
Elevtrivselsundersøgelse 2020 og handleplan. 
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.  

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 så vidt muligt.  

Opfølgning sker på flere niveauer, dvs. både i skoleledelsen, i LU og i personalegruppen.  

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

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

gennemført i skoleåret 2019/2020. På Ullerødskolen har 76 % af eleverne besvaret målingen mod 86% sidste år. Dette fald kan skyldes at 

eleverne i en periode hvor undersøgelsen var tilgængelig blev hjemsendt grundet Corona.  

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 elevers 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.  

Man kan sammenligne resultatet 2019/20 med resultatet af 2018/19 – da det er samme undersøgelse med de samme spørgsmål der 

ligger til grund. 

Undersøgelsen omfatter henholdsvis indskoling (0-3.klasse) og mellemtrin/udskoling (4-9.klasse) og indenfor kategorierne Social Trivsel, 

Faglig trivsel, Støtte & inspiration samt ro & orden. 



Handleplan for trivselsundersøgelsen 
 

Ift. Undervisningsmiljøet er der blandt Ullerødskolens udskolingselever en fremgang i dem der ”syntes godt om undervisningslokalerne 

på skolen”. Da undervisningsmiljøet netop er et område der har været højt prioriteret, er det værd at bemærke at det har haft positiv 

effekt på tilfredsheden blandt eleverne.  

Blandt indskolingseleverne er der et fald i tilfredshed med lokalerne, derfor er dette område et fokusområde. 

I indskolingen er der i forhold til sidste år nedgang i andelen som for det meste finder toiletterne rene. Her er det værd at bemærke, om 

der sker en ændring til næste år, da der pga. corona er øget rengøring af toiletterne. 

 

Kigger man på Larm i timerne er det værd at bemærke at mange af eleverne oplever larm i timerne, men kun de færreste oplever ikke at 

kunne høre hvad læreren siger. Larmen er mest udbredt i indskolingen.  

Her er det værd at bemærke, at nogle elever med autisme kan være sensitive overfor lyd, så nogle elever vil opleve at selv en svag støj, 

kan opfattes som larm. Det skal ikke opfattes som en negligering af problemet, blot en del af forklaringen på det høje tal. 

  



Fokusområde Undervisningsmiljø Larm i timerne 

Status  Eleverne i udskolingen er i højere grad tilfredse 

med undervisningslokalerne. 

 Blandt eleverne i indskolingen er andelen der er 

meget tilfredse med lokalerne faldet lidt. 

 

 89% af eleverne i indskolingen oplever at de bliver 

forstyrret af larm i timerne, enten tit eller nogle gange. 

 36% af eleverne i udskolingen oplever at de forstyrres 

af larm meget tit eller tit. 

Mål  Målet er at fortsætte med at forbedre skolens 

lokaler, da det har en positiv effekt for eleverne. 

 Særligt i indskolingen skal der ses på at forbedre 

klasselokalerne. 

 At der er mindst mulig larm i undervisningen. 

 At give eleverne mulighed for at bruge høreværn mm 

hvis de generes af larm. 

 

 

Tiltag  At forbedre skolens undervisningslokaler, bl.a. 

klasserne, køkkenet og andre faglokaler. 

 At afklare hvad der kan hjælpe på lokalerne i 

indskolingen, bl.a. ved at spørge i teamene. 

 Fokus på pædagogisk arbejde i forhold til at minimere 

støj i klasserne, særligt i indskolingen. 

 At eleverne bevidstgøres om hvad de selv kan gøre for 

at der er mindre larm i klassen 

Evaluering Der evalueres i de teams, hvor der er foretaget ændringer, 

på fælles personalemøde og i LU. 

Der evalueres på fælles personalemøde. 

Dato for sidste redigering 17-11-20 17-11-20 

Dato for næste opfølgning Maj 2021 Maj 2021 
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Trivselsundersøgelse 2019/20 – sammenlignet med kommunen og 2018/19 
 

 2018/19 2019/20 Kommentarer til udviklingen.   

 Ullerødskolen Kommunal  Ullerødskolen Kommunal   
Sammenlignes 18/19 og 19/20 for Ullerødskolen, 
er skolens resultat steget 0,1% eller på samme 
niveau. Generelt ligger det tæt på det kommunale 
gennemsnit. 
 

  

Social trivsel       

4-9. klasse 3,9 4,2 4,0 4,1   

Faglig trivsel       

4-9. klasse 3,7 3,8 3,7 3,8   

Støtte og inspiration       

4-9. klasse 3,2 3,3 3,3 3,4   

Ro og orden       

4-9. klasse 3,9 3,8 3,9 3,9   

       

 

Trivselsundersøgelsen kan ses i den fulde længe på Ullerødskolens hjemmeside. 


