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Til institutionens leder 

 

Vedrørende trivselsmålinger i de gymnasiale uddannelser og på er-

hvervsuddannelserne 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har d. 10. oktober 2019 sendt udkast 

til bekendtgørelser om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannel-

ser og på erhvervsuddannelserne i offentlig høring.   

 

Udkast til bekendtgørelserne kan findes på Høringsportalen og forventes 

udstedt ultimo oktober 2019 med øjeblikkelig ikrafttrædelse. 

 

Af udkastet fremgår det, at der skal gennemføres trivselsmålinger i no-

vember og december måned, og at institutionerne to uger forud for må-

lingerne skal videregive informationsmateriale til eleverne fra Styrelsen 

for It og Læring vedrørende bl.a. styrelsens behandling af de personop-

lysninger, som eleverne giver ved deres deltagelse i målingen. 

 

I modtager derfor sammen dette brev – som indeholder de nødvendige, 

praktiske informationer til ledelsen omkring gennemførslen af trivsels-

målingerne i november-december i år – et informationsbrev til eleverne 

om trivselsmålingerne, som I jf. ovenstående skal videregive forud for 

gennemførelse af målingen.   

 

Tidsplan 

Indsamlingsperioden løber fra 1. november til 31. december.  

I fastsætter selv hvornår i løbet af november og december, at jeres elever 

skal besvare trivselsmålingen. Eleverne skal svare som en del af undervis-

ningen.1  

 

                                                 
1 Elever på erhvervsuddannelserne, der er i praktik, når undersøgelsen gennemføreres, 

skal ikke besvare undersøgelsen. 
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Centralt trivselsværktøj og klargøring af målingen i trivselsværktø-

jet 

For første gang skal de obligatoriske trivselsmålinger gennemføres i et 

centralt trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed, 

og som Ennova er leverandør af.  

 

I har tidligere modtaget login til trivselsværktøjets Organizer-modul fra 

Ennova, hvor I opretter klasser/hold, som eleverne kan vælge imellem. 

Klasser og hold skal oprettes senest 31. oktober, hvis målingen igangsæt-

tes 1. november. Vi anbefaler, at I opretter klasser og hold i god tid.  

 

Hvordan besvarer eleverne? 

Eleverne skal logge ind med deres UNI-login på dedikerede sider til hen-

holdsvis den gymnasiale trivselsmåling og erhvervsuddannelsernes triv-

selsmåling. I skal give eleverne nedenstående links, når de skal besvare 

trivselsmålingen.  

Trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser finder I på https://gym-

trivsel.dk/ 

Trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne finder I på https://eud-triv-

sel.dk/  

 

Det er kun muligt for eleverne at logge ind med UNI-login. Hvis ele-

verne ikke er tilknyttet jeres institutionsnummer i UNI-login, er det nød-

vendigt at de bliver det, for at kunne besvare spørgeskemaet og indgå i 

jeres rapportering.  

 

Rapportering foregår i Børne- og Undervisningsministeriets data-

varehus.  

Al rapportering vil i dette års måling foregå i Børne- og Undervisnings-

ministeriets datavarehus. I får adgang til rapportering på klasse-/hold-ni-

veau i datavarehuset ved at logge ind på uddannelsesstatistik.dk. Det bli-

ver ledelsen, som får adgang til disse rapporter med UNI-login, som så 

evt. kan distribueres til lærere og andre relevante modtagere.  

Der åbnes først for denne rapportering efter, at I som skole har meldt 

indsamlingen afsluttet i trivselsværktøjets Organizer-modul. Hvis I ikke 

gør dette, åbnes der først for jeres rapportering på klasse-/hold-niveau 

efter indsamlingsperiodens udløb – dvs. i januar.  

 

Mere information 

Du kan finde mere information om trivselsmålingerne på nedenstående 

hjemmesider:  

- Oplysninger om behandling af personoplysninger jf. GDPR.  

- Materialer og information omkring trivselsmålingen vil fremad-

rettet blive samlet på emu.dk.  

o På stx 

o På hf 

o På hhx 

https://gym-trivsel.dk/
https://gym-trivsel.dk/
https://eud-trivsel.dk/
https://eud-trivsel.dk/
https://www.uvm.dk/Statistik/Tvaergaaende-statistik/GDPR-oplysninger-til-dataindsamling-ved-trivselsmaalinger
https://emu.dk/stx/undervisningsmiljo/trivselsmaling
https://emu.dk/hf/undervisningsmiljo/trivselsmaling
https://emu.dk/hhx/undervisningsmiljo/trivselsmaling
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o På htx 

o På erhvervsuddannelserne.  

- Generelle oplysninger om trivselsmåling på de gymnasiale uddan-
nelser. 

- Generelle oplysninger om trivselsmåling på erhvervsuddannel-
serne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Styrelsen for It og Læring 

 

Spørgsmål? 

Kontakt STIL Statistik supporten 

- Opret supporthenvendelse her 

- Ring 35 87 83 00 

https://emu.dk/htx/undervisningsmiljo/trivselsmaling
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/elevtrivselsmaalinger-paa-de-gymnasiale-uddannelser
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/elevtrivselsmaalinger-paa-de-gymnasiale-uddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/klare-maal/elevtrivselsmaalinger-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/klare-maal/elevtrivselsmaalinger-paa-erhvervsuddannelserne
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/create/59

