Undervisningsmiljøvurdering
Revideret pr. 31.12. 2016

Kortlægning af Vanløse Privatskole - undervisningsmiljø
1a. Fysisk
1b. Psykisk
1c. Æstetisk
Opfølgning på handlingsplanen af 1. april 2003, klasserumsvurdering foretaget af
sikkerhedsgruppen 25. oktober 2006, 24. januar 2008, 24. februar 2009, 5. februar 2010, 7.
februar 2011, februar 2012 samt februar 2014.

1a. Det fysiske miljø:
Rengøring

Ny rengøringsmand pr. 1. marts 2012.
LN er kontaktperson.
Ny dukseordning trådt i kraft august 2003.
(stor forbedring på rengøring + lugtgener)
Forældre hovedrengøring 2 gange årligt pr.2006-07.
Hovedrengøring af udsatte områder i arbejdsweekender.

Pladsforhold 0.klasse - 4. klasse er blevet forøget i areal samt malet.
Grupperum lavet.
SFO ombygget. 2003
5. – 8. klasse er blevet forøget i areal samt malet.
Nyt linoleum på gulve.
Grupperum lavet 2004.
Planlægning af ændring af øverste etage. Større område til de
naturfaglige fag samt ændring af studiecentret 2007.
Mødelokale etableret 2007.
Studiecentret flyttet til 3.7 og nyrenoveret sep. 2007.
Naturfagsrum afsluttet 2008-09. Ny vask + armatur opsat i 4.5
Datalokalet færdigrenoveret 2007. Der er blevet lavet vinduer 2006.
Nyt skolekøkken 2008
7.klasse renoveret. Loftet sænket + lokalet malet 2009
2.klasse nyt loft.
3.klasse hyggerum i SFO lavet 2009
Køkken i 34 renoveret og ændret til elevgrupperum.
Nyt linoleum i kælder 2010.
Hele kælderområdet renoveret 2012 pga. vandskade.
Køkken + garderoben har fået nyt klinkegulv.
Villa under ombygning/renovering 2012. Vil kunne rumme 2 helt nye
klasselokaler.

Villaen i nr. 34 totalrenoveret med etablering af to nye
klasseværelser til 8. og 9. klasse afsluttet marts 2013.
Billedkunst flyttet til SFO-området med mere hensigtsmæssig
indretning samt større lokale til 0. klasse i samme område.
Der er frigjort to nye lokaler, som indtil videre benyttes til ekstra
EDB-lokale samt grupperum til 8. og 9. klasse.
Nye skabe i garderoben 2014.

Belysning

Ny belysning i SFO, 0.klasse, 1.klasse, 3. og 4.klasse 2004.
Ny belysning i 5. – 8. klasse 2004
Ny belysning i datalokalet 2006.
Ny belysning i studiecenteret og mødelokalet 2007
Belysning i SFO garderobe marts 2010

Toiletforhold Forbedring efter renovering januar 2003.
Nyt drengetoilet lavet januar 2007.
Nyt linoleum på toiletterne i SFO
Nyt linoleum på pige- og drengetoiletter i nr. 38. Udskiftning af
diverse toiletter.

Udluftning

Renovering af edb-lokale, herunder udluftning. 3 vinduer er blevet
etableret november 2006..
Yderligere ventilation undersøges.
Nye vinduer i 9. klasse 2007.
Udluftningsregler overholdes i klasserne.
Nye vinduer i SFO 2010.

Inventar

Enmandsborde og stole i alle klasser med undtagelse af 0. klasse..
Nye mindre enmandsborde og stole i 3. klasse.
Nye borde i børnehaveklassen 2008
Kontrol af indstillingen i august samt dernæst efter behov.
Nye møbler i grupperum
Computere med internetadgang i 3 + 4. + 5. klasse. 2006
Internetadgang i studiecenter 2007.
Projektorer i alle klasser samt smartboards i 6. – 9. klasse.

Sikkerhed

Skadesregistreringsskemaer lavet pr. august 2003.
Alle medarbejdere har været på førstehjælpskursus efterår 2012
Sikkerhedsregulativ for fysiklokale opfyldt.
Brandøvelse afholdt.

Revidering af brandinstrukser 2013.
De forskellige brandslukningsmaterialer vist + demonstreret.
Det gamle legemodul nedrevet 2004. Nyt legemodul opsat dec.2004.
Hele legepladsen blevet checket af Teknologisk Instituts Legeplads Kontrol. Fejl og mangler ordnet 2004.
Nyt boldbur, legemodul, hytte vandpost samt sandkasse flyttet 2007.
Legepladsen bliver løbende checket.

Kampagner

Hele skolen deltog i Naturvidenskabs ugen i uge 39 2006, 2008,
2009 og 2010
Sundhedspolitik indført 2007
Trafikpolitik indført 2010.
Cyklistprøver hvert andet år for 5.- og 6. klasse.
Trivselsdage 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014

Det er ledelsens vurdering, at der med de seneste ombygninger er tilfredsstillende fysiske
rammer, herunder faglokaler.
Der vil i 2017 blive udarbejdet en renoverings- og udbygningsplan for de kommende år,
herunder indkøb af nyt inventar, yderligere udbygning af legeplads og it-faciliteter.

1b. Det psykiske miljø
Psykisk

Forventningsbrev - Vanløse Privatskole færdiggjort.
Sociale kompetencer
Ny kampagne med sociale kompetencer 2006-07.
Flere ressourcer til samtalelærere - elever. Ok
Mobbepolitik og trafikpolitik
2 lærere uddannet som AKT lærere 2010.
Opdatering af Samarbejdspagt og Trivselsplan
Med hensyn til elevernes trivsel henvises til dokumentet
”Evaluering af skolens samlede undervisning”, som findes under
afsnittet ”Evaluering”.

Der henvises i øvrigt til dokumentet ”Evaluering af skolens samlede undervisning” under
afsnittet om ”Evaluering”.
På grundlag af medarbejdernes daglige iagttagelser, samt tilbagemeldinger fra elever og
forældre er det ledelsens vurdering, at det psykiske undervisningsmiljø er meget
tilfredsstillende.

1c. Det æstetiske undervisningsmiljø:
Æstetik:

Navneskilt opsat på facaden 2006
Indkøb af kunst endnu ikke gjort.
Området ved transformatoren i skolegården indhegnet med
en høj ligusterhæk + bænke opsat.
Træ plantet på fortov 2013/14

Fysisk aktivitet: Ekstra idrætsdag indført.
Skolernes motionsløb hvert år i oktober.
0.kl. – 6. klasse afholder Grøniade hvert forår.
Trivselsdag i marts. Årligt tilbagevendende.
Idræt for 5. – 8. klasse i idrætshal og 9. klasse i Grøndal Centret.

Det er ledelsens vurdering, at der i de kommende år skal arbejdes yderligere med det æstetiske
undervisningsmiljø.

____________________________________
Rune Kristensen
Arbejdsmiljørepræsentant

