
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 undervis-
ningsmiljøvurderingen, eller I kan sætte jeres resultater 
ind, når arbejdet med de fire faser er afsluttet. 

Ved at placere den udfyldte skabelon centralt på uddan-
nelsesstedets 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/undervisnings-
miljoe/vaerktoejer/umv_saadan. I skal gemme skabelo-
nen på egen computer, og herefter er det muligt at skrive 
direkte i den, efterhånden som arbejdet med UMV’en skri-
der 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 med-
virket i arbejdet, og hvornår UMV’en er udarbejdet.

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
I UMV Sådan! beskriver I, hvordan I har grebet kortlæg-
ningen 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 kort-
lægningen.

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlæg-
ningen
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 proble-
matiske 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 kortlægnin-
gen kan I tale om dét, der virker godt på uddannelsesstedet. 
Overvej, om – og hvordan – I kan bruge de positive erfarin-
ger 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 undervis-
ningsmiljørepræsentanter kan det være studenterrådet el-
ler 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 undervisningsmil-
jøet
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 stil-
ling til, hvordan I vil følge op på handlingsplanen. I prak-
sis kan det ske ved, at I til hver opgave overvejer, hvordan 
I vil følge op og hvornår – og nedfælder disse beslutnin-
ger på skrift. DCUM anbefaler, at I til hver opgave overve-
jer 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 of-
fentliggørelse 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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UMV  Sådan!  
Undervisningsmiljøvurdering  for    

_____________________________________  

Dato:__________  

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   Sikkerhedsrepræsentanten   Uddannelsesstedets  ledelse  



 

 

   
                                      

  
Få  tjek  på  undervisningsmiljøet  

Side  2  af  7 

www.dcum.dk  

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, TST
	Dato: december 2021
	Denne undervisningsmiljøvurdering UMV er gyldig frem til: 31. december 2024
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: Jutta Fischer
	Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveretRow1: 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.Udkast til handleplan er sammen med grundlaget i form af et dataark fra PowerBi drøftet med alle (4) undervisere på et uddannelsesmøde og med en studerende fra hver af de tre første årgange før udarbejdelsen af den endelige handleplan.Der bør henledes en opmærksomhed på, at volumen af studerende og dermed besvarelser er meget lille (max.17 besvarelser og for nogle spørgsmål langt færre) Nogle områder/spørgsmål viser ikke resultater, da der har været for få besvarelser.
	Det viste kortlægningen De overordnede resultater af kortlægningenRow1: Der tegner sig et billede af tilfredshed med de faglige miljøer på TST.Samtlige besvarelser angiver enten "meget enige" eller "enige" i, at det faglige miljø er godt og motiverende for studiearbejdet.Undervisernes engagement og videngrundlag samt deres evne til at formidle og give feedback medvirker også til et godt fagligt miljø. Kun få besvarelser angiver "hverken enig eller uenig" ift. underområderne formidling og feedback.Omkring halvdelen af de studerende har "aldrig" eller "sjældent" følt sig ensomme eller stressede på studiet og/eller eksamen. Den anden halvdel angiver "nogle gange" ved de fleste underområder og "ofte" ifm. eksamen.Hovedparten af studerende svarer, at de "aldrig" har oplevet mobning af dem selv eller af deres medstuderende. De få, der har negative oplevelser, angiver "grove, stødende og/eller nedladende kommentarer" som årsag.Halvdelen angiver at de er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med undervisningslokaler, gruppelokaler og andre studieområder, der anses som passende og velegnede til undervisningens formål og studiemiljøet omkring undervisningen. Den anden halvdel angiver "hverken enig eller uenig", hvilket kalder på en opmærksomhed i den løbende dialog mellem studerende og TST, dels i evalueringer, dels i den mere uformelle kontakt, det er muligt at have på så lille en uddannelse. Facility Management og planlægningsteamet i KP bliver en del af løsningen, hvis der viser sig at være udfordringer. 
	Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet: 
	Dét er positivtRow1: et godt fagligt miljø, der virker motiverende på de studerendes læring
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow1: halvdelen af de studerende oplever stress og pres især ifm. eksamen
	Dét er positivtRow2: engagerede undervisere, der kan formidle og give feedback
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow2: halvdelen af de studerende føler sig nogle gange ensomme
	Dét er positivtRow3: gode fysiske rammer for både undervisning og tilknyttede aktiviteter
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow3: enkelte studerende har i sjældent omfang oplevet nedsættende og grov adfærd
	Dét er positivtRow4: at de studerende nemt har adgang til kontakt med underviserne
	Dét kan vi forbedre eventuelle undervisningsmiljøproblemerRow4: 
	Dét er positivtRow5: 
	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, dels ifm. formelle evalueringer, dels i uformelle møder.De studerende giver udtryk for, at de henvender sig til uddannelsesleder og/eller undervisere, hvis de oplever problemer. Både undervisere og uddannelsesledelse tager henvendelser om mistrivsel alvorligt og afhjælper konflikter. Desuden arbejdes initieret af de studerendes ønske løbende med det sociale miljø på tværs af uddannelsens årgange.
	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 uddannelsens undervisergruppe 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 blandt en gruppe studerende fra de forskellige årgange.Studiemiljø, herunder undervisningsmiljø og lokaleforhold, drøftes løbende med de studerende og i uddannelsesledelsen. 
	Opgaver som vi har valgt at arbejde videre med: 
	Opgave tiltagRow1: 
	Ønsket målRow1: 
	StartslutRow1: 
	AnsvarligRow1: 
	Opgave tiltagRow2: forbedre de studerendes trivsel mhp. at undgå stress og ensomhed ved:at tydeliggøre forventninger og krav til prøver, studieprodukter og læringsaktiviteter
	Ønsket målRow2: at alle studerende kan svare positivt på spørgsmål vedr. trivsel næste gang, de spørges
	StartslutRow2: jan. 22 - juni 22
	AnsvarligRow2: undervisergruppen og uddannelsesleder i fællesskab
	Opgave tiltagRow3: forbedre de studerendes trivsel mhp. at undgå stress og ensomhed ved:en styrket opmærksomhed på gruppesammensætninger og samarbejdsrelationer internt på holdene
	Ønsket målRow3: at alle studerende kan svare positivt på spørgsmål vedr. trivsel næste gang, de spørges
	StartslutRow3: jan. 22- jan. 23
	AnsvarligRow3: undervisergruppen og uddannelsesleder i fællesskab
	Opgave tiltagRow4: forbedre de studerendes trivsel mhp. at undgå stress og ensomhed ved:en styrket social kultur på tværs af årgange og ved at initiere erfaringsudveksling mellem studerende på de forskellige årgange
	Ønsket målRow4: at alle studerende kan svare positivt på spørgsmål vedr. trivsel næste gang, de spørges
	StartslutRow4: feb. 22 - juni 23
	AnsvarligRow4: undervisergruppen og uddannelsesleder i fællesskab
	Opgave tiltagRow5: arbejde med kulturen  dels på uddannelsen, dels på KP generelt, så alle er bevidste om at tale ordentligt og respektfuldt til hinanden. Konkrete tiltag drøftes i den løbende dialog i medarbejdergruppen og med de studerende
	Ønsket målRow5: at sikre en bevidstgørelse af magtrelationer mellem undervisere og studerende og de krav der følger med at være i en position, der kan opfattes som autoritativ
	StartslutRow5: jan. 22 - juni 22
	AnsvarligRow5: JUFI
	Opgave tiltagRow6: For at imødekomme problemstillingen om grov adfærd og nedsættende bemærkninger studerende imellem, arbejdes der med at styrke de sociale relationer mellem studerende og især på tværs af årgangene
	Ønsket målRow6: at fællesskabet og kendskabet til hinanden i den lille gruppe af studerende styrkes og kendskabet til hinanden giver en fælles pondus
	StartslutRow6: jan. 22 - juni 22
	AnsvarligRow6: undervisergruppen og uddannelsesleder i fællesskab
	Sådan lavede vi handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden og hvem der var med til arbejdetRow1: UMV'en er forberedt, bearbejdet og analyseret af uddannelseslederen for TST, underviserne med særligt punkt på et uddannelsesmøde samt studerendes repræsentanter. 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: efteråret 2024
	(indsæt link): 
	Her indsætter I uddannelsstedets logo: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 


