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
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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  
  
Data
fra gennemførte undersøgelser, Læringsbarometer og Uddannelseszoom (med det fælles navn Danmarks Studieundersøgelse),
er trukket fra Københavns Professionshøjskoles database PowerBi, og de ligger til grund for kortlægning og handleplan.

Kortlægningen er foretaget af studieledelsen, og udkast til handleplan er sammen med grundlaget i form af et dataark fra PowerBi
drøftet med undervisere og studerende på et studierådsmøde.

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

Fysiske rammer:
Kortlægningen viser, at der generelt er tilfredshed med de fysiske rammer inkl rengøring og toiletforhold.
Knap 24% er dog utilfredse med indeklimaet i undervisningslokalerne (40% tilfredse og 30 procent er hverken tilfredse eller utilfredse). Tidligere kortlægning har vist, at navnlig udefrakommende støj har været et problem.
Siden seneste evalueringsdata blev indsamlet, er der ændret på lokalefordelingen for de studerende. Det betyder, at der ikke længere er samme støjgener fra tilstødende lokaler og/eller udenomsarealer. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for yderligere tiltag.
Når der har været gennemført ny evaluering vil det igen blive vurderet om der er behov for andre tiltag.

Mobning, chikane og diskrimination: Enkelte studerende angiver, at de har oplevet at få kommentarer på uddannelsesstedet, som var ubehagelige. (86,67% svarer aldrig - øvrige kan ikke ses af data pga. få svar) Og nogle få har følt sig udelukket fra studiefællesskabet (76,67% angiver aldrig.
Der er ikke opgivet procenter på øvrige svarkategorier). Da vi tilstræber at ingen føler sig chikaneret på studiet, er det et opmærksomhedspunkt.
Personlig trivsel: En del studerende opgiver at være stressede - 30% svarer, at de nogle gange oplever stærke stresssymptomer i forbindelse med studiet i dagligdagen. I forbindelse med eksamen er det 20%, der svarer nogle gange, og 16,67%, der svarer ofte. Navnlig at 30% angiver, at de
nogle gange har stærke stresssymptomer i hverdagen, vurderes at være bekymrende.
Socialt miljø: Kortlægningen viser, at der er et godt socialt miljø på studiet (83% er enige eller meget enige), og at de studerende arbejder godt sammen (86% er enige eller meget enige). Det vurderes at være tilfredsstillende.
Undervisningsmiljø: Der er stor tilfredshed med det faglige miljø, undervisernes engagement og udbyttet af undervisningen. Vedr. feedback er der et opmærksomhedspunkt, da kun 46,67% er mener, at underviserne er gode til at give brugbar feedback.
Resultaterne vedr. den samlede opfattelse af uddannelsen er tilfredsstillende. Dog er det ønskeligt, at flere studerende kommer til at kende til de forsknings- og udviklingsprojekter, der foregår på uddannelsesinstitutionen.
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Vi  kan  konstatere  følgende  positive  og  negative  sider  ved  undervisningsmiljøet  
Dét  er  positivt  

Dét  kan  vi  forbedre  (eventuelle  undervisningsmiljøproblemer)  

   fysiske rammer er indbydende og behagelige at opholde sig i, og
De
undervisningslokalerne er egnede til den undervisning, der skal foregå (90% er enige
eller helt enige)

  
Nolge
få angiver at have fået ubehagelige kommentarer, og ikke
alle føler sig inkluderet i studiefællesskabet

  
Ingen
angiver at have været udsat for uønsket fysisk berøring, at
være blevet truet eller blevet slået.

  
En
del oplever nogle gange stærke stresssymptomer i
dagligdagen

  
Der
er et godt socialt og fagligt miljø på uddannelsen

  
Flere
der kender til forsknings- og udviklingsaktiviteter på
uddannelsesinstitutionen.

  
  
Underviserne
er engagerede og gode til at inddrage de studerede, Flere
der oplever at få brugbar feedback
  

  
De
studerende er interesserede og engagerede og føler, at de har
  
stort udbytte af undervisningen
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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  
  
Studieleder
på Skovskolen har udarbejdet oplæg til kortlægning af resultater, som er drøftet på et møde i studierådet med deltagelse af
repræsentanter fra alle tre årgange på NAKU samt en underviser. Kortlægningen er derefter sendt i høring til hele studierådet.

Resultaterne fra undersøgelsen og handleplanen er desuden drøftet i ledelsesgruppen på Københavns Professionshøjskole med institutchefens
deltagelse.
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Fase  3:  Handlingsplan  til  forbedring  af  undervisningsmiljøet    
  
Opgaver,  som  vi  har  valgt  at  arbejde  videre  med  
Opgave/  tiltag  
     man oplever grove/uønskede kommentarer skal det være helt tydeligt, hvor man skal
Hvis
henvende sig.
Studielederen vender det med studievejledningen og sørger for udmelding til alle studerende.
Obligatoriske opgaver på studiet introduceres i overordnet form ved kursusstart.
Mindske sammenfald mellem afleveringsfrister på obligatoriske opgaver
Obligatoriske opgaver afsluttes inden start på eksamensopgaver
Nærmere drøftelse i undervisegruppe og studieråd af, hvordan den røde tråd i studiet bliver tydeliggjort

  
Drøftelse
i undervisergruppen vedr. feedback og beslutning om konkrete
   mhp. at øge de studerendes oplevelse af at få brugbar feedback.
tiltag

Ønsket  mål  
   oplever grove/uønskede kommentarer - og skulle
Ingen
det
   ske, ved den studerende, hvem man skal gå til.

Start/slut  
    
jan.
- feb. 2022
  

  
Mindre
usikkerhed/uro blandt studerende og
  
færre
oplever stærke stressymptomer i hverdagen

jan. - dec. 2022

Alle studerende føler sig inkluderet i studiefællesskab

  

Flere studerende oplever, at den feedback,
de får af underviserne, er brugbar
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studieleder

Studieleder samt
undervisere og
studieråd

jan. - dec. 2022 Studieleder og
undervisere

  
  
Præsentere
de studerende for mere af den forskning/udvikling, der foregår på De studerende har kendskab til udviklings og jan. - jun. 2022
Skovskolen og IGN. Konkret skal de studerende i foråret 2022 introduceres til forskningsprojekter med relevans for NAKU
projekterne "Natur til et godt liv" samt "Græsning og Friluftsliv".

Ansvarlig    

Studieleder

Sådan  lavede  vi  handlingsplanen  
Beskrivelse  af  fremgangsmåden,  og  hvem  der  var  med  til  arbejdet  
  
Handlingsplanen
er drøftet på et møde i studierådet med deltagelse af studenterrepræsentanter fra alle tre nuværende årgange samt en
underviser. Vi drøftede i fællesskab, hvilke årsager der kunne ligge bag resultaterne, hvilke resultater der var kritiske, og hvilke indsatser der er
behov for.

Handlingsplanen er efterfølgende sendt i høring hos hele studierådet.

  
  
Fase  4:  Retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
  
Vores  retningslinjer  for  opfølgning  på  handlingsplanen  
Opgave  
  
Håndtering
af uønskede/grove kommentarer

Hvem  står  for  op-
følgning?  
  

Hvornår?    

Hvordan?  

Studierådet

februar/marts
2022

Statusopfølgning på møde

Planlægning af deadlines og tidlig info om
obligatoriske opgaver

Studierådet

februar/marts
2022

Statusopfølgning på møde

Drøftelser i studieråd og undervisergruppe om
rød tråd i studiet

Studierådet

februar/marts
2022

Statusopfølgning på møde
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maj 2022

Statusopfølgning på møder i februar/marts og maj

Præsentere studerende for forsknings og udviklingStudierådet
på Skovskolen ogmaj
IGN2022

Statusopfølgning på møder i februar/marts og maj

Tiltag for at øge tilfredshed med feedback

Studierådet

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

Drøftet i studierådet.

efteråret 2024
  Vi  vil  påbegynde  arbejdet  med  vores  næste  UMV  den____________  
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