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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. 

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 reformen af ungdomsuddannelserne blev der sat øget fokus på ETUen, idet effekten af 
reformen skal dokumenteres bl.a. ved hjælp af elevernes trivsel. 

Det er nyt at der er undervisningsministeriet selv, der afholder ETUen. Det betyder at vi ikke 
længere kan tilføje vores egne spørgsmål om arbejdsmiljø og overordnet tilfredshed og 
attraktivitet.  

I 2020 vil skolen derfor lave en opfølgende undersøgelse om studiemiljø og arbejdsmiljø og 
lignende. 

Resultaterne er vist som indikatorer på afdelingsniveau og skoleniveau og kan ses på 

uddannelsesstatistik.dk.  

Sigtet med denne rapport er at vise hvad der ligger bag indikator resultaterne og at 

sammenligne med resultaterne fra 2018. Resultaterne er derfor omregnet til indeks 100. 

 
Svarprocent 

648 elever svarede på undersøgelsen. Vi ved ikke hvor mange elever spørgeskemaet er sendt ud 

til, så det er ikke muligt at beregne svarprocent.  
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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 2018 er resultaterne for 2019 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 

 

 

  



3 

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 
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Oplevelse af de faglige krav på skolen 
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Oplevelse af de faglige krav i praktikken 

 

Resultatet er for både virksomhedspraktik og skolepraktik. 
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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. 
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Bemærk at resultaterne for spørgsmålene ’jeg fik den støtte jeg havde brug for at finde 

en praktikplads’, ’Jeg er glad for at være i praktik’, ’Jeg lærer noget i praktikken’ og ’jeg 

kan bruge det jeg lærer i skolen i praktikken’ er gennemsnit for alle eleverne. Det var 

ikke muligt at splitte besvarelsen op praktikplads og skolepraktik plads i resultater fra 

2019. 
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