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Solvangskolen den 31.05.2018 

Kære forældre. 

 
På Solvangskolen arbejder vi målrettet omkring elevernes trivsel. Som en del af dette arbejde indgår den årlig trivselsmåling, der er 
obligatorisk at gennemføre blandt eleverne på 0.-9. klassetrin på alle folkeskoler. 
 
Trivselsmålingen er blevet gennemført i perioden januar til marts i form af en digital spørgeskemaundersøgelse fra 
undervisningsministeriet.  
 
Vi ved, at jeres børns trivsel optager jer rigtig meget. Derudover er god trivsel også forudsætningen for den bedste læring. Vi finder 
det derfor essentielt at informere og inddrage jer i trivselsmålingens resultater både generelt og i den enkelte klasse. I nedenstående 
finder I det gennerelle overblik, og I vil inden 1. juni modtage det første udkast af handleplanerne for de enkelte klasser. 
 
Trivselsmålingen er ingenting uden dialog, opfølgning og handling, hvorfor vi målrettet og ambitiøst arbejder med trivselsmålingen 
resultater som rettesnor for at fremme trivslen i de enkelte klasser og på skolen som hele.  
 

Trivselsmåling på 0.-3. årgang - generelt 
307 elever deltog i målingen, hvilket svarer til 89% af eleverne fra 0.-3. klasse. 
 

0.ÅRG  95% 1. ÅRG.  80% 2. ÅRG.  91% 3. ÅRG.  91% 

Herunder har vi trukket nogle generelle tendenser og konklusioner ud af den samlede undersøgelse med afsæt i de opstillede 
temaer. Det er vigtigt, at have in mente at disse ikke nødvendigvis stemmer overens med resultaterne på klasseniveau. 
 

Social trivsel  
På Solvangskolen fra 0.-3. klasse vurderer eleverne, at de er lidt (24%) eller meget glade (74%). Eleverne vurderer og at de lidt 
(22%) eller meget (76%) glade for deres klasse. Der er en lille tilbagegang fra sidste år, men resultatet udmærker sig fortsat positivt.  
 
Eleverne vurderer, at de er lidt (40%) eller meget gode til at hjælpe hinanden (58%), og at nogle stykker (23%) eller de fleste (73%) i 
deres klasse kan lide dem. 98% vurderer at de kan lide pauserne lidt (18%) eller meget (80%), hvilket er en positiv fremgang fra 
sidste års måling. Den positive fremgang hos eleverne indenfor begge kategorier, betragter vi særdeles positivt. 
 
Der er 58% der aldrig føler sig alene i skolen og 38% føler sig nogle gange alene. Dette kalder på en ekstra opmærksomhed, fælles 
drøftelse og evt. handling i de enkelte klasser, hvis det samme gør sig gældende på klasseniveau. 77% vurderer at de aldrig er 
bange for at de andre børn griner af dem og 19% vurderer ”lidt”, hvilket tydeligt viser en positiv fremgang fra sidste år.  
 
61% af eleverne vurderer at de aldrig bliver drillet og 35% vurderer, at de bliver drillet nogle gange. Dette er status quo fra sidste år 
og leder igen til en refleksion omkring, hvad det betyder at blive drillet? Det kræver en ekstra opmærksomhed, så evt. drillerier ikke 
finder sted systematisk og herved tangerer til mobning! I så fald er det vigtigt med en særlig opmærksomhed ift. det daglige 
forebyggende trivselsarbejde med klassekulturen på årgangsniveau og samarbejde med jer som forældre. Her er dialogen 
væsentlig, hvis man har en bekymring omk. ens barns trivsel. 

 
Faglig trivsel 
Ved dette tema vurderer eleverne at de nogle gange (39%) eller for det meste (55%) er gode til at løse deres problemer og de nogle 
gange (32%) eller for det meste (62%) kan koncentrere sig i timerne, hvilket vi overordnede set betragter som værende positivt i det 
store billede, men status quo ift. sidste års måling. 
 

Støtte & inspiration 
Eleverne vurderer at de er lidt (11%) eller meget (87%) glade for deres lærere og at lærerne er lidt (16%) eller meget (82%) gode til 
at hjælpe dem i skolen, hvilket må betragtes som værende positivt og en god forudsætning for det at lære og trives.  
 
Til gengæld vurderer eleverne fortsat at timerne nogle gange (43%) eller tit (14%) at er kedelige, at de lærer lidt (37%) eller meget 
(58%) noget spændende i skolen og at de aldrig (48%) eller kun nogle gange (49%) er med til at bestemme i timerne. Disse tre 
områder kalder fortsat på en ekstra opmærksomhed, fælles drøftelse, afdækning, forståelse og åbenhed og evt. handling i de 
enkelte klasser, hvis det samme gør sig gældende på klasseniveau. 
 

 



 
Ro & orden  
Eleverne vurderer at det nogle gange (43%) eller aldrig (52%) er svært at høre hvad læreren siger. Vi betragter resultatet som 
overvejende positivt. 
 

Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen 
Som foregående år er der desværre en andel af eleverne der vurderer, at de nogle gange (37%) eller tit (4%) har ondt i maven i 
skolen og at de nogle gange (34%) eller tit (5%) har ondt i hovedet i skolen. Ift. disse to spørgsmål er det vigtigt, at vi forholder os til, 
hvad betyder det at have ondt i maven/hovedet og hvad lægger til grund for dette - larm, indeklima, psykisk, manglende morgenmad, 
de hjemmelige forhold osv. Dette kan umiddelbart være svært at kortlægge helt præcist, men tallene kalder på en ekstra 
opmærksomhed og en drøftelse på klasseniveau, med enkelte elever og evt. forældre (forældreråd/forældremøde). 
 
Der er 97% der vurderer at klasselokalet er lidt (25%) eller meget (72%) rart at være i, hvilket er en lille positiv udvikling fra sidste år. 
 
Desværre må vi igen konstatere, at eleverne vurderer at toiletterne nogle gange (35%) eller aldrig (55%) er rene. Som, vi skrev 
forrige år var vi bevidste om at toiletforholdene i indskolingshuset [0-1. kl] var slidte og i ringe stand. Dette resulterede i 5 helt nye 
toiletter i indskolingshuset, og efter sommerferien vil de sidste toiletter i indskolingshuset blive renoveret. Herudover er der 24% der 
svarer at der ikke er nok toiletter på skolen. Vi forholder os fortsat til problematikken. Siden april har der været gennemført en ekstra 
rengøring af toiletterne midt på dagen, så vi burde se en positiv udvikling. 
 

Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 
I forlængelse af ovenstående er der 44% der vurderer at skolen for det meste er ren og 47% vurderer at der nogle gange er rent. Der 
bliver gjort rent hver dag, så dette tema bør tages op dels på klasseniveau og i elevrådet. Hvad er det man oplever der ikke er rent? 
Hvorfor er det ikke rent? Hvem gør hvad? Og hvad er elevernes ansvar og hvad er personalet ansvar? For at kunne rette skyttes det 
rigtige sted hen skal vi huske at feje foran egen dør først   
 
Eleverne vurderer (88%) at der er lys nok i lokalerne og at der nogle gange (31%) eller for det meste (64%) er en god temp. i klassen 
og at der nogle gange (17%) eller tit (3%) lugter dårligt i klassen. Her finder vi en positiv fremgang fra sidste år, hvilket kan tyde på, 
at justeringen af vores ventilationssystem har virket efter hensigten.  
 
98% vurdere at udeområderne er lidt (19%) eller meget (77%) gode, hvilket er en fremgang, og at skolen er lidt (44%) eller meget 
(45%) flot, hvilket er en lille tilbagegang ift. sidste år.  
 
Eleverne vurderer, at de tit (19%) eller nogle gange (63%) bliver forstyrret af larm i timerne (lille tilbagegang), og at deres stol nogle 
gange (20%) eller aldrig (14%) er gode at sidde på (lille fremgang). Dette bør tages op på klasseniveau og i elevrådet ift. stole, hvad 
er behovet/mulighederne? 
 

Hvad svarer pigerne og drengene – er der forskel? 
Hvor der sidste år var eksempler på signifikante forskelle i henholdsvis drengene og pigernes besvarelser, er der i årets 
trivselsmåling ikke signifikante, men fortsatte forskelle. Drengene svarer, at de er meget 58% og piger 63% gode til at hjælpe 
hinanden i klassen. 71% af drengene vurderer, at de fleste andre børn i klassen kan lide dem, hvortil pigerne svarer 75%. Her har 
drengene gennemgået en klar fremgang fra sidste år. Der er flere piger (47%) end drenge (30%), der nogle gange føler sig alene i 
skolen. Resultatet er en tilbagegang fra sidste år, hvilket kræver en særlig opmærksomhed. Drengene (34%) har nogle gange svære 
ved at koncentrere sig i timerne end pigerne (31%). Pigerne derimod oplever nogle gange medbestemmelse i timerne (53%), hvor 
det kun er 45% af drengene, der nogle gange oplever medbestemmelse i timerne.  
 
Pigerne oplever (84%), at lærerne er meget gode til at hjælpe i skolen, hvor tilsvarende 80% af drengene oplever, at lærerne er 
meget gode til at hjælpe. Dette er en positiv fremgang fra sidste års måling.  
 

Hvad så… 
Vi vil bruge resultaterne til at vurdere elevernes trivsel dels på et organisatoriskniveau og på klasseniveau med afsæt i, hvilke 
pædagogiske indsatser vi strategisk skal iværksætte på skolen eller i de enkelte klasser. På lokalt plan vil resultaterne af 
trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på klasse og årgangsniveau 
og ift. ovenstående generelle overbliksbillede vil skolens trivselsvejleder, elevrådet og skolebestyrelse være vigtige interessenter og 
medspillere ift. en generel og fælles organisatorisk indsats ift. udvalgte opmærksomhedspunkter. 
 

Med venlig hilsen 

Skolens trivselsvejleder & ledelse 

 


