
Bilag C.1: Invitationsbreve 

1. Invitationsbrev til skoler.

Tekststykker indrammet med klammer ”[ ]” fremgik kun i invitationen til skoler, som fik tilbudt økonomisk

kompensation.

2. Mail til skoleforvaltningen.
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Invitation til projekt om afprøvning af justeret spørgeramme til 
trivselsmålingen 
 
Kære skoleleder, «Skolenavn» 
 
Jeres skole inviteres til at deltage i et forskningsprojekt, hvor I får mu-
lighed for at afprøve en justeret spørgeramme af den nationale triv-
selsmåling. 
 
Ny forskning anbefaler justeret spørgeramme til trivselsmåling 
Det er et af de centrale mål i folkeskoleaftalen, at elevernes trivsel 
skal styrkes, og den nationale trivselsmåling blev derfor i år gennem-
ført for tredje gang. Ny forskning peger imidlertid på, at en supplering 
af den nuværende spørgeramme i trivselsmålingen kan give bedre mu-
lighed for at identificere vigtige aspekter af elevernes trivsel, herunder 
aspekter som har betydning for eleverne på længere sigt. 
  
Forsøg med justeret spørgeramme til trivselsmålingen  
Undervisningsministeriet ønsker at give lærere og pædagoger de bed-
ste forudsætninger i det trivselsfremmende arbejde. Jeres skole invite-
res derfor til at afprøve en justeret spørgeramme til trivselsmålingen.  
 
Formålet med forsøget er at skabe viden om, hvordan lærere og pæda-
goger opfatter den justerede trivselsmåling, herunder om de oplever, 
at de får bedre informationer om elevernes trivsel, og hvordan resulta-
terne fra trivselsmålingen bedst omsættes til handlinger, som kan føre 
til bedre elevtrivsel.  
 
Med deltagelsen i undersøgelsen bidrager I til at skabe bedre viden om 
det trivselsfremmende arbejder. Som en del af projektet modtager en 
del af lærerne og pædagogerne desuden et nyudviklet rådgivningsma-
teriale, der på baggrund af international forskning giver lærere og pæ-
dagoger forbedrede redskaber til at styrke elevernes trivsel (se yderli-
gere information om projektet i boksen nedenfor). 
 
Tilmelding 
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Vi håber, at I har lyst til at være med. I kan tilmelde jeres skole ved at 
udfylde tilmeldingsskemaet, som I finder ved at indtaste følgende re-
spondentnøgle på www.datafabrikken.dk: «Respondentnøgle» 
 
Deltagelse i projektet indebærer, at samtlige klasser på skolens mel-
lemtrin og i udskolingen, med undtagelse af de ældste klasser som for-
lader skolen ved udgangen af indeværende skoleår, deltager i projek-
tet.  
 
[Som påskønnelse af at I deltager i projektet, vil jeres kommune mod-
tage et tilskud på 10.000 kr. ved projektets afslutning. Forudsætningen 
for at kommunen modtager tilskuddet er, at I deltager i hele projektet, 
som det er beskrevet nedenfor. ] 
 
Hvis I ikke ønsker at deltage, vil vi bede jer afmelde jeres skole ved 
hjælp af samme link og respondentnøgle. Dermed slipper I for, at vi 
rykker jer for svar. 
 
Fristen for tilmelding til projektet er d. 24. maj 2017. 
 
Kontaktperson 
Søren Christensen 
Mail: sochr2@stukuvm.dk 
Telefon: 33 92 54 23 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Emil Herskind 
Vicedirektør 
Afdelingen for Kvalitet og Viden 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
  

http://www.datafabrikken.dk/
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Om projektet 
Projektet består i, at alle deltagende skoler gennemfører en trivsels-
måling blandt eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen i perio-
den fra den 30. maj til den 16. juni 2017. Målingen foregår med et 
elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI-Lo-
gin. For hver klasse skal der afsættes en lektion til at gennemføre 
trivselsmålingen.  
 
På baggrund af denne trivselsmåling dannes trivselsrapporter for 
hver enkelt klasse, som udleveres til den eller de klasseansvarlige 
lærere ved skolestart, august 2017. Hermed får lærere og pædagoger 
mulighed for at påbegynde det nye skoleår med et opdateret over-
blik over trivslen blandt eleverne.  
 
Sammen med trivselsrapporterne modtager de klasseansvarlige lige-
ledes vejledningsmateriale om, hvordan der fremadrettet kan arbej-
des med elevernes trivsel på baggrund af trivselsmålingerne. Som 
afslutning på projektet gennemfører de klasseansvarlige inden den 
17. september 2017 en kort spørgeskemaundersøgelse, der omhand-
ler vedkommendes oplevelse af det udleverede materiale.  
 
Når alle har besvaret spørgeskemaet, kan lærerne dele rapporterne 
med de øvrige lærere og pædagoger, som er tilknyttet klassen. 
 
Projektet indeholder desuden et lodtrækningsforsøg, hvilket sikrer, 
at projektet leverer solid viden om, hvordan lærere og pædagogers 
arbejde med trivselsmålingen understøttes bedst muligt. De klasse-
ansvarlige modtager således forskellige typer af materialer for at 
undersøge, hvordan resultaterne af trivselsmålingen bedst formidles 
til lærerne. 
 
De deltagende skoler vil naturligvis blive orienteret om resultaterne 
af forsøget. 
 
Hvad indebærer deltagelsen i projektet? 
Deltagelsen forudsætter, at alle klasser på mellemtrinnet og i udsko-
lingen gennemfører en trivselsmåling i perioden 30. maj til 16. juni. 
Da trivselsrapporterne udleveres efter sommerferien kan de ældste 
klasser, som forlader skolen ved udgangen af indeværende skoleår 
dog ikke deltage i projektet. I skal afsætte en lektion til at gennem-
føre målingen pr. klasse.  
 
Det er en forudsætning, at de klasseansvarlige, der har modtaget 
rapporter og vejledningsmateriale, besvarer et kort spørgeskema i 
begyndelsen af september.  
 
Der skal afsættes ca. 2 timer til, at den klasseansvarlige kan sætte 
sig ind i vejledningsmaterialet og besvare spørgeskemaet.  
 
Skoler, der ønsker at deltage i projektet, vil i forbindelse med til-
meldingen blive bedt om at godkende, at Undervisningsministeriet i 
samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus 
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Universitet må trække lister over elever og personale fra UNI-login 
brugeradministrationen. Informationerne anvendes til at admini-
strere trivselsmålingen og spørgeskemaundersøgelsen samt til at 
danne trivselsrapporter. Alle data vil blive behandlet fortroligt, og 
ingen data, hvor de enkelte skoler kan identificeres, vil være tilgæn-
gelige for ministeriet eller blive offentliggjort jf. kravene i ved-
lagte databehandleraftale.  
 
Skolerne vil derudover blive bedt om at angive, hvilke lærere der er 
ansvarlige for trivselsarbejdet i hver klasse i forbindelse med pro-
jektet. Udpegningen skal ske ca. 1 uge inden skolestart i august. 
Dette vil ligeledes ske på baggrund af oplysningerne i UNI-Login, 
hvilket sikrer mindst mulig administration for skolerne.   
 
[Kompensation 
Det forudsættes, at 75 % af eleverne deltager i trivselsmålingen 
samt at 75 % af lærerne deltager i spørgeskemaundersøgelsen. Ud-
betalingen sker ud fra en vurdering af, i hvilket omfang kriteriet for 
aktiv deltagelse i elev- og lærermålinger er opfyldt. 
 
Afrapportering 
Indholdsmæssig afrapportering 
Forsøget gennemføres som et standardiseret forsøg, hvor der ikke stil-
les krav om indholdsmæssig afrapportering fra trivselsmålingen direkte 
til ministeriet. Ministeriet vil modtage den indholdsmæssige afrappor-
tering om skolens deltagelse i forsøget via følgeforskningen på bag-
grund af dataindsamlingen gennemført af Trygfondens Børneforsk-
ningscenter. 

 
 
Økonomisk afrapportering 
I overensstemmelse med regler i Bekendtgørelse nr. 68 af 16. januar 2017 
om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministe-
riets puljemidler mv. skal der ikke aflægges regnskab for anvendelsen af 
tilskuddet, da forsøget er et standardiseret forsøgsprogram, som det er 
defineret i § 3 i bekendtgørelsen.  
 
Jf. § 6 i bekendtgørelsen, skal skolerne i stedet for afgive en erklæring 
om, at: 

 tilskudsbetingelserne i dette bevillingsbrev er opfyldt,  

 tilskuddet er anvendt til formålet. 
 
Erklæringen afgives i forbindelse med besvarelsen af et afsluttende 
spørgeskema. 
 
Dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af bilag mv. skal 
dog kunne indsendes, hvis ministeriet beder om det. Dokumentatio-
nen skal opbevares i fem år efter udgangen af det kalenderår, hvor 
projektet er afsluttet.] 

 
  
 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=N2ETMW3H129N
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281


Mail til skoleforvaltningen  
Forsøg med justeret spørgeramme til trivselsmålingen 
 
Kære forvaltningschef 
 
Det er et af de centrale mål i folkeskoleaftalen, at elevernes trivsel skal styrkes, og den nationale 
trivselsmåling blev i år gennemført for tredje gang. Ny forskning peger imidlertid på, at en 
supplering af den nuværende spørgeramme i trivselsmålingen kan give bedre mulighed for at 
identificere vigtige aspekter af elevernes trivsel, herunder aspekter som har betydning for eleverne 
på længere sigt. 
 
Undervisningsministeriet ønsker at give lærere og pædagoger de bedste forudsætninger i det 
trivselsfremmende arbejde. Ministeriet vil derfor gennemføre et forsøg, som skal skabe viden om, 
hvordan lærere og pædagoger opfatter den justerede trivselsmåling, og hvordan resultaterne fra 
trivselsmålingen bedst omsættes til handlinger, som kan føre til bedre elevtrivsel. Nedenfor finder 
du en nærmere beskrivelse af rammerne for projektet. 
 
Undervisningsministeriet har i dag inviteret [Skoleliste] skole til at deltage i projektet. Skolerne er 
udtrukket ved lodtrækning med henblik på at sikre, at et repræsentativt udsnit af landets folkeskoler 
deltager i projektet.  
 
Det er særligt vigtigt, at [Skoleliste] skole deltager i projektet. Som en påskønnelse af skolens 
deltagelse i projektet, vil kommunen modtage et tilskud på 10.000 kr. ved projektets afslutning. 
 
Forudsætningen for at modtage de 10.000 kr. er, at 75 % af eleverne på skolens mellemtrin og i 
udskolingen, med undtagelse af de ældste klasser som forlader skolen ved udgangen af indeværende 
skoleår, deltager i projektet. 75 % af de adspurgte lærere skal endvidere deltage i 
spørgeskemaundersøgelsen. Udbetalingen sker ud fra en vurdering af, i hvilket omfang kriteriet for 
aktiv deltagelse i elev- og lærermålinger er opfyldt. 
 
I invitationen til den enkelte skole fremgår det, at skolen skal tilmelde sig eller framelde sig 
projektet. Hvis I ikke ønsker, at skolen deltager i projektet, skal vi bede jer om at sikre, at skolen 
framelder sig projektet. 
 
Hvis I omvendt har andre skoler, som ønsker at deltage i projektet er der naturligvis mulighed 
herfor.. I så fald kan de kontakte Trygfondens Børneforskningscenter ved Morten Bruntse på 
telefonnummer 8716 4836 eller e.-mail: trivsel@econ.au.dk Disse skoler vil dog ikke blive 
modtaget et tilskud for deltagelsen 
 
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I meget velkomne til at kontakte Søren Christensen fra 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på telefonnummer 33 92 54 23/e-mail: sochr2@stukuvm.dk 
 
Fristen for tilmelding til projektet er d. 24. maj 2017. 
 
Om projektet 
Projektet består i, at alle deltagende skoler gennemfører en trivselsmåling blandt eleverne på 
mellemtrinnet og i udskolingen i perioden fra den 30. maj til den 16. juni 2017. Målingen foregår 



med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI-Login. For hver klasse skal 
der afsættes en lektion til at gennemføre trivselsmålingen.  
 
På baggrund af denne trivselsmåling dannes trivselsrapporter for hver enkelt klasse, som udleveres 
til den eller de klasseansvarlige lærere ved skolestart, august 2017. Hermed får lærere og pædagoger 
mulighed for at påbegynde det nye skoleår med et opdateret overblik over trivslen blandt eleverne.  
 
Sammen med trivselsrapporterne modtager de klasseansvarlige ligeledes vejledningsmateriale om, 
hvordan der fremadrettet kan arbejdes med elevernes trivsel på baggrund af trivselsmålingerne. 
Som afslutning på projektet gennemfører de klasseansvarlige inden den 17. september 2017 en kort 
spørgeskemaundersøgelse, der omhandler vedkommendes oplevelse af det udleverede materiale. 
Når alle har besvaret spørgeskemaet, kan lærerne dele rapporterne med de øvrige lærere og 
pædagoger, som er tilknyttet klassen. 
 
Projektet indeholder desuden et lodtrækningsforsøg, hvilket sikrer, at projektet leverer solid viden 
om, hvordan lærere og pædagogers arbejde med trivselsmålingen understøttes bedst muligt. De 
klasseansvarlige modtager således forskellige typer af materialer for at undersøge, hvordan 
resultaterne af trivselsmålingen bedst formidles til lærerne. De deltagende skoler vil naturligvis 
blive orienteret om resultaterne af forsøget. 
 
Hvad indebærer deltagelsen i projektet? 
Deltagelsen forudsætter, at alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen gennemfører en 
trivselsmåling i perioden 30. maj til 16. juni. Da trivselsrapporterne udleveres efter sommerferien 
kan de ældste klasser, som forlader skolen ved udgangen af indeværende skoleår dog ikke deltage i 
projektet. I skal afsætte en lektion til at gennemføre målingen pr. klasse.  
 
Det er en forudsætning, at de klasseansvarlige, der har modtaget rapporter og vejledningsmateriale, 
besvarer et kort spørgeskema i begyndelsen af september.  
 
Der skal afsættes ca. 2 timer til, at den klasseansvarlige kan sætte sig ind i vejledningsmaterialet og 
besvare spørgeskemaet.  
 
Skoler, der ønsker at deltage i projektet, vil i forbindelse med tilmeldingen blive bedt om at 
godkende, at Undervisningsministeriet i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter på 
Aarhus Universitet må trække lister over elever og personale fra UNI-login brugeradministrationen. 
Informationerne anvendes til at administrere trivselsmålingen og spørgeskemaundersøgelsen samt 
til at danne trivselsrapporter. Alle data vil blive behandlet fortroligt, og ingen data, hvor de enkelte 
skoler kan identificeres, vil være tilgængelige for ministeriet eller blive offentliggjort jf. kravene i 
vedlagte databehandleraftale.  
 
Skolerne vil derudover blive bedt om at angive, hvilke lærere der er ansvarlige for trivselsarbejdet i 
hver klasse i forbindelse med projektet. Udpegningen skal ske ca. 1 uge inden skolestart i august. 
Dette vil ligeledes ske på baggrund af oplysningerne i UNI-Login, hvilket sikrer mindst mulig 
administration for skolerne.   
 
Kompensation 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=N2ETMW3H129N


Det forudsættes, at 75 % af eleverne deltager i trivselsmålingen samt at 75 % af lærerne deltager i 
spørgeskemaundersøgelsen. Udbetalingen sker ud fra en vurdering af, i hvilket omfang kriteriet for 
aktiv deltagelse i elev- og lærermålinger er opfyldt. 
 
Afrapportering 
Indholdsmæssig afrapportering 
Forsøget gennemføres som et standardiseret forsøg, hvor der ikke stilles krav om indholdsmæssig 
afrapportering fra trivselsmålingen direkte til ministeriet. Ministeriet vil modtage den 
indholdsmæssige afrapportering om skolens deltagelse i forsøget via følgeforskningen på baggrund 
af dataindsamlingen gennemført af TrygFondens Børneforskningscenter. 
 
 
Økonomisk afrapportering 
I overensstemmelse med regler i Bekendtgørelse nr. 68 af 16. januar 2017 om regnskabsaflæggelse, 
rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler mv. skal der ikke 
aflægges regnskab for anvendelsen af tilskuddet, da forsøget er et standardiseret forsøgsprogram, 
som det er defineret i § 3 i bekendtgørelsen.  
 
Jf. § 6 i bekendtgørelsen, skal skolerne i stedet for afgive en erklæring om, at: 
 tilskudsbetingelserne i dette bevillingsbrev er opfyldt,  
 tilskuddet er anvendt til formålet. 

 
Erklæringen afgives i forbindelse med besvarelsen af et afsluttende spørgeskema. 
 
Dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af bilag mv. skal dog kunne indsendes, hvis 
ministeriet beder om det. Dokumentationen skal opbevares i fem år efter udgangen af det 
kalenderår, hvor projektet er afsluttet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Emil Herskind 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281
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