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Resultat af trivselsundersøgelse – forår 2020 

47 elever i 0-2.klasse har gennemført trivselsundersøgelse med 20 spørgsmål for aldersgruppen:  

Langt størstedelen svarer at de er glade for skolen (95%), glad for klassen (93%), ikke ofte føler sig alene 

(87%) og kan lide pauserne (89%). De er glade for lærerne (93%), synes undervisningen er spændende 

(98%) og føler sig inddraget og at de har medbestemmelse i timerne (98%). Nogen har engang imellem lidt 

ondt i maven eller i hovedet (14%) men synes at de er gode til at løse problemer indbyrdes (80%), ligesom 

at lærerne er gode til at hjælpe (97%).  

De fleste (96%) synes klasseværelset er rart at være i og 91% kan koncentrere sig i timerne og oplever at de 

er gode til at hjælpe hinanden i klassen (85%). De fleste (87%) kan også mærke at de andre børn i klassen 

gode kan lide sig og kun de færreste føler sig drillet (10%).   

Toiletterne får blandede anmeldelser – de fleste synes de er OK rene (57%) mens resten synes det kunne 

være bedre.  

 

34 elever i 3-7.klasse har gennemført trivselsundersøgelse med 40 spørgsmål for aldersgruppen: 

Langt størstedelen svarer at de er glade for skolen (94%) og føler de hører til, glad for klassen (100%), og at 

der er forståelse for når nogen er triste eller sure (94%) – til gengæld siger de færreste sin mening, når 

noget er uretfærdigt (42%) men oplever at heldigvis at de fleste problemer løses på en god måde, når man 

prøver (82%). De fleste har en oplevelse af succes med egne mål (91%) og at man kan koncentrere sig i 

timerne (88%) og at hvis man bliver forstyrret, så finder man hurtigt tilbage i koncentration (70%). 

Halvdelen oplever altid et godt samarbejde, den anden halvdel synes at samarbejdet indimellem er godt og 

nogle gange kunne være bedre. Der er en høj følelse af medbestemmelse i timerne (76%) – lærerne er gode 

til at skabe ro (91%) og at undervisningen er spændende (88%) og at lærerne skaber rammer for 

undervisning på måder som virker godt (97%) ligesom de fleste kan mærke at læreren er tilfreds med 

elevens egne fremskridt (91%) og at de klarer sig godt i skolen (85%). Hvis undervisningen indimellem 

opleves kedelig eller svær, har over halvdelen en fornemmelse af, selv at kunne gøre noget for at det bliver 

spændene/lettere at forstå. En tredjedel føler sig indimellem ensom, og kan godt have lidt ondt i maven 

eller hovedet. De færreste føler sig bange for at blive til grin (40%) mens flest føler sig tryg i skolen (85%). 

Fire elever føler sig mobbet, og 2 svarer at de ind imellem mobber andre.  Toiletterne får blandede 

anmeldelser – halvdelen synes de er OK rene, mens resten synes det kunne være bedre.  

 

 


