UMV Sådan!
VOKSEN- OG VIDEREGÅDENDE UDDANNELSER

Introduktion til skabelonen UMV Sådan!
UMV Sådan! er et værktøj til uddannelsesstedets ledelse,
sikkerheds- eller samarbejdsudvalg. Skabelonen samler
hovedkonklusionerne fra arbejdet med den lovpligtige
undervisningsmiljøvurdering, UMV, og den kan bruges til
at dokumentere, at uddannelsesstedet har lavet en færdig
UMV. I kan bruge den parallelt med faserne i undervisningsmiljøvurderingen, eller I kan sætte jeres resultater
ind, når arbejdet med de fire faser er afsluttet.
Ved at placere den udfyldte skabelon centralt på uddannelsesstedets hjemmeside lever op til kravet om UMV’ens
offentlige tilgængelighed. Herefter kan I registrere den på
Undervisningsmiljøkortet.
Sådan bruger I skabelonen
I skal hente skabelonen på www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/vaerktoejer/umv_saadan. I skal gemme skabelonen på egen computer, og herefter er det muligt at skrive
direkte i den, efterhånden som arbejdet med UMV’en skrider frem.
Forsiden dokumenterer, at I har lavet en færdig UMV. I
udfylder forsiden til sidst, når I har udfyldt alle de andre
felter i UMV Sådan! Forsiden synliggør, hvem der har medvirket i arbejdet, og hvornår UMV’en er udarbejdet.
Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
I UMV Sådan! beskriver I, hvordan I har grebet kortlægningen an. Det er vigtigt at notere, hvordan I har grebet
kortlægningen an, for at synliggøre det for andre og for
minde jer selv om, hvilke rammer der lå til grund for kortlægningen.
Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
I UMV Sådan! beskriver I, hvad jeres kortlægning har vist. I
skal beskrive og vurdere såvel de positive som de negative
sider af undervisningsmiljøet. Et ensidigt fokus på de problematiske sider kan medføre, at man overser de positive sider
af undervisningsmiljøet, som uddannelsesstedet kan være
stolt af og måske lære af. Ud fra resultaterne af kortlægningen kan I tale om dét, der virker godt på uddannelsesstedet.
Overvej, om – og hvordan – I kan bruge de positive erfaringer til at arbejde med og udvikle de mere indsatskrævende
områder af jeres undervisningsmiljø.
DCUM anbefaler, at I drøfter resultaterne fra kortlægningen
med de studerende. Ud over de studerendes undervisningsmiljørepræsentanter kan det være studenterrådet eller et udvalg af studerende. I kan også drøfte resultaterne
af kortlægningen i personalegruppen. Notér i UMV Sådan!,
hvordan I bearbejdede resultaterne og hvem, der var med
til det.

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Med handlingsplanen viser I, hvilke af de kortlagte og
beskrevne forhold, som uddannelsesstedet vil gøre en
indsats for at udvikle. Det kan både være positive og
negative sider af undervisningsmiljøet, som I vælger at
arbejde videre med.
Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Det er et krav til UMV’en, at I skal lave retningslinjer for
opfølgning på handlingsplanen. Det vil sige, at I tager stilling til, hvordan I vil følge op på handlingsplanen. I praksis kan det ske ved, at I til hver opgave overvejer, hvordan
I vil følge op og hvornår – og nedfælder disse beslutninger på skrift. DCUM anbefaler, at I til hver opgave overvejer hvem (studerende, lærere og ledelse), der er relevante
at inddrage i opfølgningen. Den konkrete opfølgning på
de enkelte opgaver skal ikke være gennemført, før I kan
offentliggøre jeres UMV, men I skal selvfølgelig arbejde
videre med opgaverne frem mod jeres næste UMV.
Den færdige UMV
Når I har udfyldt alle felterne i UMV Sådan!, udfylder I
forsiden og har en færdig UMV. UMV’en er nu klar til offentliggørelse på uddannelsesstedets hjemmeside samt
på Undervisningsmiljøkortet.
Mere hjælp
Hvis I har brug for mere viden eller flere værktøjer, så
kan I få hjælp hos DCUM på telefon 722 654 00 eller
via hjemmesiden www.dcum.dk, hvor I blandt andet kan
finde:
• Viden om og eksempler på undervisningsmiljø

www.dcum.dk/voksen-og-videregaaende-uddannelse/
artikler-og-debat/undervisningsmiljoevurdering
• Værktøjer
Få inspiration og adgang til flere værktøjer til arbejdet
med undervisningsmiljø. Til arbejdet med planlægning
af UMV-processen, til arbejdet med de enkelte faser i
UMV’en og til forbedring af undervisningsmiljøet
www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/vaerktoejer
• Vejledninger
Få mere viden om love og regler

www.dcum.dk/voksen-og-videregaaende-uddannelse/
vaerktoejer-og-inspiration/undervisningsmiljoevurdering

UMV  Sådan!  
Undervisningsmiljøvurdering  for    
Laborantuddannelsen
_____________________________________  
6/12 2021

Dato:__________  

2024

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:  

Laborantuddannelsens Studerendes Råd (LSR)

_________________________________  
Undervisningsmiljørepræsentanterne  

Liza Krintel, studenterkoordinator

_________________________________  
Sikkerhedsrepræsentanten  

Louise Kristine Vigsnæs, uddannelsesleder
_________________________________
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  
  
Værktøj
og metode: Danmarks studieundersøgelse
Besvaret af Laborantstuderende i perioden 20. oktober 2020 til 15. december 2020.

Fase  2:  Beskrivelse  og  vurdering  af  resultaterne  fra  kortlægningen  
  
Det  viste  kortlægningen  
De  overordnede  resultater  af  kortlægningen  
  
Undervisningsmiljøvurderingen
viser, at de studerende generelt er fagligt engagerede og har det godt på deres uddannelsen. Der er et
godt socialt miljø på uddannelsen på trods af hjemsendelse og onlineundervisning, men der er samtidig plads til forbedninger på
udvalgte områder. Der en andel af de studerende, der oplever krænkende, mobbende eller chikanerende adfærd hos medarbejdere
og/eller medstuderende. Det blev drøftet, at der aldrig bør være studerende, som oplever at blive krænket og at der er usikkerhed
omkring, hvordan man som studerende skal håndtere krænkende situationer. Ift. det fysiske undervisningsmiljø er der flere
lokaler/områder, der lugter/er kolde/ikke optimale ift. undervisningen.
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Få  tjek  på  undervisningsmiljøet  
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Vi  kan  konstatere  følgende  positive  og  negative  sider  ved  undervisningsmiljøet  
Dét  er  positivt  

Dét  kan  vi  forbedre  (eventuelle  undervisningsmiljøproblemer)  

   studerende har haft indflydelse på emner og laboratorieøvelser. De er meget glade for
De
"spørg en tekniker/underviser" og skille/pille (at få lov til at skille en maskine ad, så de kan
se, hvordan den fungerer. Det gør dem mindre bekymrede for at gøre noget galt).

  
Fysiske
rammer (toiletter der lugter, mangel på skabe, pærer der bliver/ikke
virker, kolde områder, lokaler der ikke fungerer optimalt ift. undervisningen)

  
Sociale
arrangementer (Lab-fest, torsdagsbar)

  
Synliggørelse
af studievejlednings opgaveportfølje (herunder
anmeldelse af krænkelser)

  

  
Tryghed
i undervisning/laboratoriet, herunder undgå at "den hårde
tone" normaliseres

  
  

  
Fysiske
rammer der kan danne grobund for bedre
studiefællesskab/socialt miljø på tværs af semestre
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Andre  bemærkninger  til  resultatet  af  kortlægningen  
  
De
studerende er glade for tutorordningen, og LSR har i 2021 gjort meget for at skabe et godt studiemiljø på tværs af semestrene.
  
Måske
kunne tutorerne bruges mere ifm. krænkelser (opfordre til at sige noget, hvis man oplever noget).
  
Det virker fjernt for de studerende at gå til studievejledningen med henvendelser om krænkelser. De introduceres til studievejledningen
   1. semester, men har svært ved at huske navne eller sætte ansigt på senere hen, da der er et massivt informationsflow ved
på
  
studiestart.
De studerende føler sig derfor heller ikke trygge ift. til at henvende sig til dem og føler, at der kan være en barriere ift. at
  
henvende
sig til studievejlederne.
  
  
  
  

  
Sådan  drøftede  vi  resultaterne  fra  kortlægningen  
Hvordan  resultaterne  blev  bearbejdet,  og  hvem  der  var  med  til  at  kommentere  resultaterne  
  
Studenterkoordinator
og uddannelsesleder mødtes med LSR og drøftede resultaterne. De studerende havde fået data på forhånd og
udvalgt de emner, de gerne ville drøfte. Studenterkoordinator og uddannelsesleder kom med supplerende spørgsmål.
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Fase  3:  Handlingsplan  til  forbedring  af  undervisningsmiljøet    
  
Opgaver,  som  vi  har  valgt  at  arbejde  videre  med  
Opgave/  tiltag  
    

Ønsket  mål  
  
Tutorer
klædes på til at formidle for 1. semester,
synliggørelse
på campus, synliggørelse af
  

Synliggørelse af procedure for håndtering af mobning,
krænkelser og chikane

Start/slut  
    
Forår
2022
  

studievejledningen (gerne med billeder)

  
Sociale
arrangementer og styrkelse af de fysiske rammer for
uddannelsens hjemområde.
   på at informere studerende om de sociale medier, der
Fokus
anvendes
blandt de studerende på uddannelsen.
  

Inkluderende studiefællesskab/socialt miljø

Ansvarlig    

Uddannelsesle
der

Forår 2022

Studenterinvolverings
koordinator i
samarbejde med LSR

  
Øget
fokus på trygge rammer (mindre grupper, opsamling i
  
form
af spørgetimer, vejledere tilknyttet 3. semester)

Tryghed i undervisningen/laboratoriet, hvor de
studerende tør besvare spørgsmål i klasserummet

Forår 2022

Uddannelsesle
der

Opfordre til en god tone blandt medstuderende og
medarbejdere

At studerende ikke føler sig overrumplet eller Forår 2022
overset af undervisere/vejledere/teknikere

Uddannelsesle
der

Lugt- og temperaturgener i og uden for klasserummet
meldes til FM

Forbedring af de fysiske forhold i og
uden for klasserummet

Uddannelsesle
der

  
  

  

  
Side  5  af  7
  
Få  tjek  på  undervisningsmiljøet  

www.dcum.dk  

Forår 2022

Sådan  lavede  vi  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  
  
Handlingsplanen
blev udarbejdet af studenterkoordinatoren og uddannelsesleder på baggrund af drøftelse med LSR.

  
  
Fase  4:  Retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
  
Vores  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
Opgave  
  
Håndtering
af krænkelser

Hvem  står  for  op-
følgning?  
  
Uddannelsesleder
og
studenterkoordinator

Hvornår?    

Hvordan?  

Efterår 2022

I dialog med studievejledning og undervisere

Inkluderende studiefællesskab/socialt miljø

Uddannelsesleder og
studenterkoordinator

Efterår 2022

I dialog med LSR

Trygge rammer

Uddannelsesleder og
studenterkoordinator

Efterår 2022

I dialog med undervisere
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Opfordre til en god tone

Efterår
2022
Uddannelsesleder og
studenterkoordinator
I dialog med undervisere

Forbedre fysiske forhold

Forår
2022
I dialog med FM
Uddannelsesleder og
studenterkoordinator

Sådan  lavede  vi  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  

Retningslinjerne blev lavet i samarbejde med uddannelsesleder og studenterkoordinator

  Vi  vil  påbegynde  arbejdet  med  vores  næste  UMV  den____________  
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