Undervisningsmiljøvurdering. Favrskov Gymnasium. Skoleåret 2020-2021
På grund af de omfattende corona-restriktioner i skoleåret 2020-2021 har vi valgt at udsætte vores
store undervisningsmiljøvurdering til skoleåret 2021-2022. Beslutningen er truffet både for at
kunne lave en rigtig god undersøgelse, hvor vi f.eks. kan samle vores elever på tværs af klasserne
til en UMV-dag, men også for at eleverne er tilbage på gymnasiet og derfor med mening kan
evaluere på de fysiske og æstetiske undervisningsrammer på gymnasiet – og ikke
undervisningsmiljøet på deres værelse, hvor de jo desværre har modtaget en stor del af
undervisningen i 2021.
Beslutningen betyder imidlertid på ingen måde, at vi ikke skal arbejde med undervisningsmiljøet i
det kommende skoleår. Det er der jo faktisk i særlig grad brug for efter et skoleår med meget
online-undervisning – specielt ift. det psykiske undervisningsmiljø for vores 1.g-klasser, der kun var
sammen i 1 ½ måned inden nedlukningen.
Vi har derfor valgt at sætte fokus på fællesskaber og oplevelser i det kommende skoleår – og
håber, at coronasituationen tillader en masser aktiviteter i klasserne, men også på tværs af
klasserne. I alle 1.g- og 2.g-klasser har lærerteamet her i april snakket med deres klasser om,
hvordan vi får (gen-)skabt fællesskabet i klassen, på årgangen og på hele gymnasiet i næste
skoleår.
Overordnet set viser vores lille undersøgelse i klasserne, at eleverne har et stort ønske om at
kunne få lov til at gå i gymnasiet ligesom før corona. De vil f.eks. gerne have fester, cafeer,
idrætsdage, studieture og galla, og ift. til undervisningen efterspørger de faglige ekskursioner og
frivillige aktiviteter i fagene. Alt det skal de nok få, hvis det bliver muligt for os. Men eleverne har
også helt nye ideer/traditioner: venskabsklasser, udklædningsdag, klasseironman, højtidsfejringer i
kantinen (julefrokost, påskefrokost osv.), fællessang på hele FG, talentshow, gyseraften osv. I
september vil alle 1.g- og 2.g-klassernes gode ideer danne udgangspunktet for elevrådsdagen, så vi
sammen med alle vores aktive elevgrupper forhåbentligt kan skabe en masse nye traditioner på
FG her efter corona, så gymnasietiden igen kan blive præget af stærke fællesskaber og masser af
oplevelser.

