Skole og Forældre
Kvægtorvsgade 1
1710 København V
Tlf. 3326 1721
Fax 3326 1722
post@skole-foraeldre.dk
www.skole-foraeldre.dk

Undervisningsministeriet, Afd. for grundskole
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Att: Fuldmægtig Mette Ploug Krølner
Sendt via email: Mette.Ploug.Kroelner@uvm.dk

11. juni 2015
Høringssvar – bekendtgørelse om trivselsmåling
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for tilsendte udkast.
Vi har ingen bemærkninger i forhold til, at denne bekendtgørelse sigter på at rammesætte
kommunernes ansvar i forbindelse med trivselsmålingerne.
Skole og Forældre har dog nogle bemærkninger i forhold til trivselsmålinger og skolens
målinger generelt, som vi gerne vil adressere.
Bemærkninger til trivselsmålingerne og mulighed for handling på den enkelte skole
Det er vigtigt for skolebestyrelserne at trivselsmålingerne bliver et konkret redskab i forhold til
at kunne følge op og handle på resultaterne af trivselsmålingerne. Skolebestyrelserne har
også et medansvar i forhold til lokalt at arbejde for de i skolereformen nævnte intentioner
samt de fastsatte operationelle mål for trivslen på skolen.
I den forbindelse så vi gerne, at det klart blev præciseret, at det er skolelederens ansvar at
præsentere skolebestyrelsen for skolens trivselsmålinger på de tilgængelige niveauer:
skoleniveau, årgangsniveau samt klasseniveau, således at skolebestyrelsen får mulighed for
at drøfte de fremadrettede tiltag, målingerne giver anledning til. Det er afgørende for at skabe
en sammenhæng i arbejdet bl.a. med skolens værdiregelsæt, den tilhørende
antimobbestrategi mv.
Bemærkninger til udvidelse af trivselsmålingen med spørgsmål om undervisningsmiljø
Skole og Forældre bifalder muligheden for at de årlige trivselsmålinger fremover kan udvides
med spørgsmål om undervisningsmiljøet, sådan at skolerne på denne måde også får
gennemført den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.
Det vil give skolebestyrelserne og skolerne et bedre grundlag for også at følge udviklingen
omkring undervisningsmiljøet samt muligheden for at følge op og handle.
Skole og Forældre ser dog gerne, at det klart bliver præciseret, at kompetencen til at udvide
trivselsmålingen med undervisningsmiljøspørgsmål ligger i skolebestyrelsen.
Vi håber at ovennævnte vil indgå i overvejelser i forbindelse med ministeriets formidling af
rammer for målingerne.
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