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Undervisningsmiljøvurdering 2020/21  
 

  

De fysiske forhold: 

På Sundby Friskole er der store og lyse klasselokaler, der giver mange muligheder for forskellige 

indretninger. Klassekvotienten er på omkring 12. Lokalerne fremstår pæne og vedholdte. 

Skolen er indrettet så eleverne fra førskole til 4 klasse er i stueplan. Lokalerne er æstetisk og pædagogisk 

indrettet således at det understøtter elevernes trivsel og læring på bedste måde. 

På gangarealet i stueplan er der opstillet dejlige læsehuse, bogkasser og PC èr 

I stueplan forefindes et stort krearum, hvor der kan males osv.  

På første sal har de store elever fra 5 til 9 klasse deres afdeling. Klasselokalerne er store og med god 

plads til forskellige indretninger. Endvidere er der i klasselokalerne indrettet et hyggehjørne med sofaer 

og dertil hørende borde.  

Førstesalen er i skoleåret 2020/21 nyindrettet med ”cafe”/fællesrum med runde borde og stole. Lokalet er 

indrettet med elektronisk lærred og projektor, således at det også kan bruges til læringsrum. Førstesalen 

har endvidere et stort musiklokale med rimelig akustik. 

I stueplan forefindes en gymnastiksal med dertilhørende redskabsrum med mange forskellige redskaber. I 

forbindelse med gymnastiksalen er der 2 omklædningsrum, toiletter og badefaciliteter. Gymnastiksalen 

er endvidere til den daglige samling, hvor der synges morgensang og fortællingen foregår. 

Toiletforholdene er gode og inventaret er i pæn stand.  

På hele skolen prydes væggene af smukke gamle landkort, børnekunst og plakater fra kunstmuseer.  

Når du kommer til Sundby Friskole bydes du velkommen i et vindfang i glaselementer med elektronisk 

infotavle med relevante oplysninger samt ”dagens citat” eller en sjov lille gåde. 

I stueplan er der en aula med runde cafeborde og stole, hvor eleverne bydes velkommen af personalet om 

morgenen. Endvidere er der et mindre bibliotek med et udbud af såvel klassikere, faglitteratur og 

skønlitteratur til fri afbenyttelse. 

Skolens andre faglokaler er placeret i en ekstern bygning med bl.a. sløjdlokale og nyindrettet fysiklokale. 

Skolen vedligeholdes løbende, så skolen fremstår pæn og indbydende. 

Skolens inventar vedligeholdes og udskiftes, når det er nødvendigt. 

Skolens møbler kan indstilles i forhold til den enkelte elev. 
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Skolen har 6 indgange. De to er placeret på første etage. En er placeret i kælderniveau. Indgange 

fungerer som flugtveje. 

Der er store vinduer i alle klasselokaler. I stueplan kan disse bruges som flugtveje. 

De mange vinduer og døre giver mange flugtveje og udluftningsmuligheder. 

Eleverne deltager i den daglige oprydning via dukseordning. Derudover er der fast rengøring alle 

hverdage. Forældre har på skift rengøring i alle weekender. 2 gange årligt indkaldes forældrene til 

hovedrengøring. 

Forældrene indkaldes til ”vedligeholdelsesweekender” efter behov. 

Skolen har køleskabe til opbevaring af madpakker og drikkedunke. Endvidere har de store elever adgang 

til mikroovn og kogekedel. 

Der er garderober til de små elever og knager til de store elever. 

Eleverne har ude-ordning i frikvarterer alt efter vejret. Eleverne skal bruge indesko hele året. 

Skolen råder over det nødvendige førstehjælpsudstyr. 

 

Udeområde: 

Sundby Friskole har et stort udeområde med flere hytter, bålplads og lille skovområde med mindre sø. 

Dette bruges aktivt i undervisningen. 

Der er stor boldbane og kunststofbane. Endvidere er der flere sandkasser, gyngestativer og mange 

forskellige udendørs legeredskaber, såsom mooncars, sæbekassebiler o.a. 

 

Det psykiske miljø: 

Friskolens idegrundlag lægger op til, at børnene trives og føler sig tygge i deres omgivelser både i 

forhold til deres kammerater og til de voksne. 

Det lægges stor vægt på den sociale del af skolegangen, hvor fællesskabet er en bærende faktor. 

Hver dag bydes børnene velkommen i aulaen af de voksne. Således at der kan gives en hånd, hvis det er 

svært denne morgen. 

Der er morgensamling hver dag, hvor der synges og lærerne på skift har fortælling. 

Morgensamling bruges også til fælles beskeder. 

Ved denne proces dannes de sociale spilleregler for, hvorledes vi omgås. 

Forældresamarbejdet og kommunikationen forældre og lærere imellem spiller en væsentlig rolle i denne 

sammenhæng. Der skal være plads til alle og til det enkelte barn skal kunne udfolde sig indenfor 

rammene. 

Samarbejdet mellem ”stor-lille” elev styrkes gennem den daglige morgensamling, hvor man kommer til 

at sidde ved elever fra andre årgange i en rotationsordning. Flere emneuger årligt, hvor der arbejdes på 

tværs af klasser og årgange, hvor der bl.a. er meget fokus på elev/elev relationer. De ældste elever får 

mere og mere ansvar. Dette giver et godt arbejdsmiljø og indflydelse på egen hverdag med styrkelse af 

demokratiopfattelse. ”Jeg bliver hørt” 

I forhold til digitale medier arbejder vi sammen med Morsø ungdomsskole med f.eks. oplæg både 

henvendt til elever og forældre for tilvejebringelse og fastholdelse af en sund digital kultur. 
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Den digitale dannelse er et parameter hver dag ved brug af digitale portaler i undervisningen helt fra start 

i skoleforløbet. 

Samarbejdet med SFO og Børnehuset fungerer godt. SFO- personale er en del af personalet i skolen, 

derved opstår en naturlig overgang fra skole til SFO. 

Børnehuset deltager i aktiviteter i skolen, når det giver mening for børnene. 

Sundby Friskole tilbyder specialundervisning og anden støtte i samarbejde med PPR (pædagogisk 

psykologisk rådgivning). 

Friskolen er en kreativ skole, hvor der samtidig lægges vægt på de boglige fag. 

I de enkelte fag er det målet, at opnå højst mulig engagement og motivation hos eleverne. Dette gøres 

bl.a. ved undervisningsdifferentiering, tværfaglighed og projektarbejde. Dette giver størst mulighed for 

succesoplevelser. 

Der evalueres løbende på trivslen i forbindelse med den næsten daglige kontakt med hjemmet og skole-

hjemsamtaler. 
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