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Procedure for ETU/Elevtrivsel - dataindsamling & 
opfølgning i undervisningsteams 
Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen er et væsentligt input til vurdering 
af kvaliteten af uddannelserne på AARHUS TECH/AARHUS GYMNASIUM, 
og trivselstallene bruges bl.a. som input til: 

• Diskussioner i de enkelte undervisningsteams om status på kvalite-
ten i undervisningen. 

• At udvælge og efterfølgende få igangsat pædagogisk udvikling. 

• Prioritere investeringer i fysiske faciliteter. 

• Opfølgning på mobning. 

Der bliver arbejdet med elevundersøgelserne på alle niveauer i organisati-
onen fra bestyrelse til uddannelsesteam. Ministeriet vurderer os ligeledes 
på baggrund af trivselstallene, og de data, der indsamles i november, bliver 
afrapporteret til ministeriet. 

Processen for dataindsamling og opfølgning på resulta-
terne er følgende:  

 Controller aftaler med kvalitetsafdelingerne fra de to divisioner tids-
punkt for dataindsamling.  

 Uddannelseslederen formidler UVMs brev om trivselsundersøgelsen 
til eleverne. Dette sker ca. to uger før dataindsamlingen. 

 Evalueringen skemalægges og gennemføres i en lektion i uge 44 el-
ler 45. 

 Den pågældende lektion afsat til dataindsamling påbegyndes med at 
eleverne informeres om undersøgelsen af underviser eller Uddan-
nelsesleder. 
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 Elevernes informeres om følgende:   

1. Den enkelte elevs besvarelse er anonym for skolen.  
2. Typen af spørgsmål eleverne møder i de to spørgeskemaer dvs. triv-
selsmålingen og tillægsmodulet. Udvælg evt. de spørgsmål der kan give 
anledning til tvivl, eller som I er særlig interesseret i – i afdelingen.  
3. At svarprocenten skal være høj, og der vil blive fulgt op på elever som 
ikke svarer.  
4. At eleverne vil se resultatet af deres egen holdevaluering i december, 
hvor de også har mulighed for at komme med yderligere kommentarer.       
5. At resultaterne af holdevalueringerne samles og grupperes på uddan-
nelsesniveauet, og at der følges op på uddannelsesniveauet i de enkelte 
undervisningsteams, i ledelse og direktionen – i starten af det nye år. 
 

  I december modtager uddannelserne holdrapporter, som skal gen-
nemgås med holdet. Gennemgangen vil være skemalagt. 

  I forlængelse af gennemgangen orienteres eleverne om skolens anti-
mobbestrategi https://www.aarhustech.dk/om-aarhus-tech/ordens-
reglement/antimobbepolitik/ 

  Første kvartal drøfter lærerteamet ETU-resultaterne på skoleni-
veauet og afdeling-/uddannelsesniveauet. Der aftales forbedrin-
ger/indsatser, og disse skrives i uddannelsernes opfølgningsplaner.  
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