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Organisering 

Kortlægningen af undervisningsmiljøet gennemføres årligt i forbindelse med den nationale trivselsmåling, 

der også indeholder spørgsmål om elevernes fysiske undervisningsmiljø. Hvad angår det fysiske 

undervisningsmiljø og sikkerhed omkring det vurderes det i skolens arbejdsmiljøorganisation blandt andet 

gennem de halvårlige arbejdsmiljøgennemgange. 

Vurdering 

Af trivselsmålingen 2019 fremgår, at på spørgsmålet om, hvorvidt de synes, at skolens toiletter er rene og 

pæne, svarer 85% af eleverne på 4.-9. trin helt uenig eller uenig. Endvidere er 46% utilfreds eller meget 

utilfreds med luften i klasserne. Der er altså brug for en indsats her. Udfordringen er blandt andet, at 

mange af skolens toiletter er gamle og slidte og af den årsag fremstår mindre indbydende, også selvom de 

rengøres to gange dagligt. 

Arbejdsmiljøorganisationen har siden 2017 arbejdet med luftkvalitet i klasselokalerne – et forhold, der er 

lige vigtigt for elever og lærere. Et antal lærere har gennem tiden henvendt sig og klaget over, at 

luftkvaliteten i klasselokalerne især i 200-fløjen er præget af tung luft. Også skønt der luftes ud i 

frikvartererne. Efterfølgende har vi af bygningskonsulent Carsten Rasmussen lånt en co2-måler (Exhausto 

learn-o-meter) og gennemført målinger i repræsentative lokaler. Arbejdstilsynets grænseværdi for co2 

niveau i indeluft er 1000 ppm. Målingerne viser f.eks.:  - efter 40 min med lukkede vinduer er co2-niveauet 

på 1400 ppm - efter 64 min med lukkede vinduer er den på 2000 ppm eller derover (apparatet måler kun til 

2000) - efter 45 min med kun 12 elever og et vindue åbent viste apparatet 1200 ppm. Der er også foretaget 

en måling af en fysiklærer med en Pasco, der viser højere niveauer (helt op til 2300ppm). 

Handleplan 

Toiletter: Vi intensiverer rengøringen og rengør/tjekker toiletter tre gange om dagen. Vi beder 

medarbejderne – og især gangvagterne – at være mere opmærksomme på, hvad der foregår på toiletterne. 

Endvidere drøfter klasselærerne med klassen, hvad det er, eleverne finder værst ved toiletterne og hvad 

der skal til, for at flere kan blive mere tilfreds med toiletterne. 

Luftkvalitet: Vi har kontaktet en arbejdsmiljøkonsulent i Børn og Unge og der er nedsat en arbejdsgruppe til 

at bedømme, hvad der kunne gøres. Konklusionen blev, at der skulle etableres ventilation i alle ikke i 

forvejen ventilerede lokaler. Arbejdet har stået på hen over sommeren og efteråret 2019 og er ved 

udgangen af november endnu ikke afsluttet. Men vi glæder os til anlægget sættes i gang og giver frisk luft 

til hjernerne. 
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