Informationsbrev om
trivselsmåling til elever på FGU

Alle elever har ret til et godt skoleliv, hvor man kan udvikle sig, føle sig godt tilpas og lære noget.
For at finde ud af, om I som elever trives, er det derfor besluttet, at alle elever på FGU i hele landet
skal besvare en række spørgsmål i en årlig trivselsmåling. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, som har udviklet spørgsmålene.
Der er to grunde til, at der foretages en årlig trivselsmåling:

1) Overblik over trivsel på din skole
For det første bidrager dine svar til at give din skole et samlet overblik over, hvordan I som elever har
det på hele jeres skole. Det er vigtig viden for lærerene og ledelsen på din skole, fordi de kan bruge
resultaterne til at se, hvor de kan gøre skolen bedre for jer elever.
Det her er vigtigt: Der er ikke andre på din skole end dig selv, som kommer til at se dine individuelle
svar i trivselsmålingen. Din lærer eller andre på skolen kommer altså ikke til at vide, hvad du har
svaret, med mindre du selv fortæller det.

2) Overblik over trivsel på landsplan
For det andet bidrager dine svar til at skabe overblik over, hvordan FGU-elever generelt i Danmark
har det med at gå på FGU: Hvad gør skolerne godt, og hvad kan de blive bedre til?
Det er vigtig viden for de personer, der arbejder på at gøre de danske FGU-institutioner og
uddannelsen endnu bedre, fx politikere.

Hvad skal du gøre, når holdet skal lave trivselsmålingen?
•

Du skal have dit Unilogin klar, når du skal starte. Hvis du har glemt koden til dit Unilogin, kan du
med dit NemID gå ind og oprette en ny kode.

•

Du skal oplyse hvilken skole/afdeling og evt. hold du går på.

•

Der er 28 spørgsmål til alle og yderligere 4 spørgsmål til egu-elever, der er eller har været i
praktik.

Det handler ikke om at blive hurtigt færdig, men om at svare ærligt på alle spørgsmål. Der er ikke
nogen rigtige eller forkerte svar.
•

Du kan godt vælge at svare ”Ved ikke” eller ”Ønsker ikke at svare”.

•

Du må gerne spørge læreren om hjælp, når undersøgelsen er i gang, men det er kun dig, der
kender svaret på spørgsmålene.
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Er det frivilligt for dig at besvare spørgeskemaet?
Trivselsmålingen foregår i din undervisning, som du skal deltage i. Hvis der er spørgsmål, som du
ikke ønsker at besvare, kan du benytte svarka-tegorien ”Ønsker ikke at svare”. Hvis du ikke deltager
i trivselsmålingen, har det ikke konsekvenser for dig.

Hvad bliver du spurgt om i trivselsmålingen?
Spørgsmålene i spørgeskemaet fordeler sig på fem overordnede temaer. De er:
1.

Baggrund

2.

Velbefindende og social trivsel

3.

Sociale relationer

4.

Læringsmiljø

5.

Fysiske rammer

Praktik er også et tema, hvis du er elev på egu-sporet.

Ekstra viden om trivselsmålingen
Hvorfor skal min skole lave en
trivselsmåling?
Det fremgår af § 40 a i lov om forberedende grunduddannelse, at FGU-skoler en gang om året
skal gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke elevernes
trivsel. De enkelte elevers svar må kun bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel.

Hvem kan se svarene, og hvad bliver de brugt til?
I Børne- og Undervisningsministeriet har de sørget for, at det kun er resultater for grupper af
elever – fx hold, spor eller hele skoler – som skolen kan se, når vi får resultaterne.
Dine svar behandles sammen med dit Unilogin og CPR-nummer, skolenummer og hold af
Styrelsen for It og Læring til at danne statistiske opgørelser til din skole og til at følge udviklingen
i trivslen på FGU generelt.
F.eks. kan man undersøge, hvordan trivsel på FGU-skoler hænger sammen med andre forhold
uden for skolen, f.eks. sundhed. Forskere, der vil undersøge den slags, skal have særlig tilladelse,
og de kan kun se en kode for den enkelte elev, og ikke selve CPR-nummeret.

Hvilke rettigheder har du som elev?
Din besvarelse på trivselsmålingen må udelukkende behandles i videnskabeligt og statistik
øjemed. Det betyder, at databeskyttelseslovgivningen sætter begrænsninger i den registrerede
rettigheder i forhold til at se, rette eller slette din besvarelse.
Du har således ikke ret til at få udleveret din besvarelse, når du har besvaret spørgeskemaet. Der
er ikke ret til at få slettet eller rettet i din besvarelse, efter den er afleveret. Der kan heller ikke
gøres indsigelse mod den statistiske anvendelse af besvarelsen.
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Hvem kan jeg kontakte for mere information?
Det er Styrelsen for It og Læring, der er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles, når du svarer på spørgsmålene i trivselsmålingen. Hvis du har spørgsmål
om indsamlingen, så kan du kontakte Styrelsen for It og Læring eller styrelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@uvm.dk og høre mere om, hvordan dine personoplysninger bliver
behandlet i forbindelse med trivselsmålingen.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på.

Hvor længe opbevares mine data?
Dine svar bliver sammen med dit CPR-nummer og Unilogin opbevaret Styrelsen for It og
Læring i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer, dvs. så længe der er behov for at
følge udviklingen i elevernes trivsel.

Læs mere om GDPR-oplysninger til dataindsamling ved trivselsmålinger på uvm.dk.

4. oktober 2021 •

Informationsbrev om trivselsmåling til elever på FGU •

3

