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Opfølgning og evaluering 
 
Værktøjet giver inspirationsspørgsmål til jeres opfølgningen på arbejdet med trivselsmålingens resultater 
samt jeres evaluering af indsatserne og processen.  
 
Ved at følge op på arbejdet med trivselsmålingens resultater kan I sikre, at resultaterne bliver brugt til at 
forbedre elevernes trivsel. Når I evaluerer jeres indsatser, har I et grundlag for evt. at tilpasse og revidere 
indsatserne, så de i højere grad virker efter hensigten. Formålet med at evaluere processen er at give et 
grundlag for at skabe en bedre proces næste år. 
 
I kan tilpasse værktøjet efter jeres behov ved kun at bruge de dele, som er relevante for jer. 
 
Værktøjet giver forslag til: 

o   Planlægning af jeres opfølgning og evaluering 
o   Opfølgning på arbejdet med trivselsmålingens resultater 
o   Evaluering af indsatser og processen 

 

Planlægge opfølgning og evaluering 
Inden I går i gang med jeres opfølgning og/eller evaluering, kan I overveje: 
 

o   Hvad er jeres opfølgnings- og evalueringsbehov? 
o   Hvem skal deltage? Fx elever, lærere, pædagoger, medlemmer af den daglige skoleledelse, 

skolebestyrelse og ressourcepersoner? 
o   Hvornår vil I følge op på arbejdet med trivselsmålingens resultater? 
o   Hvornår og hvordan vil I evaluere indsatsernes virkning og jeres proces? 
o   Hvem er ansvarlig for at følge op og evaluere? 

 
 
Opfølgning på arbejdet med trivselsmålingens resultater 
Når I følger op på arbejdet med trivselsmålingens resultater, kan I fx undersøge: 
 

o   Har de enkelte klasser fået omsat trivselsmålingens resultater til trivselsfremmende indsatser? 
o   Er skolens samlede resultater blevet omsat til trivselsfremmende indsatser på skolen? 
o   Er de planlagte indsatser blevet gennemført? 
o   Har indsatserne mødt nogle udfordringer, som skal løses, før indsatserne kan virke?  
o   Overvej, om I vil følge op på jeres indsatsers virkning ved at gennemføre en frivillig trivselsmåling 

 
 
Evaluering af indsatserne samt processen 
Når I evaluerer jeres indsatser, kan I overveje: 

o   Virker indsatserne hver især som forventet?  
o   Hvad virker godt, og hvad skal forbedres? 
o   Skal indsatserne revideres eller erstattes af mere virksomme indsatser?  

 
Når I evaluerer jeres proces, kan I overveje, hvad der gik godt, og hvad der skal forbedres til næste år i jeres: 

o   forberedelse og planlægning 
o   gennemførelse af trivselsmålingen 
o   arbejde med at få omsæt resultaterne til indsatser, der fremmer elevernes trivsel 
o   opfølgning på indsatsen 
o   kommunikation undervejs mellem lærere, pædagoger, ressourcepersoner, ledelse, elever og forældre 
o   samarbejde om trivselsmålingen med forvaltningen 
o   samarbejde med teamet omkring klassen 
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