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Elevtrivselsundersøgelse 2022:  
Trivselsmålingen er et spørgeskema, der består af 35 spørgsmål til elever, der er på grundforløbet. 
Det består af 42 spørgsmål til elever på hovedforløbet, der er i uddannelsesaftale (oplæring) og 42 
spørgsmål til elever i hovedforløbet, der er i skoleoplæring. 
 
Målingen er obligatorisk for alle elever, der har et skoleforløb i måleperioden. Elever, der er i 
oplæring i den periode, hvor målingen bliver gennemført, er derfor ikke med. 
 
Svarene beregnet i 6 indikatorer som er 1) Egen indsats og motivation, 2) Læringsmiljø, 3) 
Velbefindende, 4) Fysiske rammer, 5) Selvvurderet elevperformance og 6) Praktik. 
Indikatoren for trivsel i oplæring/skoleoplæring indgår ikke i den generelle trivsel, da det kun er 
elever på hovedforløbet, praktik-indikatoren er relevant for.  
 
Svarene på spørgsmålene indekseres på en skala fra 1 til 100. Tallet illustrerer, hvor langt 
svargruppen er fra den mest ideelle besvarelse, hvor alle elever er 100% positive. Et index på 0 
betyder, at alle elever har valgt den mest negative svarmulighed. 
 
Skolens resultater måles op imod landsgennemsnittet [LG] for øvrige SOSU-skoler.  
Skolens målsætning er, at ligge i index-området 75 til 100. 
 
Arbejdet med resultaterne foregår i skolens kvalitetsteam, som bearbejder resultaterne ud fra 
følgende principper. 

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2022  
 
Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne blev obligatorisk i 2015, og de er et mål fra 
erhvervsuddannelsesreformen (klare mål 4). Trivselsmålingen blev fra 2015 til 2018 
gennemført en gang årligt i perioden fra 1. oktober til og med 30. november. Siden 2019 er 
målingen gennemført i perioden 1. november til og med 31. december. Desuden er det i 2019 
første gang, at målingen er gennemført med krav om at bruge et værktøj stillet til rådighed af 
Børne- og Undervisningsministeriet. 

https://sosusyd.dk/kvalitetsudvikling/
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Resultater for ETU 2022: 
 
Læringsmiljø:  
Læringsmiljøet ligger på index 83 og ligger lidt over landsgennemsnittet på 82.  
I 2021 lå vi på index 83 og landsgennemsnittet på index 81. 
 
Velbefindende:  
Velbefindende ligger på index 86 og ligger lidt over landsgennemsnittet på 84.   
I 2021 lå vi på index 85 ligesom landsgennemsnittet. 
 

Elevernes motivation og indsats:  
Elevernes motivation og indsats ligger på index 84 og matcher landsgennemsnittet som også er 
84.  

I 2021 lå vi på index 84 ligesom landsgennemsnittet. 
 

Selvvurderet elevperformance 

Elevernes selvvurderet elevperformance ligger på index 83 og matcher landsgennemsnittet som 
også er 83.  

I 2021 lå vi på index 83 ligesom landsgennemsnittet. 
 

Fysiske rammer: 

De fysiske rammer ligger på index 65 og ligger lige under landsgennemsnittet på index 66. 

I 2021 lå vi på index 66 og landsgennemsnittet på index 67. 
 

Praktik: 

Praktik ligger på index 81 og ligger lige over landsgennemsnittet som ligger på index 80. 

I 2021 lå vi på index 83 og landsgennemsnittet på index 78. 
 
 

Overordnede resultater 2021: 

• Trivselsindekset 81 [LG 80] 

• Højeste indeks: Velbefindende [85] 

• Laveste indeks: Fysiske rammer [66] 
 


