Overordnet konklusion på undervisningsmiljøvurderingen:
Varde Gymnasium bliver fra elevside som helhed vurderet som et rart sted at være. Der nævnes også at VG er en
hyggelig og meget social skole, hvor der er plads til alle. På VG prioriterer man mange sociale arrangementer for
eleverne, og det sætter eleverne pris på.

Undervisningsmiljøvurdering 2016/17
Beskrivelse af problem

Beskrivelse af løsningsmuligheder

Dine undervisere viser interesse for dig, og
for om du trives på uddannelsen.

Der er et ønske om at alle lærere engagerer
sig i de enkelte elevers trivsel.
Eleverne skal have mere fokus på de
positive sider ved lærerne.
Eleverne gemmer på problemerne så
lærerne har svært ved at spotte dem.
Umiddelbart før eller efter efterårsferien
afholder teamlærerne et møde for klassens
lærere, hvor enkeltelevers trivsel er i fokus.
I førsteårgangsklasserne varetages opgaven
af dansklærerne.
Skolen opfattes af eleverne som lærerne i
denne sammenhæng. Derfor henvises til de
2 ovenstående beskrivelser.
Lærerne skal i højere grad være
konsekvente og gribe ind ved misbrug.
Eleverne skal forstå og acceptere den
gældende ordning. FO pointerer igen over
for lærerne, at de skal gribe ind ved at
konfiskere computer og/eller mobiltelefon
og indlevere den til rektor.
I de fag hvor det er relevant og muligt bør
eleverne inddrages i planlægningen. Det er
meget fagspecifikt om det praktisk er

Dine undervisere reagerer, hvis du ikke
trives.

Skolen viser interesse for, om du og dine
kammerater trives på uddannelsen.
Dine undervisere styrer jeres brug af it og
sociale medier i undervisningen.

Dine undervisere inddrager jer i
planlægningen af undervisningen.
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Skolen er god til at informere om
ændringer og aflysninger i undervisningen.

Klimaet i undervisningslokalerne er godt

muligt.
Der oprettes i hver klasse en telefonkæde,
hvor den elev som har længst transporttid
står øverst. Telefonlisten afleveres til
faglærerne, som om morgenen ringer til
den førstnævnte elev. Dernæst giver
læreren besked om fraværet til kontoret,
som derefter aflyser modulet i lectio.
I sommerferien har vi fået installeret et nyt
ventilations- og varmesystem.
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