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Elevernes undervisningsmiljø 

 

Det æstetiske undervisningsmiljø 

Vi arbejder kontinuerligt på, at skolens miljø er rart at være i. 

Skolens bygninger er gamle og ikke oprindeligt bygget til 

skolebrug, derfor forsøger vi løbende at få renoveret og 

vedligeholdt skolen, så lokalerne og omgivelserne er rare at 

opholde sig i. 

Undervisningslokalerne bliver løbende dekoreret med elevernes 

produktioner, så det også på den måde bliver dokumenteret, hvad 

der arbejdes med. Lokalerne er lyse og venlige og de fleste 

nymalede (2017). 

Belysningen på hele skolen er blevet udskiftet i 2018, så der nu er 

et godt arbejdslys overalt. 

Eleverne sørger dagligt for oprydning af undervisningslokaler og et 

rengøringsfirma sørger for, at skolen hele tiden er ren og 

indbydende. 

Det psykiske undervisningsmiljø 

Vi arbejder målrettet med konfliktløsning blandt eleverne på 

Løgumkloster Friskole. Har de en konflikt, hjælpes de til at få den 

løst på en sober og reel måde, så der ikke er nogle tabere, men alle 

bliver set og respekteret med deres oplevelse af konflikten. 

Vi arbejder aktivt med erkendelse af egen ansvarlighed, både i 

forhold til sig selv, fællesskabet, undervisningen og konfliktløsning. 

En uge i efteråret arbejdes der med undervisningsmiljøplan i alle 

afdelinger. Udgangspunktet for dette arbejde er blandt andet: 

• Den gode time 

• En ordentlig omgangstone 

• Respekt for forskellighed 

• Demokrati 

• Medbestemmelse og medansvar 
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• Åndsfrihed og ligeværd 

• Alles ret til at udtale sig 

• Lydhørhed 

• Fællesskabet 

 

Det fysiske undervisningsmiljø 

Vi bestræber os på, at elevernes arbejdsmøbler er ergonomisk 

korrekte (mangler dog stadig i Lillehuset). Der forsøges holdt en 

fast temperatur i klassen og der luftes jævnligt ud, så elevernes 

trivsel understøttes og klasseværelset er behageligt at opholde sig 

i. Lokalerne er lyse og venlige og der er indrettet arbejdspladser 

udenfor klasserummet, så der også er mulighed for at trække sig 

væk fra klassen, når der arbejdes. 
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