
 

 

 
 
Notat vedr. opsamling på Elevtrivselsundersøgelse (ETU)  
på Erhvervsgymnasierne (HHX/HTX) i skoleåret 2018-19 
 
I december 2018 gennemførte alle elever på begge gymnasier den lovpligtige ETU med en fast 
spørgeramme udmeldt af Undervisningsministeriet. 
 
Resultaterne fra denne undersøgelse tilgik først skolen i februar 2019, og herefter gennemførte vi 
følgende opsamling: 
 

• Resultaterne har været præsenteret og uddybet på afdelingsmøder. 
• Alle klasser har med klasselæreren som tovholder samlet op på klassens egne resultater.  
• De indsamlede input fra klasserne har været drøftet i de to pædagogiske råd og på møder 

med de to elevråd. 
• Ledelsen har på den baggrund samlet en række opmærksomhedspunkter, som går på 

tværs af begge gymnasier. Det drejer sig om: 
 
1. g – generelt: 
Det ønsker eleverne: 
• Mere varieret undervisning 
• Lærerne skal motivere os mere 
• Lærerne skal hjælpe os mere i gang med opgaverne 
• Større og bedre klasselokaler 
• Opbevaringsskabe 
• Bedre koordinering af afleveringer 
• Billigere mad i kantinen 
 
Det er eleverne glade for: 
• Høj faglighed 
• Gode lærere 
• Sammenhold i klassen 
• Fester og det sociale 
 
2. g – generelt: 
Det ønsker eleverne: 
• Anonyme evalueringer af undervisningen 
• Om vinteren er det koldt i klasselokalerne 
• Apple-tv i klasserne 
• Bedre parkeringsforhold 
• Flere borde- og bænkesæt på græsplænerne 
• Vegetarmad i kantinen 
• Flere arrangementer på tværs af klasserne  
• Koordinering af afleveringer 



 

 

 
 
Det er eleverne glade for: 
• Gode lærere 
• Godt undervisningsmiljø 
• Det sociale liv 
• Fester og studieture 
• Fleksible lærere 
 
3. g – generelt: 
Det ønsker eleverne: 
• Koordinering af afleveringer 
• Større konsekvens ved fravær 
• Hurtigere feedback på opgaver 
• Klare regler og retningslinjer fra ledelsen 
• Brug penge på elever frem for udsmykning 
• Fraværsreglerne skal ændres 
• Bedre vandautomater 
• Flere fælles aktiviteter på tværs 
• Bedre parkering 
• Skab flere traditioner 
 
Det er eleverne glade for: 
• Undervisningsmiljøet 
• Lærerne 
• Studieture og fester 
• Imødekommende lærere 
 
Ledelsen har på den baggrund iværksat forskellige tiltag.  
Nogle af ovenstående punkter er løst øjeblikket fx ønsket om opbevaringsskabe, vegetarmad i 
kantinen og større konsekvens ved fravær. Andre punkter kræver en længere (pædagogisk) 
indsats og større koordinering, som vi på forskellig vis tager hånd i det daglige samarbejde med 
lærere og elever. 
 
Svendborg den 24. september 
Søren Jan Rasmussen 
Rektor, HHX og HTX  


