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Baggrund 

Hvert år gennemfører Herningsholm trivselsundersøgelser blandt eleverne (ETU). Hvor den 
årlige ETU fra 2007 til og med 2014 målte elevernes tilfredshed, har MTUen siden reformen i 
2015 målt elevernes trivsel. 

Siden 2015 har vi anvendt en obligatorisk spørgeramme, der er udarbejdet af 
undervisningsministeriet. 

Vi har derudover en række tillægsspørgsmål til eleverne. Vi har beholdt en række spørgsmål, fra 
den forrige spørgsmålsramme omkring elevernes tilfredshed og gavn af de omgivende 
støttefunktioner, studiemiljø samt grunde til de har valgt vor skole. Vi har i den forbindelse 
justeret spørgsmålene, så de afspejler skolens fokus på elevambitioner og et læringsfremmende 
studieliv.  

Elevtrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan skolen opfattes, hvordan vi er i stand til at 
tiltrække nye elever samt evner til at fastholde de eksisterende. 
Trivsel på skolen er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i 
videreuddannelse eller i samfundet efter endt uddannelse – trivsel giver nemlig bedre rum til 
læring. 
Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et 
vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, 
for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. 
 

Processen 

Med EUD reformen blev der sat øget fokus på ETU´en, idet effekten af reformen skal 
dokumenteres bl.a. ved hjælp af elevernes trivsel. 

Det betyder, at 

• Indberetningerne af undersøgelsen skal indeholde den enkelte elevs CPR.nr. og en lang 
række specificerede baggrundsoplysninger. Det sikrer vi ved, at eleverne logger ind via 
deres unilogin. 

• Skolen er ansvarlig for at afholde målingen. Vi har i år valgt at bruge konsulentfirmaet 
@ventures brugerflade og software til dette. 

• Skolen er dataansvarlig og skal anmelde behandlingen af data til Datatilsynet. Vores 
databeskyttelsesansvarlige har godkendt den måde @ventures behandler vore data. 
Endvidere skal data fra undersøgelsen videregives til STIL (Styrelsen for IT og læring). Det 
gør vi gennem @ventures til december. 

Vi benytter den af undervisningsministeriet udsendte spørgeramme. Her udover har vi en række 
tillægsspørgsmål. 

 



2 

Skolens EUD og EUX elever kunne tilgå spørgeskemaet med deres unilogin i perioden 10. 
oktober – 23.november 2018. 

Resultaterne på henholdsvis holdniveau, afdelingsniveau og skoleniveau kunne ses løbende på 
ETUEUD.dk af undervisere, uddannelsesledere- og chefer fra 10.oktober. De endelige resultater 
kunne ses fra den 23.november.  

Som noget fik direktion og ledere en mail med link til ETU hjemmesiden samt vejledning.  
Her kan de trække rapporter med søjlediagrammer og svartabeller over svarfordelinger på 
spørgsmålene. Man kan også danne rapporterne mens undersøgelsen fremgår.  
Der vil endvidere kunne dannes indsatsrapporter, der viser, hvilke udvalgte spørgsmål fra 
spørgeskemaet, der betyder mest i respondenternes besvarelser, samt respondenternes 
evalueringer heraf. 
 

Den samlede rapport for EUD/EUX kan ses på skolens hjemmeside fra starten af 2019 

 
Svarprocent 

909 af 1135 elever svarede på undersøgelsen. Det giver en svar procent på 80. Det er et 
tilfredsstillende resultat og resultaterne i denne rapport er derved repræsentative for EUD/EUX. 
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Resultater 

Samlet tilfredshed 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Elevtrivsel. Elevtrivsel er 
et simpelt gennemsnit af de fem underspørgsmål. 

For at kunne sammenligne med resultaterne for 2017 er resultaterne for 20181 omregnet til 

indeks 100 ved hvert spørgsmål. 

• Scoren 80 og derover: Særdeles god vurdering 
• 70-79: God vurdering 
• 60-69: Middel til god vurdering 
• 50-59: Dårlig til middel vurdering 
• 40-49: Dårlig vurdering 
• Under 40: Meget dårlig vurdering 

 

 

  

                                   
1 Agroskolens resultater indgår ikke i resultater fra 2017 
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Vurdering af de overordnede indsatsområder 

 

 

 

 

Bemærk at Praktik er et simpelt gennemsnit af elevernes vurdering af henholdsvis 

virksomhedspraktik og skolepraktik 
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Undervisere 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Undervisere. Det er her 
opdelt på Forberedelse, Respekt og ansvar, Pædagogik og didaktik samt Mål og feedback. Hver 
kategori er et simpelt gennemsnit af de to underspørgsmål. 
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Fysiske rammer 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Fysiske rammer. Fysiske 
rammer er et simpelt gennemsnit af de fem underspørgsmål. 
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Elevens egen indsats 

 

(1) Resultatet på spørgsmålet er i dataanalysen blevet vendt om, så et højt resultat er 
positivt og betyder, at man ikke så let lader sig distrahere og har problemer med at høre 
efter. Dermed kan spørgsmålet lettere sammenlignes med de øvrige spørgsmål 
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Eget faglige niveau 

 

 

Oplevelse af de faglige krav på skolen? 
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Praktikken 
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Skolepraktik versus virksomhedspraktik 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Praktik. Praktik er et 
simpelt gennemsnit af de seks underspørgsmål. 

I den øverste figur ses besvarelserne fra eleverne med praktikplads/uddannelsesaftale. I den 
næste figur ses besvarelserne fra elever i skolepraktik. 
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Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? 
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Prioritering af indsatser 

Prioriteringskortet viser elevernes vurdering af de enkelte spørgsmål i ETU’en, og den 

effekt en forbedring vil have på elevernes vurdering af den samlede trivsel. 

Betydningen er en beregnet værdi ud fra en faktoranalyse, hvor man måler 

spørgsmålenes betydning op imod hinanden. 

Hvor der er forskel på vurderingerne fra grundforløbselever og hovedforløbseleverne 

angives det med (HF) og (GF) 

 

Prioriter 

o Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende 

o let bliver distraheret og har svært ved at høre efter 

o Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, 
klasselokaler, laboratorier, værksteder) 

o Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring 

o Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed 

o Lærerne er godt forberedte 
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o Lærerne giver mig ansvar (GF) 

o Lærerne overholder aftaler (HF) 

 

Fasthold 

o er pålidelig når det kommer til skolearbejde 

o godt kan lide at kende til og lære nye ting 

o er koncentreret om skolearbejdet i timerne 

o Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug 
for det i undervisningen 

o Jeg trives på skolen 

o Lærerne overholder aftaler (GF) 

o Lærerne respekterer mig 

o bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret 

o Jeg klarer mig godt i skolen? 

o kan lide at have alle mine skoleting i god orden 

o Jeg er glad for min skole (HF) 

o Jeg er forberedt til timerne 

o Jeg deltager aktivt i timerne 

 

Tilpas 

o Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater 

o Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats 

o Jeg trives på skolen 

o Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 

o Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 

o Jeg er motiveret for undervisningen 

o Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det 

o Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 

o er pålidelig, når det kommer til skolearbejde 
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o Lærerne giver mig ansvar (HF) 

o godt kan lide at kende til og lære nye ting 

o er koncentreret om skolearbejdet i timerne 

o Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for? 

o Jeg er glad for min skole (GF) 

o Jeg er god til at arbejde sammen med andre 

 

Vurder 

o Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 

o Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet 

 

Elevernes vurderinger af praktikken indgår ikke i figuren, da der her er for få besvarelser 
til at der kan udregnes betydning. 
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Herningsholm EUD/EUX tillægsspørgsmål 

Skolevalg 

Grundforløbseleverne vurderede, hvad der havde størst betydning for deres valg af 

Herningsholm. De havde mulighed for at sætte flere krydser. 
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Undervisning og ambitioner 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Undervisning og 
ambitioner. Undervisning og ambitioner er i 2018 et simpelt gennemsnit af de fire 
underspørgsmål. I 2017 er der kun tale om tre spørgsmål. 

 

Frafald 
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Mobning 
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Fysisk aktivitet 

 

 

Undervisningsmiljø 
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21 

 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Æstetisk miljø. Æstetisk 
miljø er et simpelt gennemsnit af de tre underspørgsmål. 
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Informationer 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Informationer. 
Informationer er et simpelt gennemsnit af de fire underspørgsmål. 
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Tilbagemelding på indsats 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Tilbagemelding på 
indsats. Tilbagemelding på indsats er er et simpelt gennemsnit af de otte underspørgsmål. 
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Tilfredshed med vejledning 
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Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Opsøgt vejledning. 
Opsøgt vejledning er er et simpelt gennemsnit af de to underspørgsmål. 
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Digitalisering 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Digitalisering. Graden af 
digitalisering er er et simpelt gennemsnit af de ti underspørgsmål. 
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Skolehjem 

 

 

 

 

 

På næste side ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Skolehjem. 
Skolehjem er er et simpelt gennemsnit af de ti underspørgsmål. I 2018 fik eleverne 2 spørgsmål 
mere. 
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EUX 

 

 

 

På næste side ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under EUX. Samlet 
tilfredshed med EUX er er et simpelt gennemsnit af de ni underspørgsmål.  

Bemærk at skalaen for ’Jeg har behov for ekstra hjælp til at kunne gennemføre EUX´ er vendt 

om, således at en lav score angiver at flertallet af eleverne mener, at de har behov for ekstra 
hjælp til at kunne gennemføre EUX. 
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Overordnet tilfredshed og attraktivitet 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet tilfredshed. 
Overordnet tilfredshed er er et simpelt gennemsnit af de tre underspørgsmål. Skolens mål er 70 

Indekspoint. Den er i 2018 steget med 2 indekspoint til 74.
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Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af graden af skolens attraktivitet.  Graden af overordnet 
attraktivitet er er et simpelt gennemsnit af de to underspørgsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. / Jette Annasofia Lunding Toft, 2019 
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