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    
Institut for forvaltnings- og adminitstrationsuddannelserne
_____________________________________  
14.1.2022

Dato:__________  

14.1. 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):      

www.kp.dk
UMV’en  er  udarbejdet  i  et  samarbejde  mellem:  

Liban Norman Holm, AMR

_________________________________  
Undervisningsmiljørepræsentanterne  

_________________________________  
Sikkerhedsrepræsentanten  

Dorte Müller, institutchef

_________________________________
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  
  
I efteråret
2020 gennemførte uddannelses- og forskningsministeriet læringsbarometeret, en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på landets videregående uddannelser.
Undersøgelsen dækker over 3 perspektiver: læringsbarometeret, der er en undersøgelse af de studerendes læringsmiljø og læringstilgange, DCUM , dansk center for undervisningsmiljø,
der undersøger til de studerendes undervisningsmiljø og uddannelseszoom, der undersøger det sociale miljø.
I arbejdet med undervisningsmiljøet på institut for forvaltnings- og administrationsuddannelserne er materialet afgrænset til de spørgsmål, der er stillet af dansk center for
undervisningsmiljø omkring de fysiske og psykisk forhold, samt spørgsmålene omkring det sociale miljø, generel trivsel fra uddannelseszoom, samt spørgsmålene omkring mobning og
chikane. Det øvrige materiale reflekterer særlige individuelle forhold hos de studerende, personlige præferencer, læringsprofil mv. og er derfor ikke medtaget ud fra en vurdering om at
det ikke egner sig som udgangspunkt for konkrete handleplaner på uddannelsen.
På instituttet tager undervisningsmiljøvurderingen afsæt i dette datamateriale, samt en dialogbaseret proces i perioden fra 1.11.2021- 17.12.2021 Datamaterialet er blevet præsenteret og
bearbejdet på instituttets studierådsmøder/holdrepræsentantsmøder, LSU møder og ledermøder.
På møderne har der været deltagere fra ledelses -og undervisergrupperne samt studenterrepræsentanter fra alle instituttets uddannelser. På møderne er de givne resultater blevet
gennemgået og suppleret med dialogbaseret proces ud fra arbejdsspørgsmålene "hvad ligger "bag om tallene"? , "hvad fungerer godt?" og "hvilke forhold kunne være givtige at handle
på?. På baggrund af disse drøftelser og fælles prioriteringer, er nærværende handleplan formuleret.

Fase  2:  Beskrivelse  og  vurdering  af  resultaterne  fra  kortlægningen  
  
Det  viste  kortlægningen  
De  overordnede  resultater  af  kortlægningen  
  

Svarprocenterne for instituttets uddannelser ligger i spændet fra 20-37% og må betragtes som lave og et usikkert statistisk grundlag. For at sikre så stor validitet i den efterfølgende dialogbaserede proces, har det derfor givet mening at kaste et blik på det samlede KP resultat
som supplement. Selvom svarprocenten her også er lav, 34%, så bekræftes de givne fokusområder, da svarene på de øvrige uddannelser, ligner Instituttets til forveksling. Dette gælder særligt i forhold til de fysiske forhold, da instituttets uddannelser geografisk er placeret på
Sigurdsgade 27, og Tagensvej 86. Lokationer, der benyttes af flere af KP's uddannelser, eksempelvis sygeplejerskeuddannelsen.
På Katastrofe og risikomanageruddannelsen kom følgende frem i den dialogbaserede del af processen:
Der generelt set et godt socialt miljø, hvilket også afspejlet i datamaterialet, hvor 78% er enige eller meget enige i udsagnet "Der er et godt socialt miljø på uddannelsen". I dialogen kom det ligeledes frem, at der er mange faglige og sociale aktiviteter og disse er velbesøgt. Der er
dog et ønske om at kunne løfte det faglige og sociale studiemiljø yderligere, med en fornyelse af uddannelsens hjemmemiljø, der er slidt og uattraktivt.
På administrationsøkonom, PB skat samt administrationsbacheloruddannelsen, er følgende kommet frem i den dialogbaserede del af processen:
Der er temaer, der knytter sig til det sociale miljø. Der peges på mangelfulde studiemiljøaktiviteter til understøttelse af de studerende følelse af tilhørsforhold til uddannelsesstedet, samt følelse af fællesskab på holdene.
I forhold til det fysiske miljø bliver der på administrationsøkonom, PB i skat samt administrationsbacheloruddannelsen, nævnt behovet for flere strømstik i undervisningslokalerne på T86 til pc'er.
Dertil er der et opmærksomhedspunkt på spørgsmålet om mobning, hvor instituttets uddannelser ligger på KP niveau med ca. 10-12 procent, der er selv har oplevet at blive mobbet eller har oplevet klassekammerater blive udsat for mobning. I de efterfølgende drøftelser på
instituttet, peges på, at flere har haft oplevelsen af ikke at det bliver taget alvorlig.
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Vi  kan  konstatere  følgende  positive  og  negative  sider  ved  undervisningsmiljøet  
Dét  er  positivt  

Dét  kan  vi  forbedre  (eventuelle  undervisningsmiljøproblemer)  

   De studerende oplever at de kan få hjælp hos medstuderende når de har brug for det.
KRM:

  
KRM:
De studerende oplever at underviserne hjælper dem med at få gruppearbejdet
til at fungere

   er et ønske om at kunne løfte det faglige og sociale studiemiljø yderligere, med
Der
en fornyelse af uddannelsens hjemmemiljø, der er slidt og uattraktivt.
  

   skat, Administrationsøkonom og administrationsbacheloruddannelsen:De
PB
studerende oplever at de kan få hjælp hos medstuderende når de har brug for det.

   skat, Administrationsøkonom og administrationsbacheloruddannelsen: Der peges
PB
på mangelfulde studiemiljøaktiviteter, til understøttelse af de studerende følelse af
tilhørsforhold til uddannelsesstedet, samt følelse af fællesskab på holdene.

   skat, Administrationsøkonom og administrationsbacheloruddannelsen: de
PB
studerende
oplever at der er et godt fagligt miljø og at det faglige miljø knytter dem til
  
uddannelsen

   skat, Administrationsøkonom og administrationsbacheloruddannelsen:
PB
Muligheden for at få hjælp ved chikane og mobning skal være tydeligere

  
  
  
  
  
  

   skat, Administrationsøkonom og administrationsbacheloruddannelsen: ønsker sig
PB
flere strømstik til pc'er i undervisningslokalerne på T86
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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  
  
Datamaterialet
blev bearbejdet på studierådsmøder/holdrepræsentantmøder og præsenteret på LSU i efteråret 2021, på henholdsvis katastrofe- og risikomanageruddannelsen, og
administrationsuddannelserne. Som forberedelse havde alle mødedeltagere modtaget svarresultaterne for deres respektive uddannelser, samt resultaterne for det samlede KP. I mødematerialet blev der
ligeledes fremsendt links til det fulde materiale fra læringsbarometeret.
Møderne var struktureret som dialogbaseret proces rammesat ud fra arbejdsspørgsmålene "hvad ligger "bag om tallene"? , "hvad fungerer godt?" og "hvilke forhold kunne være givtige at handle på?.
Dialogprocessen var lavet med inspiration fra Branche Fællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA) https://www.arbejdsmiljoweb.dk
På baggrund af disse drøftelser og fælles prioriteringer, har ledelsesgruppen formuleret nærværende handleplan.
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Fase  3:  Handlingsplan  til  forbedring  af  undervisningsmiljøet    
  
Opgaver,  som  vi  har  valgt  at  arbejde  videre  med  
Opgave/  tiltag  
    
KRM

Ønsket  mål  
   er et ønske fra de studerende om at få opdateret de fysiske
Der
rammer i basecamp til at understøtte det aktive studiemiljø både
   og socialt. De studerende inddrages i at give basecamp en
fagligt

Start/slut  
    
1.2.2022/1.9.2022
  

Ansvarlig    
Uddannelsesleder Lars
Zwisler

fornyet indretning.

PBOA, ADMØK, PB SKAT

   ADMØK, PB SKAT
PBOA,
  
  
   ADMØK, PB SKAT, KRM
PBOA,

  
  
  

Der er et ønske fra de studerende om at få nogle bedre rammer til at under-støtte det
aktive studiemiljø både fagligt og socialt. Der indrettes studiemiljø på 5 sal på T86
med fodboldbord osv. Og der planlægges en fælles fodboldturnering for at få
kickstartet aktiviteter der understøtter det sociale og studenterpolitiske miljø/arbejde.

1.2.2022/31.6.2022

Uddannelsesleder Mette
Baltzer

Der er ønske om flere strømstik i undervisningslokalerne på T86
evt. ruller i loftet eller væggene. Muligheden drøftes med
bygninger

1.2.2022/31.6.2022

Uddannelsesleder Mette
Baltzer

Det skal være tydeligere, hvem de studerende skal kontakte
omkring krænkende adfærd. Der lægges en plan for hvordan dette
kan kommunikeres bedre til de studerende.

1.2.2022/31.6.2022

Uddannelsesleder Mette
Baltzer/ Lars Zwisler
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Sådan  lavede  vi  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  
   baggrund af opsamlingerne fra studierådsmøder/holdrepræsentantmøder, samt LSU møde, er de identificerede temaer og prioriteringer formuleret til nærværende handleplan og
På
godkendt på Instituttets ledermøde.
Udover handleplanen har vi i forbindelse med vores strategiske arbejde samt arbejdet med uddannelsernes kvalitet løbende drøftelser om, hvordan de studerende vurderer deres
studiemiljø.

  
  
Fase  4:  Retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
  
Vores  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
Opgave  
   følges op på alle handleplansaktiviteterne på ledermøde
Der

Hvem  står  for  op-
følgning?  
   dagsordensættes
det

Hvornår?    

Hvordan?  

28.4.2022

Ansvarlige for handleplanspunktet giver status

Der følges op på alle handleplansaktiviteterne på
studierådsmøde/ holdrepræsentantmøder

det dagsordensættes

KRM: d. 3.3.3022 og
d. 8.9.2022
FAU: afventer datoer

Ansvarlige for handleplanspunktet giver status

Der følges op på alle handleplansaktiviteterne på LSU

det dagsordensættes

16.5.2022

Ansvarlige for handleplanspunktet giver status
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Sådan  lavede  vi  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  
Ansvaret for handleplanerne ligger hos instituttets ledelse og derfor er retningslinjer for opfølgning på handleplanen, samt tidsplanen herfor, besluttet af ledelsen.

14.1.2024
  Vi  vil  påbegynde  arbejdet  med  vores  næste  UMV  den____________  
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