UMV - Langholt Skole - Status marts 2006
Emne
Omfang
Toiletforhold 100 %

Boden

60%

Mobning

60%

Lokaler

40%

Indeklima

40%

Udeområder

25%

Årsager
- Uhygiejnisk brug
af toiletter.
- Manglende
rengøring.
- Udvalget for
dårligt.

- Sproget
eleverne
imellem.
- Drillerier elever
imellem.
- For små lokaler
på 1. Sal.
- Temperatur i
klassen.
- Uro i klassen.
Elever der
støjer.

Løsningsmodel
- Toiletpatrulje.
- Mere tid til
rengøring.
- Elevrådet
undersøger
ønsker.
- Skolens
mobbeplan.

Tidsfrist Ansvarlig Er løst [dato]
1/1-05
Elevråd
Mere tid til
KA/CL
rengøring
Aller toiletter
renoveres forår 06
1/1-05
Elevråd
Madordning
BJ
indført.

1/1-05

Pæd.råd
Elevråd

Skolen har
vedtaget
Mobbehandleplan

?
1/1-05

Elevråd
KA/CL
NS

ok

1/1-05

Elevræd
KA

Legeplads ok
KA har lavetaftale
om oprydning med
NS.
Miljørådet
indvolveres

- Tid til de yngste
1/1-05
om morgenen i en
prøveperiode.

Elevråd

Ikke længere
relevant

- Borde og stole - Rutiner for
1/1-05
ikke indstillet til
tidspunkt af
børnenes behov.
indstilling af
møbler indføres.
Frikvarter
15%
- Løbehjul og
- Undersøge
1/1-05
cykler må ikke
mulighed for sted
benyttes i
til at lave de
frikvartererne.
nævnte aktiviteter.
- For få
- Undersøges om
gårdvagter.
der er behov for
flere gårdvagter.
PC-bærbar. 15%
- Ingen mulighed - Undersøge priser 1/6-05
for at have sin
og indhente tilbud.
egen PC i
klassen.
Dato Arbejdsmiljørepræsentant
Undervisningsmiljørepræsentanter

KA/CL/
NS

Ok
Alle elever har fået
indstillelige borde

Elevråd
KA/CL

Der bliver lavet en
bane forår 2006.
Principper for
gårdvagt er
udarbejdet af
skolebest.

Bordtennisb 25%
ord til de
yngste elever
om
morgenen.
Manglende
100%
bord og stole
indstilling

- Oprydning i
områder for
dårlig.
- Manglende
vedligeholdelse
af
legeredskaber.
-

- Termostater står
på fast
temperatur.
- Udluftning i
klasserne og
oplysning herom.
- Rutiner for
oprydning
indføres.
- Flere penge
afsættes til
vedligeholdelse.

KA/CJ

Skolen har indkøbt
13 bærbare PCer
(3. kl.) Alle lærere
har en bærbar PC
Lederrepræsentant

