
	   	   	  
	  

	  

Pædagogisk personale 

   Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling                                                           

Vejledning til trivselsmåling                                  

 

Planlæg jeres arbejde med 
trivselsmålingen 
 
 
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet refleksionsspørgsmål, som den klasseansvarlige eller 
klasseteamet kan bruge til at et skabe overblik over arbejdet med trivselsmålingen. Når du har et overblik, kan 
du bedre udnytte egne ressourcer og planlægge den proces, som er mest givende for dine elever. 
 
Faserne i trivselsmålingen er: 
 

 
 
 
Nedenstående giver et overblik over, hvilke overvejelser og opgaver der ligge i hver faserne i trivselsmålingen. 
 
Planlægge og forberede trivselsmålingen 

-‐‑   Hvad skal klassen have ud af at arbejde med trivselsmålingen? 
-‐‑   Hvordan og hvornår skal eleverne inddrages? (fx i vurdering, handleplan, opfølgning) 
-‐‑   Overvej hvordan arbejdet med trivselsmålingen kan integreres med jeres trivselsfremmende arbejde. 
-‐‑   Hvordan forberedes og motiveres eleverne til trivselsmålingen?  
-‐‑   Hvordan er tidsplanen for arbejdet med trivselsmålingen? 
-‐‑   Hvordan støttes eleverne bedst i at besvare trivselsmålingen, også elever med særlige behov? 

 
Gennemføre trivselsmålingen  

-‐‑   Book computer, høretelefoner osv. 
-‐‑   Overvej hvordan elever som ikke er til stede, når klassen besvarer trivselsmålingen, skal gennemføre 

trivselsmålingen i stedet? 
 
Fortolkning og beskrivelser af resultater for trivselsmålingen 

-‐‑   Hvem skal inddrages i vurderingen af resultaterne? 
-‐‑   Hvordan udvælges indsatsområder? 
-‐‑   Hvem er ansvarlig for at vurdere resultaterne? 

 
Handleplan 

-‐‑   Hvem skal være med til at finde på indsatser, der kan øge elevernes trivsel og lave handleplanen? 
-‐‑   Hvem er ansvarlig for at lave handleplan? 
-‐‑   Lav en tidsplan for handleplanen. 

 
Formidling af resultater 

-‐‑   Hvem skal være klassens resultater formidles til, hvordan og hvem er ansvarlig herfor? 
 
Evaluering  

-‐‑   Overvej hvordan der følges op på handleplanen. 
-‐‑   Hvem skal inddrages i opfølgningen (elever, klassens team, ledelsen)? 
-‐‑   Hvordan arbejdes der videre med trivselen resten af skoleåret? 


