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Handleplan trivselsundersøgelse 2019 

Indledning  

Den nationale trivselsmåling gennemføres hvert år i alle folkeskoler og kommunale specialskoler. Målingen sker i henhold til Bekendtgørelse om 

måling af elevernes trivsel i folkeskolen.  

 

At øge elevernes trivsel er ét af målene med folkeskolereformen, da trivsel er en vigtig forudsætning for elevernes evne til at indlære. Den årlige måling 

har til formål at vise udviklingen af elevernes trivsel samt være et arbejdsredskab for skolerne til at forbedre trivslen og undervisningsmiljøet. Den 

generelle trivselsscore sammenfatter resultater for hhv. social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.  

 

Det er eleverne, der besvarer målingen. Alle elever på alle årgange deltager.  

 

Opfølgning sker på flere niveauer, dvs. både i skoleledelsen, i LU, i personalegruppen – og med de af eleverne som kan være med til en sådan 

opfølgning.  

 

Som afsæt for opfølgningen på skoleniveau udarbejdes hvert år en handle-/udviklingsplan. Handle-/udviklingsplanen offentliggøres hvert år primo 

oktober på skolens hjemmeside sammen med en resultatrapport på skoleniveau. Dette er handle-/udviklingsplanen for den seneste måling gennemført i 

skoleåret 2018/2019. På Ullerødskolen har 88 % af eleverne besvaret målingen.  
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Skolens resultater og sammenligningsgrundlag: Vi kan i et begrænset omfang sammenligne os med landsgennemsnittet og 

kommunegennemsnittet. Dog er vi nødt til i analysen at tage højde for, at eleverne har autisme, da dette handicap har stor indvirkning på 

elevernes måde at forstå og besvare spørgsmålene på. Man må også i analysen tage højde for, at vi har meget få elever på årgangene, og resultatet derfor 

kan påvirkes af meget få elevernes meninger. Man kan heller ikke uddrage konklusioner af klasseresultaterne, da vi har flere årgange i samme klasse, så 

man kan ikke udlede, at nogle klasser trives bedre end andre. Men man kan se nogle overordnede tendenser i undersøgelsesresultatet, som skolen skal 

arbejde med fremadrettet. 

 

Ift. Undervisningsmiljøet er der en forbedring ift. om der generelt er rent nok på skolen. Dog synes eleverne, at der er for få toiletter, samt at der ikke er 

rent nok på toiletterne. Nogle elever er ikke tilfredse med luften i klasserne, men der er god tilfredshed med lys og temperaturen i klasserne. Generelt 

opleves der også for meget larm i timerne. 

 

Ift. trivsel ser vi forskellige resultater. Generelt er der tilfredshed med lærerne og pædagogerne i klasserne og tillid til, at de voksne kan hjælpe eleverne, 

når de har brug for det. Nogle af spørgsmålene har en meget selvevaluerende karakter, og det kan være rigtig svært at svare på, når man har autisme. 

Derfor er der nogle af de røde resultater som tolkes ift. elevernes særlige forudsætninger.  

 

Overordnet set er eleverne glade for deres skole og føler de hører til. De ligger generelt lavere end gennemsnittet for Fredensborg kommune  - dog er 

der færre elever på Ullerødskolen som er bange for at blive til grin, og de er også gladere for pauserne end generelt i kommunen.  Eleverne oplever også, 

at de klarer sig godt fagligt og gør gode fremskridt. 

Men vi har et stadigt udviklingspunkt som handler om medbestemmelse. Eleverne oplever ikke i høj nok grad, at de er medbestemmende i 

undervisningen, og det er også et område, vi måtte tage fat på efter sidste års trivselsundersøgelse. Det er også et område der generelt ligger lavt i 
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kommunen – at eleverne ikke oplever sig medbestemmende i undervisningen. Det kan jo godt handle om, at det er et vilkår ved at gå i skole, 

men det er et vigtigt opmærksomhedspunkt for skolen. 

 

Fokusområde Undervisningsmiljø Medbestemmelse 

Status Eleverne oplever at der ikke er rent nok 

på toiletterne. 

Eleverne oplever for meget larm i 

timerne. 

Eleverne oplever ikke i særlig høj grad at de er medbestemmende 

ift. undervisningen. 

Mål At der sker forbedringer ift. elevernes 

oplevelse af renligheden på toiletterne. 

At eleverne oplever mindre larm i 

undervisningen gennem forskellige 

pædagogiske tiltag. 

At eleverne i højere grad oplever sig medbestemmende i 

undervisningen – dvs. også i højere grad bliver bevidste om når de 

faktisk er medbestemmende. 

At eleverne opnår en øget viden om medbestemmelse kontra 

selvbestemmelse. Samt medbestemmelse kontra medindflydelse. 

Skolens målsætning: 

Progressionen er: Eleverne har medindflydelse (valg) i 

indskolingen og så udvikles til at have selvbestemmelse i 

udskolingen i pauserne. 

 

At alle elever min. har medbestemmelse i klub/SFO, elevråd og 

klassens time. 
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At alle elever har medindflydelse i undervisningen (indhold, 

tidsforbrug/varighed, arbejdsform, samarbejde). 

Tiltag Afklare hvad det er for en oplevelse af 

”larm” eleverne har. 

På baggrund af afklaringen at iværksætte 

pædagogiske tiltag. 

 

* Afholde undervisningsforløb om 

Medindflydelse 

Medbestemmelse 

Selvbestemmelse 

 

* øge et generelt fokus på bevidstheden om, hvornår eleverne er 

medbestemmende. 

Tegn   

Evaluering Der evalueres på fælles personalemøde. Der evalueres på fælles personalemøde. 

Dato for sidste 

redigering 

18.10.19 18.10.19 

Dato for næste 

opfølgning 

Jan 2020 Jan 2020 

Ansvarlig for 

opfølgning 

Søren Fryd Christensen 

Marianne Washuus 

Søren Fryd Christensen 

Marianne Washuus 

 


