
Opfølgningsmøde på Undervisningsmiljøundersøgelse – Technology 
College Aalborg 2014. 
 
Denne handlingsplan er udarbejdet den 17. december 2014, hvor følgende 
deltagere har været involveret: 
 
John Poulsen Bonde  Lærer, Technology College 
Per O. Dahl  Lærer, Technology College 
Kristian S. Andersen  Mio-repræsentant  
Henrik Skallerup  Uddannelsesleder, Technology College 
 

 
 
Det sociale miljø: 
 
Scoremæssigt er resultatet tilfredsstillende, men det dækker over, at en elev 
har oplevet mobning. Dette emne berøres i introduktionen både for 
grundforløbet og hovedforløbene.  
 
Handling: 

 Der vil i kontaktsamtalerne blive sat yderligere fokus på mobning. 
 Det vil i introduktionen blive indskærpet, at det er uacceptabel adfærd 

at mobbe. 
 Emnet vil blive taget op på næstkommende afdelingsmøde, samt være 

en del af teammøderne 
 
 
Organisering af undervisningen: 
 
Scoremæssigt er resultatet tilfredsstillende, men der er enkelte elever, som 
svarer at de kun er lidt tilfreds med dette. Der er lidt delte meninger om for 
meget og for lidt gruppearbejde, som umiddelbart ikke giver anledning til at 
ændre de didaktiske metoder.  
 
Handling: 

 Der vil fremadrettet blive sat mere fokus på, at informere eleverne i 
starten af de enkelte skoleperioder om: 

o Antal lærere på skoleperioden 
o Hvordan skoleperioden er delt mellem lærerne 
o Flowet i skoleperioden herunder UV-form 



o Det vil blive pointeret at eleverne selv er medansvarlige for at få 
det maksimale ud af undervisningen 

 
 
Lokalerne (generelle fysiske rammer) 
 
Scoremæssigt er resultatet middel. Det påpeges at der ikke er lokaler og 
steder hvor man kan være i ro. Opbevaring af overtøj mv. påpeges også som 
et problem. 
 
Handling: 

 I de undervisningssituationer, hvor der lægges op til gruppearbejde, 
foreslås det, at eleverne henvises til tomme UV-lokaler og kantiner.  

 Der opsættes, de steder det er muligt, knage til overtøj. 
 Hele afdelingen indgår i de overordnede overvejelser som i øjeblikket 

foretages på de overordnede fysiske rammer 
 

 
Computere og Internettet 
 
Dårlig adgang til netværket påpeges som et problem, dette undersøges 
nærmere og udbedres, hvis problemet er reelt. 
 
 
Generelle fysiske rammer på skolen 
 
Der er lav score på toiletforhold  
 
Handling: 

 Der er generelt meget pres på det centrale toilet i P-fløjen, derfor 
orienteres eleverne om andre toiletter i P-fløjen. 

 Hele afdelingen indgår i de overordnede overvejelser som i øjeblikket 
foretages på de overordnede fysiske rammer 
 

 
Møbler og lys i lokalerne  
 
Blandt de påpegede forhold er det borde og stole i lokalerne, der får lav 
vurdering. 
 
Handling: 



 Når der udskiftes inventar er der allerede fokus på, at det det 
nyanskaffede skal være ergonomisk korrekt. 

 Derforuden kan der opfordres til, at eleverne motiveres til at rejse sig 
fra flere gange om dagen, for ikke at fastholde samme siddende 
stilling. 

 
 
Lugt, lys, og temperatur 
 
Der er enkelte bemærkninger under lugt, larm og støj. Temperaturen i 
lokalerne får samtidig lav score. 
 
Handling: 

 Lokalerne udluftes i pauserne. 
 Da hovedparten af lokalerne er kombinerede teori- og praktiklokaler, er 

et vist støjniveau uundgåeligt. Derfor henvises igen til ledige 
kantineområder, når der udføres stillearbejde i praktikundervisningen. 

 Hele afdelingen indgår i de overordnede overvejelser som i øjeblikket 
foretages på de overordnede fysiske rammer 

 
 
Sikkerhedsforholdene 
 
Tilfredsstillende score på dette punkt. 
 
Handling: 

 Alle skal informeres om, hvad proceduren er ved brand, dette bliver et 
fast punkt i starten af alle skoleperioder. 

 Der skal laves en opstramning på introduktionen til brug af diverse 
håndværktøj. Procedurerne er beskrevet, men det indskærpes at disse 
skal gennemgås inden brugen af omtalte værktøj. 

 Sikkerhedsregler omkring arbejdet i stande og laboratorieopstillinger 
gennemgås på alle skoleperiode. 

 Tilkørselsforholdende til skolen påtales, skolen arbejder løbene for at 
forbedre dette. 

 
 
Maskiner og apparater  
 
Se handling på foregående spørgsmål. 
 


