
Elevtrivselsundersøgelse  2013  –  2014           
Skolen  gennemfører  hvert  3.  år  en  undersøgelse  af  elevernes  miljø  på  skolen.  Den  sidste  
undersøgelse  blev  foretaget  i  skoleåret  2010  –  2011.  Undersøgelsen  blev  gennemført  af  
firmaet  Ennova  og  resulterede  i  en  samlet  rapport.  
Det  følgende  er  ledelsens  konklusioner  på  undersøgelsen  og  forslag  til  handlingsplan.  Det  
samlede  resultat  er  kommenteret  af  både  elever  og  lærere,  hvilket  har  medvirket  til  at  
kvalificere  ledelsens  konklusioner.  
Samlet  vil  konklusionerne  lede  frem  til  en  handlingsplan,  hvis  fokuspunkter  gennemføres  
fra  august  2014  i  samarbejde  med  elever  og  lærere.  
  
Undersøgelsen    
Undersøgelsen  blev  gennemført  i  november  2013,  hvor  84,5  %  af  skolens  elever  besvarede  
et  spørgeskema  (722  elever  ud  af  856  mulige).  Et  meget  tilfredsstillende  besvarelsesniveau.  
Ud  fra  spørgeskemaet  er  der  opstillet  syv  områder,  der  kan  gøres  til  genstand  for  en  
handlingsplan:  1.  Organisering,  2.  Undervisere,  3.  Undervisning,  4.  Socialt  miljø,  5.  Fysisk  
miljø,  6.  Udstyr  og  materialer,  7.  Egen  motivation.    
Elevtrivsel  kan  overordnet  måles  på  en  skala  fra  1  –  100,  hvor  >  80  er  særdeles  godt,  80  –  60  
er  gennemsnitligt  godt,  60  –  50  er  middel  til  dårligt,  mens  et  resultat  under  50  er  meget  
dårligt.  
Resultatet  for  Egedal  Gymnasium  &  HF  er  præsenteret  i  en  samlet  konklusion  for  
elevernes  trivsel  med  anbefalinger  til  fokusområder.  
  
Konklusioner  
Samlet  set  giver  ”Elevtrivselsundersøgelse  2013”  en  fremstilling  af  elevernes  vurdering  af  
skolen  som  et  sted,  hvor  de  har  lyst  til  at  komme,  hvor  det  faglige  niveau  er  passende  og  
hvor  de  i  store  træk  trives  godt.  87  %  kunne  ikke  tænke  sig  at  gå  andre  steder.  
Undersøgelsens  resultat  er  på  70  og  vurderes  som  middel  til  godt  –  og  stort  set  på  niveau  
med  gennemsnittet  i  regionen  på  73  og  på  landsplan  på  75.    
Undersøgelsen  viser,  at  skolens  sociale  miljø  og  undervisere  /  lærere  vurderes  højt,  men  
skal  selvfølgelig  vedligeholdes  og  styrkes.  Elevernes  egen  motivation  vurderes  også  højt,  
men  har  ikke  så  stor  effekt  på  trivslen.  Undervisning,  fysisk  miljø  og  organisering  
vurderes  relativt  lavt  og  er  områder,  der  ved  forbedringer,  kan  løfte  elevernes  trivsel.  
Undersøgelsen  peger  således  på  følgende  områder,  som  skolen  skal  prioritere:  

• Undervisningsmiljøet  i  klasserne,  især  uro,  variation  i  undervisningsformer,  
undervisningsevaluering,  indflydelse  på  undervisningen  og  koordinering  af  
opgaveafleveringer  



• Skolens  organisation,  især  ledelse,  administration  og  evne  til  at  lytte  til  forslag  fra  
eleverne  

• Det  fysiske  miljø,  især  indretning  og  udseende,  men  også  stole-‐‑  /  pladsmangel,  
gruppearbejdspladser,  IT-‐‑netværk  og  udluftning  /  indeklima  

  
Handlingsplan  
Handlingsplanen  indebærer,  at  vi  kvalificerer  de  udvalgte  fokusområder  med  en  
beskrivelse  af  og  målsætning  for  den  specifikke  indsats.  
Undervisningsmiljø  i  klasserne  
Området  har  positive  vurderinger  på  lærernes  undervisning,  sammenhæng  mellem  
fagene,  oplevelsen  af  at  lære  nyt  hver  dag,  Lectio  og  forberedelse  til  at  læse  videre.      
De  negative  vurderinger  fokuserer  på    

• variation  i  undervisningsformer  peger  bl.a.  på  pædagogiske  tiltag  omkring  bl.a.  
motivation  og  differentiering  

• arbejdsro  i  undervisningen  peger  bl.a.  på  ledelse  i  klasserummet  og  variation    
• koordinering  af  opgaveafleveringer  peger  bl.a.  på  samarbejde  mellem  lærere  og  

klassen    
• undervisningsevaluering  peger  bl.a.  på  mere  formaliserede  evalueringsprocesser,  

oftere  og  med  klare  følgevirkninger  

Skolens  organisation  
Området  har  positive  vurderinger  af  skolens  studievejledere,  information  om  ændringer  
og  aflysninger,  muligheden  for  selv  at  finde  informationer  og  skolens  konsekvens  over  for  
useriøse  elever.  
De  negative  vurderinger  fokuserer  på  

• Ledelsen,  bl.a.  manglende  lytning  på  elever  (bl.a  elevklager),  klasse-‐‑  /  udd.skift,  
aflysninger,  regler  for  opgaveafleveringer,  information  om  SRP,  kommunikation  
ml.  ledelse  og  lærere  bl.a.  AT,  

• Administration  af  skolen,  bl.a.  kantine  (priser,  kvalitet),  informationsgange  til  
elever  

• Ledelsens  evne  til  at  lytte  til  forslag  fra  eleverne  
Fysisk  miljø  
Området  har  positive  vurderinger  af  de  fysiske  undervisningsforhold:  borde,  stole,  lokaler  
mm.  og  delvis  på  vedligeholdelse  og  rengøring.  
De  negative  vurderinger  fokuserer  på    



• Skolens  indretning  og  udseende,  bl.a  lys,  udsmykning  af  bl.a.  gange  og  indeklima,  
men  berører  også  oprydning  i  forhold  til  stole/borde,  flere  arbejdspladser,  
udskiftning  af  ødelagte  ting  (bl.a.  elevskabe  i  klasser)  og  temperatur.    

  
  
Beskrivelser  og  delkonklusioner  
Samlet  set  er  elevernes  vurdering  af  trivsel  gennemsnitlig  for  stx  og  lidt  lavere  for  hf.  
Fordelt  over  klasser  og  årgange  er  vurderingen  faldende  jo  senere  eleverne  er  i  
uddannelsen.  En  vurdering  på  Studieretninger  (SR)  giver  en  rimelig  ens  vurdering.  
Fordelt  på  køn  er  der  ingen  forskel  i  vurderingen.  
Elevernes  selvopfattelse  fremgår  af  oplevelsen  af  dels  eget  faglige  niveau,  hvor  67%  
mener,  at  kun  få  er  bedre  og  33%  at  mange  er  bedre  –  og  dels  sværhedsgrad,  hvor  48%  
finder  sværhedsgraden  passende,  og  46%  at  det  er  svært,  men  det  går.  
Elevernes  adfærd  vises  i  forhold  til  pjækkeri  inden  for  den  sidste  måned,  hvor  55%  ikke  
har  pjækket,  35%  nogle  få  timer  og  6%  1-‐‑3  dage.  87%  har  i  dette  skoleår  ikke  overvejet  at  
droppe  ud  af  skolen,  mens  13%  har  haft  disse  overvejelser.  Tallene  svarer  nogenlunde  til  
landsgennemsnittet  og  udtrykker,  at  68%  har  høj  tilfredshed  og  høj  loyalitet,  19%  har  lav  
trivsel  og  høj  loyalitet,  mens  13%  er  i  tvivl  om  valg  af  uddannelse  /  uddannelsessted.  
  


