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Vedrørende høring over ændring af bekendtgørelse om
måling af elevers trivsel i EUD og FGU

FGU Danmark

17-08-2021
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved mail af 28. juni 2021
anmodet FGU Danmark om at afgive høringssvar på høring over ændring af
bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i FGU.

Ny Vestergade 17,
2. sal

FGU Danmark bakker i høj grad op om, at der i trivselsundersøgelsen for
FGU indarbejdes et spørgsmål om oplevet seksuel chikane, så dette
løbende kortlægges.

1471 København K.

Trivslen på FGU er vigtig for elevernes forløb på FGU og mulighed for at
komme videre i uddannelse eller job, og det er derfor afgørende, at trivslen
følges tæt og løbende.

Tlf. 3044 4033

Den første nationale trivselsmåling blev gennemført blandt eleverne på
FGU ultimo 2020, og resultaterne er blevet offentliggjort medio 2021.
På FGU optages elever løbende, og varigheden af deres forløb er meget
varierende. Det betyder, at én årlig måling langt fra er nok til at give et
retvisende billede af trivslen på den enkelte institution. Samtidig har det i
forbindelse med den nationale trivselsmåling 2020 ikke været muligt for
institutionerne at få data på holdniveau og for nogle institutioner på
skoleniveau. Det gør det svært for institutionerne at anvende data
handlingsanvisende. Der er i højere grad behov for løbende mikromålinger,
så målingen bliver et værktøj til løbende at lave dataunderstøttede
indsatser, der tager afsæt i elevernes trivsel lige nu og her, så den kan
omsættes til konkret handling til gavn for eleverne.
Jf. FGU Danmarks tidligere fremsendte høringssvar af 13. marts 2020 vedr.
høring over bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende
grunduddannelse har FGU Danmarks fortsat følgende kommentarer til
spørgerammen for trivselsmålingen:
•

Spørgsmål vedr. fritiden (spørgsmål 15-19) bliver meget personlige i
stedet for at handle om elevtrivsel på institutionen. Disse spørgsmål
indikerer, at eleven allerede er udsat og har svært ved livet.
Spørgsmålene bliver på den måde mere stigmatiserende. De
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personlige spørgsmål mv. bør inddrages i det løbende arbejde med
de unge, hvor der er en personlig relation med en professionel.
• Disse spørgsmål kunne suppleres med spørgsmål om, hvordan der
kan ske en kobling til undervisningen på FGU, således at vi ikke
risikerer at elevtrivslen i fritiden kommer til at sige noget om
institutionsindsatsen.
• I spørgsmål 8 fremgår det ”jeg synes, at jeg lærer meget i
undervisningen på FGU”. Læring er kerneydelsen og kunne godt
bearbejdes mere vedr. fx at dele spørgsmålet op på det faglige,
personlige og sociale. Herudover kan det overvejes at have fokus
også på læringsprocessen og ikke alene, om eleven lærer noget.

Derudover har FGU Danmark følgende kommentarer til spørgerammen:
•

•

•
•

For de spørgsmål som ikke er sektorspecifikke, kan spørgerammen
for trivselsmålingen på FGU med fordel ensrettes med
spørgerammen på ungdomsuddannelserne, så målingerne bliver
sammenlignelige.
Spørgsmål 2 vedr. EGU kan med fordel udfoldes med et spørgsmål
om, hvorvidt det er en offentlig eller privat virksomhed eleven har
været i praktik hos.
Spørgsmål 28 vedr. uro bør fokuseres omkring støj fra maskiner og
anlæg og ikke generel uro.
Spørgsmål 29 vedr. lokaler bør udgå. Det er en ledelsesmæssig
opgave at sikre, at de nødvendige lokaler og værkstæder stilles til
rådighed.

Tak for muligheden for at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen
Lisa Goth
Sekretariatschef i FGU Danmark

