
 

 
 

 
Undervisningsmiljø skal integreres i den 
almindelige undervisning i grundskolen. 

 
Inspirationseftermiddag med konsulent Susanne Ulk  
torsdag d. 26. januar 2012 kl. 13 – 15.30 

UUV’s center, Ølbycenter 53, 4600 Køge 
 

Målgruppe: 
Vejledere og lærere, der ønsker inspiration og kvalifikation til at komme i gang med folkeskolens 

undervisningsmiljø-undervisning. 
 

Kursusnr: 9 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisningsmiljø skal integreres i den almindelige undervisning i 
grundskolen. 
 
Det gøres bedst i forbindelse med den obligatoriske UEA-undervisning (§7 emnet ”uddannelses-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsorientering”). Her er ”undervisningsmiljø” et af de centrale kundskabs- og færdighedsområder 
 
Om kurset 
 
For at inspirere og kvalificere lærerne til en god undervisningsmiljøundervisning, tilbyder vi kurset i 
undervisningsmiljø. 
 
Kurset tager udgangspunkt i materialerne og ideerne fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og hjemmesiden 
www.dcum.dk. Det er et ”hands-on”-kursus, hvor deltagerne spiller spil og afprøver øvelser og derigennem 
opnår fortrolighed med materialerne. 
 
 
Kursusleder:  
Susanne Ulk 
Konsulent Arbejdsmiljøundervisning 
2763 4743 
ulk@live.dk 
 
Kursussted:  
UUV Køge Bugt  
Ølbycenter 53  
4600 Køge 
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Om undervisningsmiljø 
 
Eleverne på en skole har ret til et godt undervisningsmiljø, som skal fremme deres muligheder og 
læring. Det fremgår af ”Lov om undervisningsmiljø” fra 2001. Det er skolelederen, der er ansvarlig 
for undervisningsmiljøet, mens eleverne har pligt til at samarbejde og bidrage til et godt 
undervisningsmiljø. 

Eleverne har ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter til skolens arbejdsmiljøgruppe 
(som jo arbejder for at fremme de ansattes arbejdsmiljø). 

Eleverne skal inddrages i arbejdsmiljøarbejdet, når der behandles forhold, der har betydning for 
deres undervisningsmiljø. Der skal på den enkelte skole udarbejdes en 
undervisningsmiljøvurdering (UMV), som vedrører både de sikkerheds- og sundhedsmæssige 
forhold og det psykiske og æstetiske miljø på skolen. 

Undervisningsmiljø og arbejdsmiljø er to sider af samme sag: APV (arbejdspladsvurdering) knytter 
sig til skolens arbejde med at gøre arbejdsmiljøet bedre for de ansatte, mens UMV 
(undervisningsmiljøvurdering) handler om at forbedre elevernes undervisningsmiljø. Der arbejdes 
efter samme metode, men med forskellig synsvinkel: de ansattes og elevernes. Måler er for alle: At 
gøre skolen til et bedre sted at være og at lære.  

 
Pris og tilmelding 
 
Prisen på kurset er kr. 490,- og tilmeldingen er bindende 14 dage før kursets afholdelse.  
 
 
Kursets mål er at inspirerer og kvalificere vejleder og lærer til en god undervisningsmiljø-
undervisning. 
 
Kurset er en del af UUV’s tilbud indenfor arbejdsmiljø, som tilbydes i samarbejde med konsulent 
Susanne Ulk. Flere informationer se: www.arogmi.dk  
                                                                     

Tilmelding via hjemmesider på www.uuv.dk eller www.arogmi.dk 
 

Se under kurser - Kursusnr: 9 
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Kommende kurser med konsulent Susanne Ulk i samarbejde med UUV Køge Bugt 
Uuv.dk  Kurser 
 

Kursusnr: 10. Arbejdsmiljøundervisning generelt 
- Torsdag  d. 12 - 4 - 2012, kl. 13 - 15.30, pladser: 24 delt, pris 490,- 
- Målgruppen er lærere i grundskolen og 10. klasse samt UU vejledere  

Kursusnr: 11. Kursus for undervisningsmiljørepræsentanter 
- Mandag d. 21 - 5 - 2012 og fredag d. 25 - 5 - 2012,2 hele dagen, pladser 30 delt, pris: 1490,- 
- Målgruppen er elever der er eller bliver undervisningsmiljørepræsentanter på deres skoler.  

Kursusnr: 12. Arbejdsmiljøundervisning i de små klasser  
- Torsdag d. 7 - 6 -  2012, kl. 13 - 15.30, pladser: 12, pris: 490,- 
- Målgruppen er lærere i de yngste klasser og UU vejledere 

Kursusnr: 13. Arbejdsmiljøundervisning i de ældste klasser 
- Onsdag d. 24 - 10 – 2012, kl. 13 - 15.30, pladser: 12, pris: 490,- 
- Målgruppen er lærere i de ældste klasser samt UU vejledere 

 

Temaarrangementer om arbejdsmiljø og undervisningsmiljø på skolen. 
Kontakt Susanne Ulk – ulk@live.dk 
 

Alle kurser bliver afholdt på UUV’s center i Køge. 
UUV Køge Bugt 
Ølbycenter 53, 1. sal 
4600 Køge 

 
 
 

Kursusopslag se uuv.dk eller arogmi.dk 
 


