Undervisningsmiljøvurdering februar 2017:
Status på indsatsområdet: fysisk og æstetisk miljø

Hvad

Hvem

Status

Knager til jakker i klasselokalerne

KSC

Det er aftalt med AGs pedeller, at der
sættes knager op i klasselokalerne.

Udbedring af diverse mangler:
•
•

Mange stole i klasselokalerne er i
udu / knirker
Der går lang tid før fejl udbedres på
toiletterne
o Toiletbræt mangler
o Blinkende lys på toilettet

Temperatur i klasselokaler.
•

Elevrådet

LBA

Eleverne oplever, at det ofte er
koldt.

Elevrådet undersøger hvordan de
bevidstgør AGs elever om muligheden for
at henvende sig til pedellerne via
pedellernes tavle.

Der foretages stikprøvemålinger af
temperaturen i udvalgte klasselokaler hver
mandag. Der vil i løbet af april 2017 blive
sat lås på termostaterne, så der ikke kan
skrues ned for radiatorerne.

Luft i klasselokaler
•

Måling af CO2-værdier er foretaget.
Målinger viser, at CO2-værdier overholder
max-værdier.

Eleverne oplever at luften ind i
mellem er ’tung’.

Manglende oprydning fra eleverne både i
klasselokaler og fællesarealer

Elevrådet

Elevrådet har taget initiativ til en
oplysningskampagne om at rydde op efter
sig selv. Kampagnen køres i februar 2018.

Eleverne oplever problemer med arbejdsro
i fællesarealerne, særlig klager eleverne
over, at der er elever, der hører musik
mens de arbejder i fællesarealerne.

LBA

AGs lærerne gøres opmærksomme på, at
de er ansvarlige for, at elever ikke hører
musik når de arbejder i fællesarealerne, og
at der er et fornuftigt arbejdsmiljø i
fællesarealerne.

Der mangler bænke og borde udenfor

Elevrådet

Elevrådet er blevet opfordret til at tage
ønsket med til fællesudvalget og søge om
penge fra elevfonden.

En del utilfredshed med frokostpladser

LBA

Der er blevet fulgt op ift. pladstildeling i
frokostpausen, og planlægningen tager
udgangspunkt i at tilfredsstille så mange
behov som muligt.

Mangelfuld rengøring på toiletter og af
sofaerne.

LBA

Der er blevet fulgt op ift.
Rengøringspersonalet.

Der mangler papir på toiletterne fra midt
på dagen.

LBA

Der er blevet fulgt op ift.
rengøringspersonalet.

Der ønskes endnu flere sofaer

LBA

Der er i indeværende skoleår anskaffet
flere sofaer. Der kan ikke anskaffes flere
sofaer, da yderligere sofaer ikke må tage
plads fra regulære gruppearbejdspladser.

Der ønskes flere stikkontakter / bedre
løsning i visse lokaler (n-fløj / musiklokaler)

LBA

Der er fulgt op ift. stikkontakter, og
undersøgelsen viser, at der er
forlængerledninger i de klasser, hvor der
ikke er opsat stik på bordene, f.eks. n-fløjen
og musiklokalerne.

Netværket går ofte ned

LBA

Netværkets funktion er blevet undersøgt
og undersøgelsen viser at netværket
fungerer optimalt, men at eleverne
downloader meget, hvilket til tider kan
påvirke nettets kvalitet.

Printere i studiecentret er svære at bruge

LBA

Der er blevet opsat brugsvejledninger ved
printerne i studiecentret.

Udsmykning:

LBA

Fællesudvalget har allerede taget initiativ
til udsmykning i fløjene, som netop er
færdiggjort.

Eleverne ønsker mere udsmykning af
klasselokaler / fællesarealer
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