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Høring over udkast til bekendtgørelse om måling af elevers trivsel 

i de gymnasiale uddannelser 

Børne- og Undervisningsministeriet ved Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om måling af 

elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser i høring. 

 

Indhold 

Ifølge lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om 

folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsud-

dannelser (måling af elevers trivsel) af 1. maj 2019 skal trivselsmålingerne 

på alle de fire nævnte uddannelsesområder gennemføres via et centralt 

værktøj, som Børne- og Undervisningsministeriet stiller til rådighed. 

 

Som følge af loven er der udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse om 

måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser sammen med en 

spørgeramme, der indgår som et bilag til bekendtgørelsen.  

 

Udkastet til bekendtgørelse om måling af elevers trivsel på de gymnasiale 

uddannelser flugter med bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne og 

folkeskolen, og spørgerammen er identisk med spørgerammen anvendt 

ved første gennemførsel af de nationale trivselsmålinger på de gymnasia-

le uddannelser i november-december 2018. 

 

Bekendtgørelsen fastsætter frister for institutionens orientering af elever 

og forældre om iværksættelse af trivselsmålingen, periode for institutio-

nens gennemførelse af målingen samt orientering om målingens resultat 

og institutionens opfølgning på resultatet.  

 

Høringssvar 

Styrelsen skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

senest mandag den 21. oktober 2019 kl. 12. 
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Høringssvar bedes sendt til mette.vedel@stukuvm.dk og 

STUK.GK@stukuvm.dk med angivelse i emnefeltet af ”Høring – be-

kendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser 

[afsenders navn]”. 

 

Udkast til bekendtgørelsen vil ligeledes blive offentliggjort på Hørings-

portalen. 

 

Endelig bekendtgørelse forventes udstedt ultimo oktober 2019 med øje-

blikkelig ikrafttræden. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Vedel 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 20 14 80 96 

Mette.Vedel@stukuvm.dk 
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