Evaluering af trivsel og undervisningsmiljøvurdering på
Den Nye Friskole
Med baggrund i tallene fra målingen oplever vi en høj social og tilfredsstillende faglig trivsel
på Den Nye Friskole.
I de overordnede tal fra 4.-9. kl. (tallene fra Den Nye Friskole gælder her kun 4.-6. kl. da vi ikke
har overbygning) lægger vi generelt på eller over den nationale måling, der består af alle
folkeskoler samt de frie og private skoler der indgår i denne.
På de fire trivselsindikatorer der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige
trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel, ligger vi enten på eller over det nationale gennemsnit
på disse parametre:
Social trivsel:

Faglig trivsel

Støtte og inspiration

Ro og orden

Den Nye Friskole

4,4

Nationalt

4,1

Den Nye Friskole

3,7

Nationalt

3,7

Den Nye Friskole

3,5

Nationalt

3,2

Den Nye Friskole

3,9

Nationalt

3,8

Hvis vi går ind og analyserer/sammenligner på konkrete spørgsmål i undersøgelsen (her kan
direkte sammenlignes da disse for det nationale og vores er opdelt og gælder for 4.-6. kl.) så
kan vi fx sammenholde følgende (i den nationale har der ca. været mellem 1% og 2% der ikke
ønskede at svare):
Er du glad for din skole?
Den Nye Friskole

– Meget tit
- Tit
- En gang immelem
- Sjældent
- Aldrig

56,4%,
23,6%
16,4%
3,6%
0,0%

Nationalt

- Meget tit
- Tit
- En gang imellem
- Sjældent
- Aldrig

37,3%
40,6%
17,1%
3,2%
0,7%

Er du glad for din klasse?
Den Nye Friskole

- Meget tit
- Tit
- En gang imellem
- Sjældent
- Aldrig

66,1%
21,4%
8,9%
3,6%
0,0%

Nationalt

- Meget tit
- Tit
- En gang imellem
- Sjældent
- Aldrig

41%
38,2%
15,7%
3,2%
0,7%

Den Nye Friskole

- Altid
- For det meste
- En gang imellem
- Sjældent
- Aldrig

41,8%
49,5%
4,9%
3,6%
1,8%

Nationalt

Altid
- For det meste
- En gang imellem
- Sjældent
- Aldrig

29,9,8%
48,5%
12,1%
2,6%
2,0%

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

Jeg gør gode faglige fremskridt.
Den Nye Friskole

- Helt enig
19,2%
- Enig
55,8%
- Hverken enig eller uenig23,1%
- Uenig
0,0%
- Helt uenig
1,9%

Nationalt

- Helt enig
20,5%
- Enig
49,2%
- Hverken enig eller uenig23,5%
- Uenig
2,4%
- Helt uenig
0,8%

Når vi ser på tallene, kan vi se, at særligt i den sociale trivsel ligger Den Nye Friskole særligt
højt i gruppen af børn der trives rigtigt godt – dette sammenlignet med landsgennemsnittet.
Samtidig har vi få eller ingen helt i bunden af det sociale trivselsbarometeret, dog er vi her
mere lig landsgennemsnit, hvilket også gør denne gruppe til det vi skal have fokus på at løfte
op.
Samtidig kan vi konkludere at den faglige trivsel er ækvivalent med den nationale faglige
trivsel. Ud fra et rationale om at høj social trivsel er grundlag for faglig udvikling, er dette et
område vi vil have fokus på med mål om at højne den faglige trivsel.
I analysen af spørgeskemaerne kan vi desuden udlede at 3. og 5. klasser skiller sig en smule
ud i negativ retning i den sociale trivsel i sammenligningen med resten af Den Nye Friskole.
Dette kan have forskellige årsager, men i begge tilfælde har der over en længere periode
været trivselsindsatser grundet enkelte elever eller grupper – samt har samarbejdet med
forældregruppen ikke altid været præget af fælles fodslag.
Tiltag på skole/klasseniveauer:
Vi har etableret ”refleksionsuger” i hvert klasseteam. I disse uger skal underviserene i de
forskellige klasseteams observere hinanden i undervisningen. Hver observation sker på
baggrund af 2 forudbestemte observationsmål, der er givet af den der observeres. Det ene er
ting som ”går godt” - som underviseren har en oplevelse af at lykkedes godt med. Det andet
punkt er et som underviseren oplever som en udfordring.
Refleksionsugen efterfølges af et møde blandt klasseteamsene, hvor observationerne bliver
bearbejdet og der udarbejdes eventuelle aftaler.
På alle refleksionsuger fungerer skolens trivselsmedarbejder som facilitator.
Vores trivselsmedarbejder er i 2019 desuden blevet klasselærer i 5. klasse. Det giver hende
mulighed for få et bedre kendskab og indblik i klasselærerarbejdet, men desuden er 5. klasse
den klasse der skal starte op som 7. klasse i sommeren 2021, og her vil vi arbejde frem mod, i
samarbejde med eleverne, at få skabt et ungemiljø på skolen, som vil være attraktivt også
udefra.

