
Undervisningsmiljøvurdering Marselisborg Gymnasium marts 2020 

I henhold til Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal Marselisborg 
Gymnasium hvert 3. år lave en undervisningsmiljøvurdering. 

Elevtrivsel 

Hvert år i december gennemføres den lovpligtige elevtrivsels-undersøgelse på Marselisborg 
Gymnasium. Når resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i januar, ser Trivselsgruppen på 
Marselisborg på resultaterne og lader disse indgå i udvalgets trivselsarbejde. Resultaterne fra den 
enkelte klasse vurderes af klassens leder, studievejleder og lærerteam, og disse diskuteres med 
klassen. Hvis resultaterne giver anledning til bekymring, iværksættes relevante initiativer. De to 
foregående års trivselsundersøgelser viser, at eleverne på Marselisborg generelt trives. Der er 
enkelte udfordringer i enkelte klasser – især med gruppedannelse og elever, der føler sig uden ofr 
fællesskabet. Der er i forlængelse heraf iværksat klasserumskultur-aktiviteter og samtaler med 
studievejledere. I enkelte tilfælde samtaler med skolens psykolog. 

Fysisk arbejdsmiljø 

Hvert 3. år gennemføres en undersøgelse af det fysiske arbejdsmiljø på skolen. Eleverne er generelt 
tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø. Imidlertid har skolens nogle klasselokaler i en ældre 
bygning, som er mindre end de nyere lokaler. Skemalægger forsøger at placere de mindste klasser 
og hold i disse lokaler. Skolen har haft store udfordringer med varmeregulering i de 
naturvidenskabelige lokaler. I 2019 blev alle vinduer udskiftet, og der er etableret bedre ventilation. 
Problemet er nu løst.  

Politik mod mobning 

På Marselisborg Gymnasium er mobning en uacceptabel adfærd, der ikke må forekomme. I vores 
værdigrundlag lægger vi vægt på tillid, åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder (jf. vores 
værdigrundlag på vores hjemmeside). 

Det er den enkelte elevs ansvar at tage hensyn til andre i undervisningen og i sociale sammenhænge 
(se studie- og ordensregler). Via en grundig introduktionsperiode forsøger vi at ryste klasserne godt 
sammen lige fra start. Vi etablerer et klasseråd og et socialt råd i hver klasse med fokus på trivsel af 
alle klassekammeraterne. Endvidere er der knyttet et lærerteam til hver klasse – igen med fokus på 
den enkelte elevs trivsel samt på selve undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøet i de enkelte 
klasser diskuteres løbende af de respektive lærerteams. Hvert år laves  en spørgeskemaundersøgelse 
med henblik på undervisningsmiljøet. 

Skulle der på trods af disse tiltag opstå mobning vil der blive gjort alt for at løse problemet af 
lærere, studievejledere og ledelse via samtale med den/de der bliver mobbet, den/de der mobber 
samt med de passive tilskuere/hele klassen. 

I særlige tilfælde kan mobning resultere i karantæne eller bortvisning (jf. skolens ordensregler). 

Det er vigtigt at udvise ansvarlighed og respekt overfor hinanden, og alle parter på skolen skal 
bidrage til, at der under ingen omstændigheder accepteres mobning på Marselisborg Gymnasium. 


