UMV  Sådan!  
Undervisningsmiljøvurdering  for    
Tekstilformidleruddannelsen
_____________________________________  
1.9.2019

Dato:__________  

1.9.2021

Denne  undervisningsmiljøvurdering,  UMV,  er  gyldig  frem  til:__________  
UMV’en  indeholder  de  fire  faser,  som  tilsammen  udgør  en  hel  UMV:  
Fase  1:  Kortlægning  af  undervisningsmiljøet    
Fase  2:  Beskrivelse  og  vurdering  af  resultaterne  fra  kortlægningen  
Fase  3:  En  handlingsplan  til  forbedring  af  undervisningsmiljøet    
Fase  4:  Retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen    

UMV’en  er  tilgængelig  på  uddannelsesstedets  hjemmeside  (indsæt  link):      

UMV’en  er  udarbejdet  i  et  samarbejde  mellem:  

_________________________________  
Undervisningsmiljørepræsentanterne  

Nina Fejerskov

_________________________________  
Sikkerhedsrepræsentanten  

Birgitte Kirstein

_________________________________
Uddannelsesstedets  ledelse  

Fase  1:  Kortlægning  af  undervisningsmiljøet  
Sådan  greb  vi  kortlægningen  an  
Anvendte  værktøjer  og  metoder,  tidsramme  for  kortlægningen  samt  angivelse  af  hvem  der  var  involveret  
  
Undervisningsmiljøvurderingen
er gennemført i en periode på tre uger i efteråret 2018 på tekstilformidleruddannelsen. Undersøgelsen
er gennemført som en anonym, online survey.

Studieservice og LU sekreriatet bistod ved arbejdet.

Fase  2:  Beskrivelse  og  vurdering  af  resultaterne  fra  kortlægningen  
  
Det  viste  kortlægningen  
De  overordnede  resultater  af  kortlægningen  
  
Undersøgelsens
resultater er generelt positive.
Der tegner sig et billede af et godt socialt miljø på uddannelsen. Stort set alle studerende føler sig accepteret som den person de er. Næsten ingen har oplevet
mobning af dem selv og ganske få har oplevet mobning af deres medstuderende. Godt halvdelen af de studerende angiver, at de føler et stort pres for at præstere.
De studerende er generelt tilfredse med rengøringen på uddannelsen, det gælder også toiletterne. En meget stor del af de studerende er meget tilfredse med
undervisningslokalerne og finder dem egnede til undervisningens formål. Ca. halvdelen er tilfredse med pladsforholdene, og en stor del føler sig heller ikke generet at
udefrakommende støj. Der er stor utilfredshed med temperaturen og luftkvaliteten i undervisningslokalerne.
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Vi  kan  konstatere  følgende  positive  og  negative  sider  ved  undervisningsmiljøet  
Dét  er  positivt  

Dét  kan  vi  forbedre  (eventuelle  undervisningsmiljøproblemer)  

  
Passende
og egnede undervisningslokaler/værksteder.

  
Luftkvaliteten
er for dårlig i underivsningslokalerne/værkstederne.

  
Gode
sociale forhold mellem de studerende.

  
Temperaturen
i undervisningslokalerne er er alt for svingende.

  
Stor
grad af accept og anerkendelse studerende imellem.

  

  
Rengøringen
er ok.
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Andre  bemærkninger  til  resultatet  af  kortlægningen  
  
Undersøgelsens
resultater har været forelagt studerender repræsentanter 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 møde fora.
  
   studerende giver udtryk for at de altid har mulighed for at de bliver taget alvorligt, hvis de henvender sig til underviserne eller
De
  
uddannelseslederen
med problemer eller andre spørgsmål, hvor de har behov for dialog. Underviserne giver udtryk for, at de er meget
  
opmærksom på miljøet og stemningen i undervisningen. Hvis der opstår konflikter eller der opleves mistrivsel tages det op blandt
  
underviserne
og evt. med de studerende.
  
  

  
Sådan  drøftede  vi  resultaterne  fra  kortlægningen  
Hvordan  resultaterne  blev  bearbejdet,  og  hvem  der  var  med  til  at  kommentere  resultaterne  
  
Resultaterne
fra undersøgelsen er drøftet i TFU's medarbejdergruppe, samt i ledelsesgruppen med institutchefens deltagelse. Begge
steder er undersøgelsen drøftet i forhold til resultatet men også i forhold til mulige fremadrettede handlinger.

Resultatet har også været drøftet i studerådet, hvor der er repræsentanter for studerende fra alle årgange.
Studiemiljø, herunder undervisningsmiljø og lokaleforhold, drøftes løbende i studierådet og på medarbejdermøderne.
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Fase  3:  Handlingsplan  til  forbedring  af  undervisningsmiljøet    
  
Opgaver,  som  vi  har  valgt  at  arbejde  videre  med  
Opgave/  tiltag  
    
Upassende
temperaturer der sviger meget fra koldt til varmt. Dårlig luft i
lokaler med mange mennesker, det er især i værkstedsundervisningen,
hvor der også er fysisk aktivitet.

Ønsket  mål  
At   Facility Management får styr på udfordringerne,
så
   alle kan føle sig godt tilpas på Campus
Carlsberg.
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Start/slut  
    
2019-2021
  

Ansvarlig    

Facility
Management

Sådan  lavede  vi  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  
  
Handleplanen
er udarbejdet af arbejdsmiljørepræsentanten og uddannelseslederen på TFU.

  
  
Fase  4:  Retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
  
Vores  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
Opgave  
  
Det
fysiske miljø omkring indeklima og
temperatur.

Hvem  står  for  op-
følgning?  
  

Uddannelsesledelsen

Hvornår?    

Hvordan?  

Ultimo 2020

Via dialog med Facility Management.
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Sådan  lavede  vi  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  

maj 2021.
  Vi  vil  påbegynde  arbejdet  med  vores  næste  UMV  den____________  
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