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Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne
Formålet med nationale trivselsmålinger er at styrke det lokale arbejde med elevernes trivsel og følge
udviklingen i trivslen nationalt.
Elevernes trivsel skal med baggrund i Erhvervsuddannelsesreformen fremover måles med et nationalt
værktøj hvert år.
Anvendelse:
Målingen er en del af erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4: ”Tilliden til og trivslen på
erhvervsskolerne skal styrkes”. Elevtrivselsmålingen anvendes både i skolernes lokale kvalitetsarbejde
samt ministeriets opfølgning på reformen.
Alle elever, der har skoleforløb i perioden skal deltage:
Det er alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, der skal deltage i elevtrivselsmålingerne, også
elever på tidligere uddannelsesordninger. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv.
Målingen inkluderer ikke elever, der er i praktik i måleperioden.
Om spørgerammen:
Spørgerammen til de obligatoriske elevtrivselsmålinger (pdf) er blevet udviklet af en ekspertgruppe samt
en referencegruppe med alle relevante parter og organisationer i sektoren.

Resultater EUD og EUX
Indikatorerne er mål på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er bedst mulige trivsel.

EUD merkantil og EUX Business
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EUD teknisk

Sammenfatning
Den samlede indikator for eleverne på teknisk skole ligger på 3,9, samme niveau som de gymnasiale
uddannelser, hvor EUD merkantil og EUX Business ligger på 3,7.
3,7 - 3,9 på en skala fra 1 – 5 må siges at være et fint resultat.
Kigger man på spredning mellem de enkelte klasser, så er den størst på indikatoren om læringsmiljø, hvor
den går fra 0,3 til 1,0 på de 2 uddannelsesområder. Spredningen er størst på den tekniske del. Den laveste
spredning ligger på indikatoren Fysiske rammer hvor den går fra 0,5 – 0,6.
Der er lille smule mere spredning i tallene på teknisk skole under indikatorerne for Egen indsats og
motivation og Læringsmiljø, end der er på de øvrige områder. Dette kan skyldes, at der her er både GF1,
GF2 og elever på hovedforløb. Eleverne på hovedforløb svarer en anelse højere end GF1 og GF2 eleverne.
Under øvrige spørgsmål på EUD merkantil og EUX Business bliver eleverne spurgt til; A) om de er en person
som let bliver distraheret og har svært ved at høre efter, samt B) hvordan de oplever de faglige krav på
skolen. A) viser en stor spredning i svarene, dog er hovedparten delvis uenig eller hverken enig eller uenig.
B) her svarer 78%, at de oplever, at de faglige krav er tilpas.
Under øvrige spørgsmål på EUD teknisk bliver eleverne spurgt til; A) om de er en person som let bliver
distraheret og har svært ved at høre efter, B) hvordan de oplever de faglige krav i praktikken, samt C)
hvordan de oplever de faglige krav på skolen. A) viser som på det merkantile område en stor spredning i
svarene dog er hovedparten delvis uenig eller hverken enig eller uenig. B) her svarer 71%, at de oplever, at
de faglige krav er tilpas i praktikken og C) 83% at de faglige krav på skolen er tilpas.
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Sammenholdes tallene med ETU fra 2018 på EUD og EUX ser det således ud:
Læringsmiljø Velbefindende Fysiske
Egne evner
Egen indsats
rammer
2019 EUD og EUX
3,8
3,9
3,9
3,6
3,6
2019 EUD teknisk
4,0
4,0
4,0
3,7
3,8
2018
4,3
4,4
4,1
4,0
4,2
Ikke alle indikatorer er med, og der skal tages forbehold for at ETUen er lavet i 2 forskellige systemer og der
kan være små forskelle i spørgsmålene indenfor de enkelte indikatorer. 2018 tallene fremgår ligeledes som
et samlet tal.
Umiddelbart viser tallene dog et lille fald i trivsel på de forskellige indikatorer i forhold til 2018.

Elevtrivselsmåling på de gymnasiale uddannelser
Resultater HHX og HTX
Indikatorerne er mål på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er bedst mulige trivsel.

HHX Skjern
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HHX Ringkøbing

HTX Skjern

Sammenfatning
Den samlede indikator for hvor glad eleverne er for at gå i skole ligger på 3,9, der er ikke forskel på hvilken
skole eller hvilken uddannelse der bliver spurgt på. 3,9 på en skala fra 1 – 5 må siges at være et fint resultat.
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Kigger man på spredning mellem de enkelte klasser, så er den størst på indikatoren om læringsmiljø, hvor
den går fra 0,4 til 1,0 på de 3 uddannelsessteder. Den laveste spredning ligger på indikatoren Mobning hvor
den går fra 0,2 – 0,3. Der er dermed ikke store udsving i svarene fra de forskellige klasser på de 3
uddannelsessteder.
Den indikator eleverne trives dårligst på er Pres og bekymringer – det kan overvejes, om der her skal laves
en indsats.
Sammenholdes tallene med ETU fra 2018 på HHX og HTX på spørgsmålet ”Jeg er glad for at gå i skole?” ser
det således ud:

Svar
Helt enig
Delvist enig
Hverken enig eller uenig
Delvist uenig
Helt uenig

HHX Ringkøbing
2019
2018
28 %
42 %
46 %
45 %
19 %
9%
6%
2%
1%

Afdeling
HTX Skjern
2019
2018
31 %
27 %
44 %
54 %
12 %
13 %
9%
5%
4%
0%

HHX Skjern
2019
2018
29 %
39 %
43 %
48 %
18 %
8%
7%
3%
0%
2%

Det må her konstateres, at tallene har et fald i den samlede trivsel, da færre har svaret helt enig og delvist
enig i 2019 end i 2018. Samme tendens som på EUD/EUX-området.

Opfølgning
Resultaterne fra de enkelte områder vil blive gennemgået i en dialog med teamlederne. På baggrund af
denne dialog udarbejdes en handleplan for de enkelte afdelinger. Indsatser vil blive implementeret på
relevante områder og evalueret, når vi kender resultaterne af næste års trivselsmåling.
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