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Informationsbrev om trivselsmålingen
til lærere og andre medarbejdere på erhvervsuddannelserne i 2021
Nedenstående rummer en gennemgang af opgaver i forbindelse med forberedelsen af trivselsmålingen og gennemførelsen af trivselsmålingen.
Forberedelse af trivselsmålingen
1. Informér eleverne om trivselsmålingen
Holdets elever skal have information om trivselsmålingen forud
for gennemførelsen, herunder information om, hvad de selv skal
gøre. Institutionens ledelse er ansvarlig for, at holdet får udleveret elevernes informationsbrev i god tid forud for trivselsmålingen. Informationsbrevet fortæller eleverne om formålet med trivselsmålingen, om indholdet i spørgeskemaet, hvad resultaterne
anvendes til mm. Informationsbrevet findes på emu.
2. Hvad skal eleverne svare på?
Eleverne skal bl.a. skal svare på spørgsmål om deres sociale og
faglige trivsel, og deres oplevelser af skole- og læringsmiljøet. I
kan læse de konkrete spørgsmål i spørgeskemaerne her.
Gennemførelse af trivselsmålingen
1. Når eleverne skal besvare spørgeskemaet, kan I vælge at gentage
den information om trivselsmålingen, som eleverne tidligere er
blevet oplyst om gennem informationsbrevet, som jeres ledelse
er ansvarlige for at udlevere til eleverne.
Herudover skal holdet vide:
 Hvor de finder spørgeskemaet (www.eud-trivsel.dk)
 At de skal logge ind med UNI-login
 At de skal være opmærksomme på, at svarkategorierne
skifter undervejs i spørgeskemaet

Sådan ser det ud, når eleverne skal besvare trivselsmålingen:
1. Eleverne logger ind på trivselsværktøjet med deres
UNI-login:

Skulle der mod forventning opstå problemer, så kan
skolens UNI-login-administrator kontaktes. UNI-login-administratoren bør undersøge, om eleven fx er
korrekt oprettet i UNI-login.
2. Eleverne vælger institution, uddannelse, hold og
evt. afdeling
2.a Elevernes UNI-login er tilknyttet en institution
uden afdelinger
Inden selve spørgeskemaet kommer, vil eleverne som
det første komme til en side, hvor eleverne skal vælge
den rigtige uddannelse, hvis institutionen har flere uddannelser.
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Derefter skal eleverne vælge holdet, de går på. Du skal,
som den lærer, der gennemfører trivselsmålingen med
eleverne, være forberedt på hvilket hold, de elever, du
gennemfører målingen med, skal vælge. Det skal din
institution informere dig om.

Hvis elevens oplysninger om institution, uddannelse og
hold ikke er korrekte, så står der nederest på siden, at
de skal kontakte administrationen eller deres lærer.
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2.b Elevernes UNI-login er tilknyttet en institution
med afdelinger
Inden selve spørgeskemaet kommer, vil eleverne som
det første komme til en side, hvor eleven skal vælge
den rigtige afdeling.

Derefter skal eleverne vælge den rigtige uddannelse,
hvis institutionen har flere uddannelser.
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Derefter skal eleverne vælge holdet, de går på. Du skal,
som den lærer, der gennemfører trivselsmålingen med
eleverne, være forberedt på hvilket hold, de elever, du
gennemfører målingen med, skal vælge. Det skal din
institution informere dig om.

Hvis elevens oplysninger om institution, afdeling, uddannelse og hold ikke er korrekte, står der nederest på
siden, at de skal kontakte administrationen eller deres
lærer.
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3. Nu er eleven klar til at besvare spørgeskemaet.
Eleven skal besvare alle spørgsmålene for at kunne gå
videre. Eleven kan gå frem og tilbage i spørgeskemaet
ved at klikke på forrige og næste.
4. Til sidst skal eleven afslutte spørgeskemaet og indsende besvarelsen. Det gøres ved at trykke på ”Afslut”knapppen.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring
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