
1 2 3 4

overbliksanalyse uddybende
analyse

anbefalinger tal til handling

Identificering af opmærk-
somhedspunkter og basal 
forståelse af resultaterne.

målgruppe: forvaltning

produkt: rapport

priseksempel: 18.000 kr

Uddybende analyse af 
items med særlig relevans 
for jeres kommune. 

målgruppe: forvaltning

produkt: rapport

priseksempel: 22.000 kr

Resultater og anbefa-
linger til indsatser på 
baggrund af analyserne.

målgruppe: forvaltning

produkt: oplæg og 
workshops

priseksempel: 10.000 kr

Lokal forankring og kapaci-
tetsopbygning.

målgruppe: skoleledelse og 
pædagogisk personale

produkt: oplæg og 
workshops 

priseksempel: 14.000 kr

Det er vigtigt, at trivselsmålingens resultater omsættes til konkrete tiltag. Resultaterne rummer et stort potentiale, 
men det kræver både overblik, analyse og ressourcer at forløse potentialet. Det handler om at skabe konkrete indsat-
ser for elevernes trivsel ude på skolerne. Men det handler også om at støtte dialogen imellem forvaltning og skoler, og 
i det hele taget skabe en rød tråd i kommunens forskellige trivselsindsatser. 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) tilbyder alle kommuner hjælp til dette arbejde med en Tal-til-handling 
pakke. Vores konsulenter er eksperter i undervisningsmiljø og elevtrivsel, og vi kan hjælpe med at omsætte netop 
jeres kommunes trivselsmålingsresultater til indsatser i praksis. 

Tal-til-handling pakken strækker sig ikke kun til jeres forvaltning men når helt ud til de enkelte skoler, hvor det kon-
krete trivselsarbejde foregår. Pakken består af 4 faser, som kan kombineres efter behov.

DCUM tilbyder desuden et klippekort, som den enkelte skole kan benytte til f.eks at få besøg af DCUM-eksperter i 
forbindelse med implementering af resultaterne i skolens trivselsarbejde.

Wokshops og oplæg tilrettelægges i overensstemmelse med kommunale strategier, så andre faggrupper (undervisere, 
sundhedspersonale m.m.) kan drage fordel af arbejdet.

Hvad betyder resultaterne

Hvordan omsætter I resultaterne til konkrete indsatser 

Har I overblik over resultaterne fra den nationale trivselmåling

?
?

Trivselsmåling  -og hvad så

Fra tal til handling

Hvem er vi?

Som nationalt videnscenter for børne- og undervisningsmiljø har DCUM ekspertviden inden for det fysiske, psykiske 
og æstetiske miljø i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner. DCUM er eksperter på trivselsmålinger og un-
dervisningsmiljøvurderinger og vi tilbyder individuelle og fleksible rådgivningsforløb af kortere eller længere varighed.

Kontakt chefkonsulent Rasmus Challi, DCUM, challi@dcum.dk, tlf: 72 26 54 08


