
 

 

 
Elevtrivselsundersøgelserne på HHX i skoleåret 2021-2022 
 
Vi arbejder for en læringskultur på skolen, hvor der er vægt på forpligtende og givende 
fællesskaber. I løbet af deres gymnasieuddannelse skal eleverne derfor gøre sig konkrete 
erfaringer med, at de er vigtige medspillere i skolens kvalitetsarbejde. Det sker blandt andet på 
følgende niveauer: 
 

 Afdelingsniveau: Hvor er der årlige obligatoriske undersøgelser af elevernes trivsel (ETU), 
og hvor ledelsen holder faste møder med elevrådet med henblik på at drøfte kvalitet og 
elevtrivsel.    

 Fagniveau: Hvor eleverne mindst en gang pr. skoleår evaluerer undervisningen og det 
faglige indhold i deres fag. 

 Individniveau: Hvor der er planlagt faste samtaler mellem 
elever/studievejleder/klasselærer. 
 

Børne- og Undervisningsministeriets har udviklet en central trivselsmåling (ETU), der er 
obligatorisk at gennemføre mindst en gang pr. skoleår i perioden fra 1. november til den 31. 
december. Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig, og trivselsmålingen indsamles som en 
statistisk undersøgelse. Det betyder at elevens lærere og andre, der arbejder med eleverne, ikke 
må have adgang til de enkelte elevers besvarelser, men alene til elevernes samlede svar på klasse- 
og institutionsniveau. 
 
Vi følger en fast procedure for opfølgning på ETU’en:  
 

 Resultaterne sendes ud til den enkelte klasselærer, som gennemgår dem med klassen.  
 På den baggrund udpeger klassens elever relevante opmærksomhedspunkter og forslår 

konkrete handlinger og tiltag - både i forhold til egen indsats og i forhold til ting, som de 
ønsker, at lærerne eller ledelsen skal tage hånd om.  

 De indsamlede resultater fra alle klasser drøftes mellem ledelse og lærere i pædagogisk 
råd. 

 De indsamlede resultater fra alle klasser og input fra pædagogisk råd drøftes på et møde 
mellem ledelse og elevråd, hvor der udarbejdes en handlingsplan.  

 Der samles løbende op på handlingsplanen fx ved møder mellem ledelse og elevråd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Overordnede resultater fra HHX 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der vedlægges desuden bilag med oversigter fra de tre årgange på HHX. 
 
Opsamling fra HHX  
Ledelsen har fulgt ovenstående procedure for opsamling på elevtrivselsundersøgelsen. 
Undersøgelserne har således på begge gymnasier været drøftet dels på klasseniveau og dels med 
lærerkollegiet, elevrådet og i skolens pædagogiske råd.  
 
På et helt overordnet niveau viser undersøgelsen på HHX et tilfredsstillende resultat for så vidt 
angår en sammenligning med resultaterne på landsplan. Vi hæfter os ved, at HHX i forhold til   
trivselsindikatorerne ”Social Trivsel” er gået 0,1 point frem. Det er positivt set i lyset af corona.  
Vi tolker det som et udtryk for, at vi på skolen har været gode til at omsætte 
Undervisningsministeriets Corona-Trivselspulje til konkrete aktiviteter, som har givet eleverne en 
oplevelse af social trivsel efter nedlukningen. Vi bemærker desværre også en lille tilbagegang i de 
to indikatorer ”Pres og bekymringer” og ”Mobning”, når vi sammenligner med målingen fra 2020. 
Det kæder vi sammen med nedlukningen under corona. Her har mange elever oplevet et stort 
pres, og nogle har følt sig lidt ensomme. Flere elever har også været bekymrede for, om de nu 
kunne lære nok, når undervisningen foregik online. Den lille fremgang i mobning kan hænge 
sammen med, at eleverne i online-undervisningen ikke på samme måde har været en del af et 
fællesskab i en klasse. Når der ikke er lærer til stede, kan der nemmere opstå konflikter, og hvis de 
skal løses i det digitale rum, så kan der opstå udfordringer med den måde, hvorpå eleverne taler til 
og om hinanden. Det er er vores klare oplevelse, at det går meget bedre på det område, efter at 
eleverne er vendt tilbage til fysisk undervisning på skolen. 
 

 



 

 

Ledelsen har nøje gennemgået tilbagemeldinger fra alle klasser, og har særligt noteret følgende 
forslag/kommentarer, som den 22. marts 2022 er blevet drøftet med elevrådet: 
 
Forslag fra klasserne på HHX: 

1. En oplevelse af arbejdspres især i 3.g 
2. Et ønske om flere fælles-aktiviteter på tværs af klasser og årgange. 
3. Flere og bedre møbler i skolens storrum. 
4. Et ønske om kurser i eksamensangst. 
5. Flere virksomhedsbesøg. 
6. En gentænkning af klassens time. Den nuværende form opleves alt for bundet. Flere 

klasser ønsker mere tid til at drøfte det sociale liv – og til hyggelige aktiviteter, der kan 
ryste dem sammen. 

7. Bedre borde og stole i klasserne.  
8. Ændret bordopstilling i klasserne fx med en hestesko eller gruppearbejdsborde. 
9. Hurtigere feedback på afleveringsopgaver. 
10. Køleskabe til madpakker. 
11. Temauger med fagligt indhold. 
12. Foredrag eller oplæg om – hvordan man taler pænt til og om hinanden.  

 
Elevrådet og ledelsen har på den baggrund aftalt: 
 

1. Ledelsen har sammen med uddannelsesplanlæggeren gennemgået fordelingen af opgaver 
og timer mellem årgangene. Der i øjeblikket ikke mulighed for at ændre det helt store på 
den nuværende fordeling, idet det meste er fastsat i bekendtgørelser. På et kommende 
elevrådsmøde vil vi invitere vores uddannelsesplanlægger med, så hun kan give eleverne et 
samlet overblik over strukturen og de rammer, vi arbejder med ift. fordeling af timerne. 

2. Ledelsen vil meget gerne understøtte flere aktiviteter på tværs af årgangene – både med 
lærerkræfter og forplejning fx i form af kage, kaffe og saft.  Aktuelt har vi aftalt, at vi i det 
kommende skoleår vil arrangere 4 årlige fællessamlinger i storrummet. I maj 2022 vil vi 
desuden arrangere et fællesmøde forud for afstemningen om EU-forbeholdet, og 
derudover er elevrådet meget velkommen til at komme med forslag til aktiviteter på tværs 
af klasserne som fx ”filmklubber” eller sport-events mv. lignende.  

3. Der er allerede gang i en større opgradering af møblementet i fællesarealerne. Senest er 
der indkøbt nye sofaer og gruppearbejdsborde til storrummet og biblioteket, som også er 
blevet udsmykket med ny kunst. Derudover er der kommet nye møbler i skolens kantine. 

4. Kurser i eksamensangst udbydes allerede. Man skal henvende sig til studievejlederen. 
5. Skolens ledelse og lærerne har et stort fokus på at få genstartet virksomhedsbesøgene, 

som har ligget i dvale hen over corona-perioden. De vil for alvor blive inddraget i 
undervisningen i kommende skoleår. 

6. Ledelsen er opmærksom på, at det faglige indhold i klassens time er blevet lidt for ”tungt”. 
Til det kommende skoleår vil vi derfor sørge for, at der i klassens time også bliver plads til, 
at klassen får tid til at hygge sig og til at drøfte egne sociale aktiviteter.  

7. Ledelsen vil i første omgang søge professionel rådgivning hos fx en ergoterapeut med 
henblik på at få hjælp til at kortlægge elevernes arbejdsstilling i løbet af en dag. Måske kan 
vi gøre noget med det nuværende møblement, hvis vi bliver bedre til at bruge det korrekt.  



 

 

8. Ledelsen har allerede igangsat et forsøg med ændret bordstilling i en af vores klasser. Hvis 
det viser sig at være en succes, så vil vi kigge på muligheden for permanente ændringer. 

9. Der er som udgangspunkt ret klare retningslinjer for de frister, som lærerne har til at give 
feedback. Der kan dog være mange årsager til, at det skrider. Ledelsen vil drøfte 
problemstillingen med lærerne.  

10. Det er aftalt, at elevrådet kan få lov til at indkøbe og opstille flere microbølge-ovne og et 
køleskab i vindfanget ved kantinen. Elevrådet er forud for opstillingen forpligtet på at 
levere en plan for, hvordan de vil sikre rengøring af de nye faciliteter.  

11. De nuværende SO-forløb skal langt hen ad vejen opfattes som temauger, og det vil være 
meget vanskeligt at afsætte mere tid til at arrangere specifikke temauger fx på en årgang. 
Ledelsen vil dog drøfte med lærerne, om der i endnu højere grad er mulighed for, at man i 
de enkelte studieretninger har et fælles tema i en uge eller to. 

12. Ledelsen har aftalt med studievejledningen, at de er tovholdere på, at vi i det kommende 
skoleår får et fælles oplæg udefra om kunsten at talen pænt til – og om hinanden. 

 
Svendborg den 8. april 
 
 
Søren Jan Rasmussen, Rektor HHX Victoria Spannov Müller, Elevrådsforperson HHX 

  
 
 
 
 
 
 


