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Underviser du i almenklasser? 

 

Underviser du primært 

 



Har du elever i dine klasser, som tidligere (inden decentraliseringen af 
specialundervisningen i 2012) ville være i et tilbud uden for klassen? 

Et ja på dette spørgsmål defineres i undersøgelsen som, at du har elever med 
særlige behov der er inkluderet i almenundervisningen. 

  

 

Hvilken støtte gives der til elever med særlige behov? (angiv flere svar) 

 



Har du elever i dine klasser, der ikke får den særlige støtte, som de har brug 
for? 

 

I hvilken grad vurderer du, at du får opbakning fra ledelsen til at inkludere 

elever i almenundervisningen? 

 



Har medarbejderne sammen med ledelsen haft en drøftelse af, hvordan skolen 
kan arbejde inkluderende, og sat strategi og mål for arbejdet? 

 

Har ledelsen og lærerne i samarbejde udarbejdet brugbare handleplaner og 

succeskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber realiseres? 

 



Har du og dit team løbende opfølgende statusmøder med ledelsen i forhold til 
elever med særlige behov? 

 

Hvordan vurderer du dine muligheder for at levere en tilfredsstillende kvalitet i 

din undervisning i forhold til sidste år? 

 



Har du, indenfor rammerne af din arbejdstid, tilstrækkelig tid til at forberede 
og efterbehandle undervisningen? 

 

Er læringsplatformen, Min Uddannelse, en understøttelse af dit arbejde? 

 



Er læringsplatformen, Min Uddannelses, årsplansdel brugbar for dit arbejde? 

 

Er læringsplatformen, Min Uddannelses, evaluering / elevplansdel brugbar for 
dit arbejde? 

 



Er læringsplatformen, Min Uddannelses, vidensdelingsdel brugbar for dit 
arbejde? 

 

Øger læringsplatformen Min Uddannelse kvaliteten af den undervisning du 

giver eleverne? 

 



Har du indenfor det sidste år haft perioder, hvor du følte dig stresset af dit 
arbejde? 

 

Har du inden for det sidste år været hos lægen for at tale om arbejdsbetinget 

stress? 

 



Har du indenfor det sidste år været sygemeldt med arbejdsbetinget stress? 

 

Er det væsentligt for dig at der indgås en aftale mellem Roskilde Læreforening 
og Roskilde Kommune omkring lærernes arbejdstid? 

 



Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads 

 

Samlet status 

 


