
 

 

Bornholms efterskoles Elevmiljøvurdering 

21/11-19 

 

På Bornholms Efterskole har vi for skoleåret 19/20 valgt at lave en undersøgelse hvor vi undersøger 

skolens faciliteter. Vi har anvendt EMUs model som skabelon for fremgangsmåden. Undersøgelsen 

er foretaget ved hjælp af en panelundersøgelse med elevrådet som er valgt af skolens elever som 

fast panel. 

Skolens servicechef og afdelingsleder vil sammen med pedellerne efterfølgende inden nytår lave en 

handlingsplan for de fremkomne mangler der kan forbedres på kort sigt samt lave en redegørelse for 

de resterende punkter.  

 

Udfyldt af: 

Mads Iversen, Cornelia Møbjerg, Anthon Olsen, Anton Busted, Cimmie Nielsen.  

 

Vurdering af skolens fælles arealer 

Fra 1-5 hvor 1 er den bedste karakter. 

Lys:1 

Dårligt lys ved gule borde i hvid bygning. 

Ved grøn sofa hænger lamperne i vejen. 

  

Lyd/støj:3 

Støj fra elever på gangene pga tynde vægge 

 

Indretning:3 

Fællessal (ved spisesal) er god til samling - dårlig til undervisning. Dårlige stole - glider ned. 

Biograf i hvid - for lidt plads 

 

Møbler:3 

Høje stole i hvid bygning er dårlige - borde er/står forkert til undervisning. Pallemøblerne er for 

hårde. 

 

Rengøring og orden: 4 

Dårlig rengøring pga manglende instruks og for lidt rengøringstid 



 

Vedligehold:2 

Det er nogenlunde vedligeholdt 

 

Udsmykning:2 

Det er et godt levested- bedre end gennemsnit 

 

Lugt:4 

Kloakkerne lugter og værelses vaskene lugter 

 

Temperatur:2 

Den er ok (for varmt om sommeren) 

 

Sikkerhed:2 

Grøn trappe bagved er farlig og glat 

 

Pladsforhold:2 

Hvid bygning, gule borde står dårligt og for lille bio (fjern nederste trin) 

  

 

Stemning på fællesarealerne: 

Ret god - altid liv og glæde 

 

 

———————-/////———————— 

 

Klasserums vurdering: 

 

Lys:3 

For lidt lys ved gule borde i hvid bygning 

 

Lyd/støj:2 

Meget svingende (kan heldigvis vælge andre lokaler ved støj) 

 

Indretning:4 



For sammenpresset  

 

Møbler:3 

“Som beskrevet under fællesarealer” 

Dårlige stole 

  

Rengøring og orden:3 

Glemmer at ordne/oprydde efter sig 

  

Vedligeholdelse:2 

Ok  

 

Udsmykning:1 

Kræver ikke udsmykning i klasselokaler 

 

Lugt:1 

Lokalet lugter ikke - nogle elever gør 

 

Temperatur:2 

Lidt koldt nogle gange 

 

Pladsforhold:3 

For trangt 

  

Stemning i klasserummet: 

Helt fint 

 

 


