
Undervisningsmiljø, Kulturskolen Brønderslev Kommune  

 
Så er det igen tid for den lovpligtige Undervisnings Miljø Vurdering (UMV) - vi vil gerne at I udfylder et for 
hvert lokale I får undervisning i - så hvis man både går til soloundervisning og sammenspil, skal der udfyldes 
TO UMVér. 
 

Øverst på formularen 

I hvilket lokale får du undervisning? * 

o Lokale 1, Torvegade  

o Lokale 2, Torvegade  

o Lokale 3, Torvegade  

o Lokale 4, Torvegade  

o Lokale 5, Torvegade  

o Lokale 6, Torvegade  

o Lokale 7, Torvegade  

o Lokale 8, Torvegade  

o Lokale 9, Torvegade  

o Lokale 10, Torvegade  

o Lokale 14, Pavillion A, Dronninglund  

o Lokale 17, Pavillion A, Dronninglund  

o Lokale 11, Pavillion B, Dronninglund  

o Lokale 13, Pavillion B, Dronninglund  

o Skolens Musiklokale, Dronninglund  

o Skolens Billedkunstlokale, Dronninglund  

o Lokale 37, Dronninglund Skole  

o Lokale F5, Hedegaardsskolen  

o Skolens Musiklokale, Hedegaardsskolen  

o Skolens Billedkunstlokale, Søndergade  

o Skolens musiklokale, Søndergade Skole  

o Skolens Musiklokale, Skolegade  

o Skolens Musiklokale, Agersted  

o Skolens Musiklokale, Asaa  

o Skolens Sal, Asaa  

o Skolens Musiklokale, Stenum  

o Lokale 1, Stenum  

o Lokale 2, Stenum  

o Skolens Musiklokale, Øster Brønderslev  

o skolens Musiklokale, Toftegårdsskolen  

o Øvelokalet, Toftegårdsskolen  

o Skolens Musiklokale, Flauenskjold  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbfYlL8wu09c9lH1zk8lP92eBOjdNBI-kT9uTE-CnLLB_PGQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


o Musikhuset, Hjallerup  

o SFO-lokale, Hjallerup  

o Håndarbejde, Hjallerup  

o Skolens Billedkunstlokale, Hjallerup  

o Skolens Musiklokale, Klokkerholm  

Hvordan er lyset i lokalet? (sæt gerne flere krydser) * 

o fint lys i lokalet  

o fint lys ved instrumentet  

o dårligt lys i lokalet  

o dårligt lys ved instrumentet  

o Der mangler gardiner, så solen generer  

o Lyset i lokalet slukker automatisk hvis vi sidder stille for længe  

o Jeg bliver blændet af sol/lys  

Hvordan er akustikken i lokalet (sæt gerne flere krydser) * 

o Der er god akustik  

o Lyden runger i lokalet  

o Der er meget lyd fra lokalerne rundt om os  

o Vi spiller kraftigt, så vi kan ikke høre andre end os selv  

o Der er dårlig akustik  

Temperatur i lokalet (sæt gerne flere krydser) * 

o Temperaturen er fin  

o Der er meget køligt i lokalet hele året  

o Der er meget køligt i lokalet om vinteren  

o Der er meget varmt i lokalet hele året  

o Der er meget varmt i lokalet om sommeren  

Hvordan er dit undervisningslokale at være i? (sæt gerne flere krydser) * 

o Det er mega hyggeligt  

o Det er et slidt lokale  

o Det er fint - og når først undervisningen er i gang tænker jeg ikke over hvordan 

der ser ud i lokalet  
o Lokalet egner sig ikke til musikundervisning  

o Lokalet egner sig ikke til billedkunstundervisning  

o Der er meget beskidt i lokalet  

o Der er rent og skønt i lokalet  

Venterum/opholdsrum (sæt gerne flere krydser) * 



o Der er en stol at sidde på der, hvor jeg venter  

o Der er et bord at sidde ved der hvor jeg venter, så jeg kan lave lektier  

o Der er hyggeligt der hvor jeg sidder og venter  

o Jeg snakker tit med andre elever når jeg sidder og venter  

o Der er lyst og fint der hvor jeg sidder og venter  

o Der er meget koldt der hvor jeg sidder og venter  

o Der er beskidt der hvor jeg venter  

o Det trækker rigtig meget der hvor jeg sidder og venter  

o Der er ikke særlig hyggeligt der hvor jeg sidder og venter.  

Toiletforhold (sæt gerne flere krydser) * 

o Der er toiletter i nærheden af undervisningslokalet  

o Der er ikke toiletter i nærheden af undervisningslokalet  

o Toiletterne er rene og ok at benytte  

o Toiletterne er beskidte og man har ikke lyst til at benytte dem  

Oplysninger om selve undervisningen * 

o Min lærer møder altid til tiden  

o Min lærer er velforberedt til undervisningen  

o Min lærer stiller for store krav til mig  

o Min lærer stiller for små krav til mig  

o Min lærer er sød, venlig og imødekommende  

o Min lærer har god kontakt til/med mine forældre  

o Jeg har selv indflydelse på hvilke stykker jeg spiller/synger - eller hvad jeg 

maler/tegner  
o Jeg har deltaget i forårskoncert  

o Jeg har deltaget i andre koncerter/arrangementer - ud af huset  

o Min lærer har tilbudt mig at være med i andre ting, f.eks. sammenspil, talent, 

koncert eller masterclass sammen med andre elever  
o Jeg har været med til udstillinger af mine billeder/tegninger fra billedskolen  

o Min lærer kommer ofte for sent  

o Min lærer er uforberedt  

o Min lærer stiller tilpas krav  

o Min lærer er kedelig  

o Min lærer har ikke kontakt til mine forældre  

o Jeg har endnu ikke deltaget i koncert  

o Jeg er lige startet så jeg har ikke været med til andet end almindelig 

undervisning  



Er der noget du synes vi, på Kulturskolen, skal ændre på vedr. 
lokale/undervisning/lærer/  

 

Hvordan forløb din tilmelding til Kulturskolen? (sæt kun et kryds) * 

o Jeg er tidligere elev, så vi vidste hvordan man gør fra tidligere  

o Forløb fint - let og overskueligt at finde ud af på hjemmesiden  

o Gik ikke så godt - det var svært at finde ud af hvad man skulle trykke på!  

o Har du tidligere stået på venteliste på Kulturskolen?  

o Fik hjælp på kontoret  

Ville du anbefale Kulturskolen til andre * 

o JA - for det er fedt  

o NEJ - for jeg synes det er kedeligt at spille/synge/male  

 
 

 


