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Forberedelse og gennemførsel af de nationale trivselsmålinger på 

de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne i 2022 

Forberedelserne til de nationale trivselsmålinger 2022 er påbegyndt og 

skolens administratorer har d. 4. oktober 2022 fået adgang til den admi-

nistrative del af trivselsværktøjet. Dette brev indeholder praktiske infor-

mationer om spørgeperioden, kravet om information til eleverne samt 

den efterfølgende afrapportering. 

 

Af bekendtgørelser om måling af elevers trivsel på hhv. de gymnasiale 

uddannelser1 og erhvervsuddannelser2 fremgår det, at der skal gennemfø-

res trivselsmålinger årligt i november og december. Det fremgår også, at 

institutionerne, to uger forud for målingerne, skal videregive informati-

onsmateriale fra Styrelsen for It og Læring til eleverne vedrørende bl.a. 

styrelsens behandling af de personoplysninger, som eleverne giver ved 

deres deltagelse i målingen. Vedlagt dette brev er et informationsbrev til 

eleverne om trivselsmålingerne, som skal videregives forud for gennem-

førelse af målingen. 

 

I modtager sammen med dette brev – som indeholder de nødvendige 

praktiske informationer til ledelsen omkring gennemførslen af trivsels-

målingerne i november og december 2022 – også en vejledning, hvor I 

kan læse mere om arbejdet med trivselsmålingens gennemførelse og re-

sultater. Vejledningerne kan også tilgås via nedenstående links: 

 Vejledning til lærere, ledelse og bestyrelser på gymnasiale ud-

dannelser 

 Vejledning til lærere og andre medarbejdere på erhvervsuddan-

nelser  

 

 

                                                 
1 Bekendtgørelse gymnasiale uddannelser: https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2019/1086    
2 Bekendtgørelse erhvervsuddannelser: https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2021/1822 
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Tidsplan  

Indsamlingsperioden løber fra d. 1. november til og med d. 31. decem-

ber. Inden for denne periode fastsætter I på institutionen selv, hvornår 

jeres elever skal besvare trivselsmålingen. Elevernes besvarelser af triv-

selsmålingen skal være en del af undervisningen.3 

 

Centralt trivselsværktøj og klargøring af målingen i trivselsværktø-

jet  

De obligatoriske nationale trivselsmålinger gennemføres i et centralt triv-

selsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed, og som 

Rambøll er leverandør af for 2022-målingen.  

 

Som ledere og lærere i UNI-login kan I fra og med tirsdag d. 4. oktober 

tilgå trivselsværktøjets administrative del. Det er i dette modul, I planlæg-

ger trivselsmålingens udførelse. Modulet kan tilgås via følgende respek-

tive domæner for jeres uddannelsesområder: 

 Gymnasiale uddannelser: https://gym-trivsel.dk/  

 Erhvervsuddannelser: https://eud-trivsel.dk/ 

 

Planlægningen indebærer fire elementer: 

1. I skal angive en startdato for, hvornår målingen skal starte for je-

res institution. Dette kan udføres af UNI-login-brugerrollerne 

”Leder” og ”Ledelse”. Slutdatoen vil per default være d. 31. de-

cember 2022. 

2. I skal oprette de hold/klasser, som eleverne skal kunne vælge 

mellem, når de påbegynder trivselsmålingen. Dette kan udføres 

af UNI-login-brugerrollerne ”Leder”, ”Ledelse”, ”Lærer”, 

”TAP” og ”Pædagog”.  

3. I skal klarmelde målingen for jeres institution. Dette kan udføres 

af UNI-login-brugerrollerne ”Leder” og ”Ledelse”. 

4. I kan afslutte målingen for hele jeres institution før slutdatoen d. 

31. december 2022 vha. afslut-knappen. Dette kan udføres af 

UNI-login-brugerrollerne ”Leder”, ”Ledelse”, ”Lærer”, ”TAP” 

og ”Pædagog”. Afslut-knappen vil kun være tilgængelig for bru-

gere, som har et UNI-login tilknyttet på institutionsniveau.  

 

Vi anbefaler, at I opretter klasser/hold i god tid, dog kan det være fordel-

agtigt at vente til elevernes endelige klasse-/holddannelse er besluttet. I 

skal være opmærksomme på, at målingen afvikles på hold/klasseniveau, 

og at der som minimum skal oprettes én klasse/ét hold pr. afdeling i 

værktøjet. Husk også at tilføje antal elever i klassen eller holdet. Dette 

gør, at I løbende kan følge svarprocenter for de oprettede klasser/hold i 

administrationsmodulet under indsamlingsperioden. Hvis I oplever 

manglende afdelinger eller uddannelser for jeres institution, skal I tage 

                                                 
3 Elever på erhvervsuddannelserne, der er i oplæring, når undersøgelsen gennemførers, 
skal ikke besvare undersøgelsen. 

https://gym-trivsel.dk/
https://eud-trivsel.dk/
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kontakt til STIL’s support, som kan hjælpe med de nødvendige oprettel-

ser.  

 

Når målingen er klarmeldt, og jeres måleperiode starter, kan eleverne på-

begynde trivselsmålingen. 

 

I år er der i trivselsværktøjet tilføjet følgende nye funktionaliteter:  

1. Redigering af hold efter klarmelding 

Det vil være muligt at slette oprettede hold/klasser inden klar-

meldingen af målingen. Efter klarmeldingen af målingen vil det 

ligeledes være muligt at slette oprettede klasser/hold, såfremt der 

ikke er nogle trivselsbesvarelser. Desuden vil det også efter klar-

meldingen være muligt at redigere i uddannelse, klasse-/holdbe-

tegnelse, niveau/årgang og antal elever.  

2. Erstatning af ”lokal slutdato” med ”afslut”-knap 

I år skal I ikke fastsætte en lokal slutdato. I stedet vil slutdatoen 

per default være d. 31. december 2022. Hvis I ønsker at afslutte 

indsamlingsperioden inden d. 31. december 2022, kan dette gøres 

på den nye afslut-knap. Det er vigtig at understrege, at når I af-

slutter målingen ved at benytte afslut-knappen, så afsluttes målin-

gen for hele institutionen. Afslut-knappen vil kun være tilgænge-

lig for brugere, som har et UNI-login tilknyttet på institutionsni-

veau.  

3. Ny måde for eleverne at vælge klasser/hold 

Når I opretter klasser/hold, oprettes der automatisk en unik seks 

cifret kode for klassen/holdet. Når eleverne tilgår trivselsmålin-

gen, kan de enten selv vælge evt. afdeling, uddannelse og 

klasse/hold eller de kan indtaste koden, hvorefter trivselsmålin-

gen kan besvares. Det skulle forhåbentlig gøre det nemmere at 

placere eleverne korrekt.  

 

Hvordan besvarer eleverne trivselsmålingen?  

Eleverne skal logge ind med deres UNI-login på enten den gymnasiale 

trivselsmåling eller erhvervsuddannelsernes trivselsmåling. I skal give ele-

verne nedenstående links, når de skal besvare trivselsmålingen, og evt. 

den unikke seks cifrede kode for den/det respektive klasse/hold.  

 Trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser finder I her: 

https://gym-trivsel.dk/  

 Trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne finder I her:  

https://eud-trivsel.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. 

 

 

https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/user/login?destination=portal%2F5%2Fcreate%2F59
https://gym-trivsel.dk/
https://eud-trivsel.dk/
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Rapportering foregår i Børne- og Undervisningsministeriets data-

varehus  

Al rapportering af trivselsbesvarelser og –indikatorer foregår i Børne- og 

Undervisningsministeriets datavarehus. I får adgang til rapportering på 

klasse-/hold-niveau i datavarehuset ved at logge ind på https://uni.ud-

dannelsesstatistik.dk. Ledelsen og lærerne på jeres institution får adgang 

til disse rapporter via UNI-login.  

Der åbnes først for denne rapportering, når I som institution har meldt 

indsamlingen afsluttet vha. afslut-knappen i den administrative del af 

værktøjet. Hvis I ikke afslutter indsamlingen, løber den til d. 31. decem-

ber 2022, og der åbnes først for jeres rapportering på klasse-/hold-ni-

veau 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, information og vejledning om trivselsmålingerne på 

de forskellige uddannelsesområder4 er samlet på emu.dk.  

o På stx 

o På hf 

o På hhx 

o På htx 

o På erhvervsuddannelserne  

- Generelle oplysninger om trivselsmålingen på de gymnasiale ud-

dannelser 

- Generelle oplysninger om trivselsmåling på erhvervsuddannel-

serne 

 

 

Spørgsmål?  

Kontakt STIL Support Trivselsmåling  

- Opret supporthenvendelse her  

- Ring 35 87 83 00 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Styrelsen for It og Læring 

                                                 
4 Bemærk: Materialer, information og vejledning er ens på tværs af de gymnasiale ud-

dannelser.  

https://uni.uddannelsesstatistik.dk/
https://uni.uddannelsesstatistik.dk/
https://www.uvm.dk/Statistik/Tvaergaaende-statistik/GDPR-oplysninger-til-dataindsamling-ved-trivselsmaalinger
https://emu.dk/stx/undervisningsmiljoe/trivselsmaaling
https://emu.dk/hf/undervisningsmiljoe/trivselsmaaling
https://emu.dk/hhx/undervisningsmiljoe/trivselsmaaling
https://emu.dk/htx/undervisningsmiljoe/trivselsmaaling
https://emu.dk/eud/undervisningsmiljoe/trivselsmaaling
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
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