Mulighed for gennemførsel af den nationale trivselsmåling på papir i skoleåret 2017/2018
I skoleåret 2017/2018 gennemføres den nationale trivselsmåling i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018. Trivselsmålingen kan gennemføres elektronisk i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj eller i
et andet værktøj bestemt af kommunen.
I de seneste måneder har der været debat omkring adgang til og anvendelsen af data fra trivselsmålingen samt vejledningen til forældre og elever om dette. Derfor blev trivselsmålingen for skoleåret 2017/2018 sat i
bero i januar 2018. For at imødekomme bekymringer ift. datasikkerheden
er det nu besluttet, at forældre, der er utrygge ved, at deres barn besvarer
trivselsspørgeskemaet elektronisk, har mulighed for – i skoleåret
2017/2018 - at vælge, at deres barn kan deltage anonymt ved at udfylde
et spørgeskema på papir. Papirspørgeskemaet vil ikke indeholde identifikationsoplysninger om barnet, men kun om skolen.
I teksten her findes information til forældre og skoler/kommuner om,
hvordan målingen kan gennemføres på papir.
Trivselsmålingen foregår i overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse pr. 26. februar 2018, hvilket betyder, at data fra den nationale trivselsmåling udelukkende indsamles til statistisk eller videnskabelig
brug. Trivselsdata må altså ikke anvendes af ansatte på skolen eller i
kommunen som grundlag for administrative eller pædagogiske foranstaltninger overfor den enkelte elev. Desuden er elevens besvarelse af
trivselsmålingen anonym for lærere, skoleleder og andre på skolen.
Bemærk at forældrene ikke har mulighed for at beslutte, at deres barn
skal fritages for at deltage i den nationale trivselsmåling. Den nationale
trivselsmåling er obligatorisk på alle klassetrin fra 0. til 9. klasse og gennemføres i undervisningstiden. Eleven skal derfor deltage i undersøgelsen.
Hvis der er spørgsmål, som eleven ikke ønsker at besvare, kan eleven benytte svarkategorien ’Jeg ønsker ikke at svare’. Hvis en elev ikke er i skole den
dag trivselsmålingen foretages, giver skolen mulighed for, at eleven kan besvare skemaet en anden dag. Hvis eleven ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, har dette ikke konsekvenser for eleven.
Til forældre: skal dit barn udfylde trivselsmålingen på papirspørgeskema i år?
Den nationale trivselsmåling er obligatorisk på alle klassetrin og gennemføres i undervisningstiden. Dit barn bedes derfor deltage i målingen. Alle
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spørgsmål har en svarkategori ”Jeg ønsker ikke at svare”, således at dit barn
kan undlade at svare på spørgsmål, hvis han/hun ikke ønsker det.
Hvis du er bekymret for, at dit barn besvarer den nationale trivselsmåling
elektronisk, kan du i skoleåret 2017/2018 vælge, at dit barn skal gennemføre undersøgelsen på papir. Uanset hvilken form undersøgelsen besvares i, vil resultaterne kun blive anvendt til statistisk eller videnskabelig
brug. Du skal som forælder give dit barns skole eller kommunen skriftlig
besked om, at du ønsker at dit barn deltager i målingen på papir forud
for det tidspunkt, hvor dit barns klasse skal gennemføre målingen. Du vil
blive informeret om mulighed for, at dit barn kan deltage i trivselsundersøgelsen via et papirspørgeskema af enten din kommune eller dit barns
skole. I det informationsmateriale, du modtager fra din kommune eller
dit barns skole, vil det mere præcist fremgå, hvordan du kan give skolen
besked om, at dit barn skal deltage i målingen ved at udfylde papirskemaet.
De elever, der skal gennemføre trivselsmålingen på papir, vil få udleveret
en tom konvolut og en papirudgave af spørgeskemaet, som skal udfyldes
parallelt med, at resten af eleverne i klassen gennemfører den nationale
trivselsmåling elektronisk. Skolens navn og institutionsnummer er de
eneste identifikationsoplysninger, der vil stå på spørgeskemaet. Når eleven er færdig med besvarelsen, skal eleven selv lægge spørgeskemaet ned
i den tomme konvolut og lukke den. Skolen må ikke åbne konvolutten
efterfølgende. Hvis eleven har behov herfor, skal kommunen sørge for,
at eleven får oplæst spørgsmålene og anden nødvendig bistand til besvarelse og kuvertering af spørgeskemaet. Oplysninger om elevens besvarelse, som kommunen får i den forbindelse er fortrolige.
Inden du træffer dit valg på dit barn vegne, opfordrer vi dig til at læse
beskrivelsen af, hvordan trivselsmålingen anvendes, samt hvilke rettigheder dit barn har som deltager i målingen i forhold til de data, som indsamles af Undervisningsministeriet. Du kan læse mere om dette her.
Til kommuner og skoler: sådan gennemfører I trivselsmålingen
med papirspørgeskema
Kommunen skal sikre, at alle folkeskoleelevers forældre informeres om,
at de i forbindelse med trivselsmålingen 2017/2018 kan vælge, at deres
barn kan deltage i trivselsundersøgelsen via et papirspørgeskema, hvis de
meddeler dette skriftligt til jer. Dette er vigtigt, for at forældrene kan
træffe et kvalificeret valg af svarform samt har den nødvendige information om deres og deres barn rettigheder som deltager i målingen. Kommunen skal senest den 5. marts 2018 informere forældrene om, at de på
deres barns vegne kan vælge besvarelse på papir ved at informere skolen
herom. I den forbindelse skal kommunen informere om formålet med
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den nationale trivselsmåling, hvilke data som indsamles og hvordan dataene anvendes. Kommunen kan bede kommunens skoler infomere skolens forældre, fx via forældreintra. På EMU.dk ligger udkast til et informationsbrev til forældrene, som kommunen eller skolerne kan anvende
eller lade sig inspirere af. Brevet kan hentes her. Det er op til kommunen
at vælge relevante informationskanaler, samt hvordan forældrene skal
indgive den skriftlige meddelelse. Forældrene kan fx sende en mail til
skolens administration eller en underskrevet besked i elevens kontaktbog.
Hvor finder I papirspørgeskemaerne?
Papirspørgeskemaer til henholdsvis 0.-3. klassetrin og til 4.-9. klassetrin
er tilgængelige i pdf via dette link https://statistik.unic.dk/grundskoletrivsel, hvorfra skolen skal hente dem ned, hvis der er
behov for det. Spørgeskemaet er tilpasset den enkelte skole, da skolens
navn og institutionsnummer er skrevet ind på spørgeskemaets forside.
På hjemmesiden indtastes skolens 6 cifrede institutionsnummer. Hvis
skolen er en afdeling til en hovedskole, skal det 6-cifrede afdelingsinstitutionsnummer indtastes.
Sådan gennemføres trivselsmålingen med besvarelser på papir
Trivselsmålingen skal som udgangspunkt stadig gennemføres elektronisk
i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj eller i et andet tilsvarende
værktøj efter kommunens valg. Hvis skolen anvender Undervisningsministeriets Trivselsværktøj, skal skolen som hidtil logge ind på
www.nationaltrivsel.dk og klarmelde undersøgelsen, før skolens elever
kan begynde at besvare spørgeskemaet. De elever, der ikke skal gennemføre trivselsmålingen elektronisk, skal have udleveret en tom konvolut og
en papirudgave af spørgeskemaet, som skal udfyldes parallelt med, at
resten af eleverne i klassen gennemfører den nationale trivselsmåling
elektronisk. Skolen er ansvarlig for at printe spørgeskemaet i det nødvendige antal i simplex (tryk på en side).
Elever, som skal udfylde trivselsmålingen på papir, skal have den samme
introduktion som andre elever, og de skal have mulighed for at stille
spørgsmål og modtage hjælp til udfyldelsen på lige fod med andre elever.
Når eleven er færdig med besvarelsen, skal eleven instrueres i at lægge
spørgeskemaet ned i den tomme C4-konvolut og lukke den. Skolen må
ikke efterfølgende åbne konvolutten. Hvis eleven har behov herfor, skal
kommunen sørge for, at eleven får oplæst spørgsmålene og anden nødvendig bistand til besvarelse og kuvertering af spørgeskemaet. Oplysninger om elevens besvarelse, som kommunen får i den forbindelse, er fortrolige.
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De elever, der udfylder det elektroniske skema, skal gennemføre trivselsmålingen på samme måde som de forrige år.
Bemærk:
• Skolens navn og institutionsnummer er de eneste identifikationsoplysninger, der må stå på spørgeskemaet. Der må ikke
stå oplysninger om fx klassetrin, klasse eller elevens navn.
• Hjælp til at udfylde papirspørgeskemaet må ikke gives på en
måde, så underviseren eller andet skolepersonale får kendskab til elevens svar. Det er vigtigt, at elevens svar forbliver
anonyme.
Fremsendelse af spørgeskemaer til Styrelsen for It og Læring
Skolen skal efter endt dataindsamlingen og senest den 6. juni 2018 sende alle C4-konvolutter med papirspørgeskemaer til Styrelsen for It og
Læring, der vil sørge for, at svarerne bliver registreret. Skolen skal pakke
alle elev-konvolutter samlet ned i en pakke og sende den til:
Styrelsen for It og Læring
Vester Voldgade 123
1552 København V
Att. CDA
Anvendelse af data
Svarene fra elever, der besvarer trivselsmålingen via et papirspørgeskema
er fuldt anonyme. Besvarelserne fra papirspørgeskemaerne vil kun blive
anvendt til beregning af en samlet trivselsindikator for skolen og indgå i
visninger i ministeriets datavarehus på skole- kommune- og landsniveau.
Data fra den elektroniske udgave af trivselsmålingen anvendes til at lave
rapporter til skolen til brug for den opfølgende indsats for den enkelte
klasse, klassetrin og skolen som helhed. Dit barns lærer vil således få
adgang til klassens resultater, men ikke det enkelte barns besvarelse.
Desuden indgår disse data i Undervisningsministeriets datavarehus i en
form, hvor enkelte elevers besvarelser ikke kan identificeres, ligesom det
i forskningssammenhæng kan anvendes til effektanalyser, følgeforskning
på baggrund af ansøgning herom.
Spørgsmål til gennemførelsen af trivselsmålingen i 2017/2018
Hvis du har spørgsmål til, hvordan trivselsmålingen gennemføres i skoleåret 2017/2018, kan du kontakte Styrelsen for It og Læring på tlf. 35 87
83 00 fra mandag til torsdag kl. 8.00-16.00 og fredag. kl. 8.00-14.00.
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