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UNDERVISNINGSMILJØVURDERING  på DET KONGELIGE TEATERS 

BALLETSKOLE I ODENSE 

 

 

Forudsætninger: Skolen er startet i august 2002 og har nu eksisteret i 10 år. Skolen 

blev fuldt udbygget med en 9. klasse i 2008/09. Skolen har i hele sin etableringsfase 

været optaget af skolearbejdet, og at få skabt så godt et læringsmiljø som muligt 

for elever som lærere. Dette mener vi, under de nuværende forudsætninger er 

lykkedes. Vi har dog selv som skoleledelse følgende bemærkninger:  

 

1 Der mangler udendørs faciliteter for børnene. Der er ikke nogen 

legeplads. Skolen har udnyttet udendørsområdet optimalt ved at tegne 

forskellige ruder/tabeller etc. som børnene bruger såvel i 

undervisningen som i den frie tid. 

2 Læseskolen har fået væsentlig mere plads, hvilket betyder at 

børnenes miljø er forbedret væsentligt og lærerne har fået 

forbedrede muligheder til forberedelse og mødeaktiviteter.   

3 Vores SFO mangler plads til at kunne udfolde sig – specielt med  

udendørsaktiviteter 

4 Skolen har fået tildelt 4 lokaler til undervisning i stueetagen og 4 

lokaler på 1. sal, hvilket har forbedret skolens lokalesituation 

væsentligt. Skolens toiletfaciliteter er forbedret væsentligt, da 

børnene i stueetagen kan benytte toiletterne i kælderetagen, da der 

ikke er undervisning af andre i denne bygning. Skolen råder nu over et 

lokale i kælderen, men håber inden længe at råde fuldt over 

kælderetagen.   

5. Skolen har forbedret undervisningen for Danselinjen ved at leje 

danselokale som alene skolen disponerer over.     

Skolen har stadig et stort ønske om et større lokale til Balletlinjen. 

6. Skolen har i 2011 haft fokus på det fysiske miljø og forbedret såvel 

klasseværelser som opgang med maling, opslagstavler, billeder etc. 

 



DET KONGELIGE TEATERS BALLETSKOLE I ODENSE 

Handlingsplan: Vi har forhandlet med Odense Kommune angående lokalesituation og 

legepladssituation for Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense. Desværre har det 

ikke givet resultat i forhold til legepladssituationen. 

 

På Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense foretages der spørgeundersøgelse 

blandt eleverne angående såvel det fysiske som det psykiske undervisningsmiljø. Til 

undersøgelsen bruges der materiale fra: Dansk center for Undervisningsmiljø. 

 

Der nedsættes et ad hoc. udvalg bestående af en lærer, SFO medarbejder, 

skoleleder og elever i det år hvor spørgeundersøgelse foretages.  

 

Udvalget skal: 

 

- via undersøgelsen kortlægges skolens fysiske, psykiske og æstetiske miljø. 

- pege på evt. undervisningsmiljøproblemer 

- give løsningsforslag/handlemuligheder på problemstillinger og finde ud af i 

hvilken rækkefølge problemerne kan og skal løses. 

 

Skolen foretager en undervisningsmiljøvurdering i foråret 2013, hvor fokus vil være 

sociale relationer, kammerater, den frie tid. 

 

Jette Olsen 

Skoleleder 

 

 

 

 


