
 
Undervisningsmiljøvurdering 
UCRS handlingsplan 1. jan 2022 – 31. dec 2024 

Problem Handlingsplan Tidsplan Opfølgning 

Nogle elever har behov for at 
kunne trække sig fra det store 
fællesskab indimellem på EUD 
& EUX Business. 

Lærerne skal have fokus på den enkelte 
elevs behov. Der afholdes møder med 
lærerne for at sætte fokus på området.  
Der indrettes 2 mødelokaler, som 
fremadrettet kan benyttes til 
gruppearbejde eller enkelte elever kan 
benytte rummene efter behov.  

Arbejdet forventes at starte op i foråret 2022, det 
evalueres i 4. kvartal 2022 med spørgeskema til 
eleverne. 

4. kvartal 2022 

Værktøjsskabe er slidte i 
smedeafdelingen, der må 
gerne komme bedre system 
til værktøjsopbevaring og 
nye svejsere. 

Der laves rundspørge hos eleverne i 
smedeafdelingen for at identificere 
problemerne helt præcist ift. 
undervisningsmiljø og 
værktøj/opbevaring. 

Rundspørgen sættes i gang nu og forbedringer 
og indkøb udføres i løbet af 1. kvartal 2022.  
Der følges op på om forbedringer og indkøb er 
udført i 2. kvartal 2022.  

Ultimo 2. kvartal 2022 

Der er behov for udskiftning 
af borde og stole i nogle 
lokaler i auto afdelingen. 

Det undersøges i hvilke lokaler borde og 
stole trænger til udskiftning. Udskiftning 
foretages med materiel fra skolen hvis 
muligt eller der foretages nyindkøb. 

Undersøgelsen sættes i gang nu og 
udskiftning/nyindkøb foretages i løbet af 2. 
kvartal 2022.  
Der følges op på om borde og stole er udskiftet 
i de gældende lokaler i 2. kvartal 2022.   

Ultimo 2. kvartal 2022 

For store hold i auto afdelingen 
som gør det svært for 
underviseren at nå rundt.  

Der etableres et nyt værksted i auto 
afdelingen, som gør det muligt at holdene 
fremover kan inddeles i passende 
holdstørrelser.  
 

Holdstørrelser er tilrettet i januar 2022 og vil 
løbende blive oprettet i passende holdstørrelser 
fremadrettet.   
Der følges op på hvordan holdstørrelserne har 
været i 1. og 2. kvartal 2022 i 2. kvartal 2022.  

Ultimo 2. kvartal 2022 

Nogle undervisningslokaler bliver 
meget varme om sommeren på 
Teknisk Skole.  

Serviceafdelingen kigger på mulighed for 
bedre udluftning/ventilation af de 
pågældende lokaler.  

Serviceafdelingen arbejder på løsning i 1. 
kvartal 2022.  
Der følges op på om der er foretaget 
forbedringer i 2. kvartal 2022.  

Ultimo 2. kvartal 2022 

Der trænger generelt til et kig på 
indretning af undervisningsmiljøet 
i metal og auto afdelingerne.   

UCRS deltager pt. i et projekt ”Når sorte 
fag bliver grønne” som beskæftiger sig 
med indretning af undervisningsmiljø i 
metal og auto afdelingerne. 

Projektet løber tom. sept 2023.  
Der følges op på om undervisningsmiljøet er 
forbedret som følge af projektet i 3. kvartal 
2023. 

Ultimo 3. kvartal 2023 


