Elevmiljøtrivselsundersøgelse.
Undersøgelsen fandt sted tirsdag den 24. februar 2015
Overbliksrapport af Rønne Privatskole miljøvurdering
Antal besvarelser fra 3. kl til og med 10. klasse. 216 elever har besvaret skemaet ud af 324. 6 har
delvis gennemført. Svarprocent 66,7 %. Disse besvarelser blev lavet elektronisk.
Antal besvarelser fra børnehaveklassen til og med 2. klasse. 63 elever har besvaret skemaet ud af
69. Disse besvarelser blev besvaret i papirform.
Samlet set giver eleverne på skolen udtryk for, at de er glade for at gå i skole. De føler sig trygge
og har venner både i deres egen klasse og i andre klasser. Hvis der forekommer drillerier, kan
eleverne både få hjælp af kammerater og lærer.
Handleplan:
I de klasser hvor der er en enkel elev, der ikke føler sig tilpas på skolen, vil klasselæreren og AKT
-medarbejderen have fokus derpå.
Eleverne giver udtryk for, at skolen har et fagligt miljø som motiverer dem i undervisningen.
Langt de fleste elever har besvaret, at lærerne møder forberedt op.
De fysiske rammer er eleverne også generelt tilfredse med.
Indeklimaet føler eleverne på de små klassetrin er i orden, hvorimod de større klassetrin giver
udtryk for manglende udluftningsmuligheder.
I kommentarrapporten uddyber eleverne områder, som de ønsker, at skolen skal have fokus på.
De kommenterer at internettet er for langsomt, at computerne er gamle, langsomme og ikke altid
virker. At printer mulighederne er for dårlige. Specielt når mange klasser skal udskrive opgaver.
Handleplan:
Skolen indfører digitalpenalhus for eleverne i 6. til 10. klasse fra skoleåret august 2015. I denne
forbindelse vil der blive etableret et nyt trådløst netværk samt printer i udskolingsklasserne. Dette
vil give et mere stabilt internet, samt udskrivnings muligheder.
Mange elever i overbygningen giver udtryk for at udluftningsmulighederne i klassen er for dårlig.
Vinduerne kan ikke åbnes helt, der er ikke mulighed for gennemtræk, og ventilationsanlægget ikke
virker efter hensigten.
Handleplan:
Der er bestilt nye vinduer til nuværende 6. og 7. klasser. Da det koster mange penge at udskifte
vinduer, forgår udskiftningen over de næste par år. Skolens øvrige vinduer bliver gennemgået af
pedellen. Han vil finde en løsning, så de kan åbnes noget mere. Ventilationsanlægget i ”vinkelhuset” er blevet indstillet / justeret, så der bliver udskiftet mere luft i frikvartererne. Samtidig
opfordres eleverne til at gå ud i frikvartererne.
Hos de små elever er det især legepladsen som har deres fokus. De ønsker, at den bliver efter set
for fejl og mangler.
Handleplan:
Pedelpersonalet har gennemgået udearealerne og kikket på, hvad der skal repareres og hvad det
kommer til at koste. Arbejdet bliver udført, efterhånden som skolen har pengene.
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