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Undervisningsmiljøvurdering: 
 
I henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø af 1. august 2001 er følgende initiativer taget 
på Sankt Annæ Skole. 
 
Vi har i september 2017 sat en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø ved hjælp af spørgeskema fra 
DCUM. 
I 2018 har brugt rapporten som et konstruktivt redskab i det videre arbejde omkring trivsel i klasserne. Der 
bliver arbejdet med resultaterne på følgende måde: 
Lærerne drøfter resultaterne af undersøgelsen for deres egen klasse op på et teammøde. Efterfølgende skal 
eleverne se resultatet af klassens undersøgelse. Lærere og elever bliver enige om, hvilke fokusområder der 
fremadrettet skal arbejdes med i trivselstimerne, og hvordan der skal arbejdes med det. 
Hvilke ting skal elevrådsrepræsentanten fx går videre med til elevrådet? 
 
Mobning er ikke et stort problem, men selvfølgelig er lærerne altid meget opmærksomme på det enkeltes 
barns trivsel. Trivsel er også et emne, der indgår i skole-hjem samarbejdet og i klassernes årlige elevsamtaler 
(evalueringssamtaler med hver enkelt elev). 
Skolen har en formuleret mobbe/trivselspolitik, som kan ses på hjemmesiden.  
 
Vi har siden 2009 løbende renoveret alle skolens elevtoiletter. 
I 2012 har vi fået lavet nye omklædningsfaciliteter ved gymnastiksalen til både elever og lærere. 
I 2012 blev alle armaturer i skolens store bygning udskiftet. 
I 2014 blev byggeriet af en tilbygning af skolen færdig, hvor der blev etableret bedre faciliteter til skolens 
resursecenter, to kontorer samt terrasse på taget til skolens elever 
I 2015 blev lofter på skolens gangarealer renoveret med  lofter og armaturer, så gangarealerne er blevet  gjort 
lyse og venlige. 
I 2016 blev 1000 m2 grønt område, som skolen har fået tilkøbt, indviet med en ny naturlegeplads til stor 
glæde for skolens elever. 
 I foråret 2017 bliver skolens personalerum renoveret med nyt køkken, nyt ventilationsanlæg og nye toiletter. 
I 2018 vil alle armaturer i skoles lille bygning blive udskiftet. 
I 2019 vil vi fokusere på skolens to skolegårde. Vi har haft en firma og arkitekt til at lave et udkast til en ny 
og spændende plan for en renovering og forbedring af skolens to skolegårde. Næste del af planen er, at 
skolens personale og elever skal inddrages i planen. 
 
Elevrådet er medlem af Danske Skoleelevers Organisation. 
Elevrådet fungerer rigtig godt, og de deltager hvert år i årsmødet i DSO. På skolen har de fået sig godt 
organiseret og har taget initiativ til flere gode tiltag. Elevrådet deltager i et til to MIO-møder om året og 
minimum et bestyrelsesmøde. 
En af skolens lærere har timer til at varetage funktionen som kontaktlærer for elevrådet. 
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