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Fase  1:  Kortlægning  af  undervisningsmiljøet  

Sådan  greb  vi  kortlægningen  an  
Anvendte  værktøjer  og  metoder,  tidsramme  for  kortlægningen  samt  angivelse  af  hvem  der  var  involveret  

Fase  2:  Beskrivelse  og  vurdering  af  resultaterne  fra  kortlægningen  

Det  viste  kortlægningen  
De  overordnede  resultater  af  kortlægningen  
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Vi  kan  konstatere  følgende  positive  og  negative  sider  ved  undervisningsmiljøet  

Dét  er  positivt   Dét  kan  vi  forbedre  (eventuelle  undervisningsmiljøproblemer)  
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Andre  bemærkninger  til  resultatet  af  kortlægningen  

Sådan  drøftede  vi  resultaterne  fra  kortlægningen  
Hvordan  resultaterne  blev  bearbejdet,  og  hvem  der  var  med  til  at  kommentere  resultaterne  
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Fase  3:  Handlingsplan  til  forbedring  af  undervisningsmiljøet    
  

Opgaver,  som  vi  har  valgt  at  arbejde  videre  med  

Opgave/  tiltag   Ønsket  mål   Start/slut   Ansvarlig    
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Sådan  lavede  vi  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  
  

  
  
Fase  4:  Retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
  

Vores  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  

Opgave   Hvem  står  for  op-
følgning?   Hvornår?     Hvordan?  
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Sådan  lavede  vi  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  

  Vi  vil  påbegynde  arbejdet  med  vores  næste  UMV  den____________  


	umv_saadan_intro_voksen_og_videregaaende.pdf
	VOKSumv_saadan_skabelon_voksenvideregaaende.pdf

	Undervisningsmiljøvurdering for: Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen
	Dato:  maj 2019
	Denne undervisningsmiljøvurdering UMV er gyldig frem til:  2021
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: Jutta Fischer, uddannelsesleder
	Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveretRow1: Undervisningsmiljøundersøgelsen er gennemført i en periode på tre uger i efteråret 2018 på TST's 2 forskellige geografiske lokationer. Undersøgelsen er gennemført som en anonym, online survey. Studieservice bistod ved arbejdet.
	Det viste kortlægningen De overordnede resultater af kortlægningenRow1: Der tegner sig et billede af gode sociale miljøer på begge uddannelsessteder. Hovedparten af de studerende føler sig accepteret af deres medstuderende og godt tilpasse i sociale sammenhænge med alle.Ingen studerende svarer, at de har oplevet mobning af dem selv og ganske få har oplevet mobning af deres medstuderende. En del studerende angiver dog, at de føler et stort pres for at præstere. Over halvdelen af alle studerende er meget tilfredse med undervisningslokalerne, som de finder passende og egnede til undervisningens formål.Hovedparten er tilfredse med rengøringen på uddannelsesstederne, til gengæld angiver hovedparten sig forstyrrede af udefrakommende støj og upassende temperaturer i undervisningslokalerne.
	Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet: 
	Dét er positivtRow1: Passende og egnede undervisningslokaler
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow1: Forstyrrende udefra kommende støj
	Dét er positivtRow2: Gode sociale forhold mellem studerende
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow2: Upassende temperaturer i undervisningslokaler
	Dét er positivtRow3: Stor grad af accept og anerkendelse studerende imellem
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow3: 
	Dét er positivtRow4: Generelt godt undervisningsmiljø
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow4: 
	Dét er positivtRow5: Ok rengøringsstandart
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow5: 
	Dét er positivtRow6: 
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow6: 
	Dét er positivtRow7: 
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow7: 
	Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningenRow1: Undersøgelsens resultater har været forelagt studenterrepræsentanter og medarbejdere til kvalificering af handleplanen  Herudover er der løbende og tæt dialog mellem uddannelsesledelsen og de studerendes repræsentanter om forbedringer af studiemiljøet, herunder også undervisningsmiljøet, både i formelle og uformelle mødefora. De studerende giver udtryk for, at de henvender sig til studievejledning, uddannelsesleder og/eller undervisere, hvis de oplever problemer. De studerende gav udtryk for, at de oplever, at uddannelsen tager deres problematikker alvorligt, uanset, hvad det måtte være. Underviserne gav udtryk for, at de er opmærksomme på, at der vedbliver at være en god tone i undervisningen både mellem studerende og undervisere, og blandt de studerende. Både undervisere og uddannelsesledelse tager henvendelser om  mistrivsel alvorligt og afhjælper konflikter. 
	Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen Hvordan resultaterne blev bearbejdet og  hvem der var med  til at kommentere  resultaterneRow1: Resultaterne fra undersøgelsen er drøftet i TST's medarbejdergruppe samt i ledelsesgruppen med institutchefens deltagelse. Begge steder drøftedes undersøgelsens resultater og mulige handlinger, som udspringer deraf. Resultaterne fra undersøgelsen har desuden været til drøftelse i uddannelsesforum, hvor repræsentanter for studerende fra alle årgange deltager.Studiemiljø, herunder undervisningsmiljø og lokaleforhold, drøftes løbende i uddannelsesforum og i uddannelsesledelsen. 
	Opgaver som vi har valgt at arbejde videre med: 
	Opgave tiltagRow1: Upassende temperaturer - facility management er opmærksomme på problemet og arbejder løbende på en varig løsning.De studerende opfordres ved akutte problemer til at henvende sig i "Basen", der som regel reagerer akut ift. et givent lokale
	Ønsket målRow1: At der findes varige løsninger på et generelt problem for den nye bygning i Campus Carlsberg, således at forholdene lever op til almindelige standarder for temperatur og støj.
	StartslutRow1: august 2019-juni 2021
	AnsvarligRow1: Facility Management
	Opgave tiltagRow2: 
	Ønsket målRow2: 
	StartslutRow2: 
	AnsvarligRow2: 
	Opgave tiltagRow3: 
	Ønsket målRow3: 
	StartslutRow3: 
	AnsvarligRow3: 
	Opgave tiltagRow4: 
	Ønsket målRow4: 
	StartslutRow4: 
	AnsvarligRow4: 
	Opgave tiltagRow5: 
	Ønsket målRow5: 
	StartslutRow5: 
	AnsvarligRow5: 
	Opgave tiltagRow6: 
	Ønsket målRow6: 
	StartslutRow6: 
	AnsvarligRow6: 
	Sådan lavede vi handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden og hvem der var med til arbejdetRow1: UMV'en er forberedt, bearbejdet og analyseret af en underviser, uddannelseslederen for TST samt de studerendes repræsentanter i uddannelsesforum i læreruddannelsen. Uddannelsesledelsen har udpeget særlige fokuspunkter på baggrund af undervisningsmiljøundersøgelsens resultater og derud fra udarbejdet nærværende handleplan. 
	Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen: 
	OpgaveRow1: 
	Hvem står for op følgningRow1: 
	HvornårRow1: 
	HvordanRow1: 
	OpgaveRow2: 
	Hvem står for op følgningRow2: 
	HvornårRow2: 
	HvordanRow2: 
	OpgaveRow3: 
	Hvem står for op følgningRow3: 
	HvornårRow3: 
	HvordanRow3: 
	Sådan lavede vi retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden og hvem der var med til arbejdetRow1: 
	Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste UMV  den:  maj 2021
	(indsæt link): 
	Her indsætter I uddannelsstedets logo: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 


