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Velkommen til Trivselsmålingen 2019 

Hvert år gennemfører erhvervsskolerne en måling af elevernes trivsel med det formål 

at følge og styrke elevernes trivsel. Målingen følger op på målet i erhvervsuddannelses-

reformen 2015: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes”. Trivselsmålin-

gen anvendes både i skolernes lokale kvalitetsarbejde jf. kapitel 2 i bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser, samt i ministeriets opfølgning på reformen. 

Om justering af de nationale trivselsmålinger 

Når eleverne fremover skal besvare den nationale trivselsmåling, skal deres svar og op-

lysninger beskyttes endnu bedre end hidtil. 

 

Derfor er det fra 2019 obligatorisk for erhvervsskolerne at anvende det it-system som 

Børne- og Undervisningsministeriet stiller til rådighed i forbindelse med indsamling af 

elevernes besvarelser af trivselsmålingen jf. § 30a i lov om erhvervsuddannelser og Be-

kendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser. 

Information til eleverne inden gennemførelsen af trivselsmålingen 

Skolen skal jf. Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser (link ved 

godkendelse) informere eleverne om, at de skal gennemføre trivselsmålingen senest to 

uger inden, de skal gennemføre målingen. Børne- og Undervisningsministeriet har udar-

bejdet et Informationsbrev til erhvervsskoleelever, der kan sendes til eleverne (eller for-

ældre).  

https://emu.dk/eud/undervisningsmiljo/trivselsmaling/informationsbrev-til-erhvervsskoleelever
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Gennemførelsen af trivselsmålingen 

Hvornår skal skolen gennemføre trivselsmålingen 

Måleperioden for trivselsmålingen er fastlagt i Bekendtgørelse om måling af elevers triv-

sel i erhvervsuddannelser.  

 

Skolen fastsætter, hvornår den enkelte elev skal gennemføre målingen inden for den 

fastsatte periode. Både elever på grundforløb og hovedforløb, samt elever i det studie-

kompetencegivende forløb, som har et skoleforløb i måleperioden, skal deltage i elev-

trivselsmålingen. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv. 

Trivselsmålingen inkluderer ikke elever, som udelukkende er i praktik i måleperioden. 

 

Trivselsmålingen gennemføres som udgangspunkt som en del af den almindelige under-

visning. I tilfælde af, at en eller flere elever er fraværende den dag, målingen gennemfø-

res, skal de derfor besvare trivselsmålingen på et andet tidspunkt inden for den periode, 

hvor målingen finder sted. Skoleledelsen er ansvarlig for, at der sættes tid af til, at alle 

elever besvarer trivselsmålingen inden for den fastsatte måleperiode. 

 

Skolen tilrettelægger selv hvem på skolen, der er til stede, når eleverne gennemfører 

trivselsmålingen. Det er vigtigt, at de personer, som er til stede, er informeret om triv-

selsmålingen (link til vejledning til lærere), og at vedkommende informerer eleverne om 

målingen (link til emu). 

Brug af UNI-login til trivselsmålingen 

For at få adgang til at besvare trivselsmålingen skal eleverne benytte UNI-login. Det be-

tyder, at I skal sikre jer, at den enkelte elev er tilknyttet jeres institution på hovedinstitu-

tionsniveau i UNI-login. Har I brug for hjælp til UNI-login, kan I søge hjælp på vi-

den.stil.dk. 

Hvordan behandles elevernes svar?  

Trivselsmålingen gennemføres som en statistisk undersøgelse.  

Skolens ledelse, lærere eller andre, der arbejder med eleverne, ikke har mulighed for at 
se eller anvende den enkelte elevs besvarelse. Trivselsværktøjet har hold som laveste 
visningsniveau, og der vises kun svarfordelinger på de enkelte spørgsmål, hvis der er et 
tilstrækkeligt antal elevbesvarelser. 

Hvis en lærer utilsigtet ser en elevs svar på et spørgsmål, når målingen gennemføres, må 

de ikke reagere på eller anvende denne information. 

   
Elevernes besvarelser overføres fra Børne- og Undervisningsministeriets trivselsmålings-
værktøj sammen med elevernes Uni-login og CPR-numre til Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets statistikberedskab, hvorfra de kan anvendes til yderligere statistiske analyser 
og forskning. Der offentligøres fx statistiske rapporter og resultater i ministeriets datava-
rehus. Det vil heller ikke være muligt at se de enkelte elevers besvarelse i disse statistik-
ker.  
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For at sikre, at alle elever ved, at deres besvarelser i trivselsmålingen er fortrolige og så-
ledes ikke kan ses af hverken deres lærere eller klassekammerater, er der udarbejdet en 
elevrettet video samt informationsark til eleverne herom (link til emu.dk), der skal skabe 
tryghed ved besvarelsen.  

Med denne viden kan det forhåbentlig forhindres, at eleverne går med en frygt for, at 
det, de svarer, får negative konsekvenser for dem. Eller at elever sidder med en forvent-
ning om, at de gennem svarene i spørgeskemaet kan fortælle deres lærere, hvad lige 
præcis de mener og oplever – med efterfølgende forventning om, at lærerne handler på 
det. 

Styrelsen for It og Læring kan videregive besvarelserne på elevniveau til forskere og an-

dre myndigheder, men udelukkende til brug for forskning og statistik. Børne- og Under-

visningsministeriet har endvidere besluttet, at personhenførbar data fra trivselsmålin-

gen kun kan tilgås af forskere og myndigheder via forskerkonti hos Danmarks Statistik.  
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Vejledning til arbejdet med trivselsmålingen 

Hvem har ansvaret på skolerne og for hvad? 

Skolens daglige ledelse er ansvarlig for, at skolens elever gennemfører trivselsmålingen 

inden for den fastlagte måleperiode, og at der følges op på resultaterne. 

Direktøren er den undersøgelsesansvarlige med mindre han eller hun udpeger en anden 

til denne rolle. Den undersøgelsesansvarlige skal sikre al relevant information til og koor-

dinering med skolens relevante parter (fx lærere, elevråd, bestyrelse). 

Skolens bestyrelse fører tilsyn med skolens kvalitetsarbejde, herunder arbejdet med 

elevernes trivsel, og trivselsmålingen kan her være en hjælp til at svare på, om skolen le-

ver op erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4 samt til eventuelle lokale fastsatte 

mål om udvikling i elevtrivsel. 

Hvor kan vi finde hjælp og inspiration til arbejdet med trivselsmålin-
gen? 

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her, kan I kontakte:  
Styrelsen for It og Læring (STIL) vedrørende databeskyttelse og teknisk support på tele-
fon:  35 87 83 00 eller via kontaktformularen til STIL supporten som I kan finde her: Elev-
trivselsmålinger på erhvervsuddannelserne, sammen med andre informationer. 

 

I kan finde inspiration til arbejdet med trivselsmålingerne her: 

 

 Brug af data på erhvervsuddannelserne udarbejdet af EVA i 2018.  

Rapporten er en undersøgelse af, hvordan data kan indgå i drøftelser af pædago-

gisk udvikling på skolerne. 

 

 Guide til brug af data på erhvervsuddannelserne udarbejdet af EVA i 2019. 

 

 Inspiration til erhvervsskoler i indsatsen for at udvikle kvaliteten på erhvervsuddan-

nelserne udarbejdet af Rambøll Management Consulting i samarbejde med VIA 

University College og Professionshøjskolen Metropol i 2016. 

 

 Inspirationsværktøjer til brug af data i erhvervsskolernes kvalitetsarbejde udarbej-

det af Rambøll Management Consulting i 2016 med det formål at styrke erhvervs-

skolernes anvendelse af data i kvalitetsindsatser.  

Mere information om elevtrivselsundersøgelsen 

I kan finde flere oplysninger og hjælp til elevtrivselsmålingen her: Trivselsmåling på EMU 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/klare-maal/elevtrivselsmaalinger-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/klare-maal/elevtrivselsmaalinger-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-11/RAPPORT%20Erhvervsskolers%20brug%20af%20data%20i%20erhvervsuddannelserne.pdf
https://www.eva.dk/erhvervsuddannelse/guide-brug-data-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf16/okt/161101-inspirationskatalog-vedr-indsatser-og-de-klare-maal-okt-2016.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf16/okt/161101-inspirationskatalog-vedr-indsatser-og-de-klare-maal-okt-2016.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf16/okt/161017-inspirationsvaerktoejer-til-brug-af-data.pdf
https://emu.dk/eud/undervisningsmiljo/trivselsmaling

