
Grønbjerg 8. januar 2017 

Trivselsundersøgelse – Grønbjerg Friskole 2016 

I november måned, uge 46 afholdt Grønbjerg Friskole en trivselsundersøgelse for alle elever. Vi brugte 

undervisningsministeriets test, der er obligatorisk for folkeskolen. Resultaterne er derfor sammenlignelige 

med disse.                                                                                                                                                                  

Bestyrelsen og ledelsen har besluttet at vi hvert 3. år vil undersøge elevernes trivsel, socialt og fagligt. 

Resultaterne af undersøgelsen er gennemgået og diskuteret i bestyrelsen og i lærerkollegiet. Besvarelserne 

er foretaget på PC.  

Undersøgelsen er aldersopdelt i 2 kategorier: 0klasse - 3klasse og 4.klasse – 9.klasse.  

Børnene bliver spurgt til følgende kategorier. 

1. faglig trivsel 

2. ro og orden 

3. social trivsel 

4. støtte og inspiration 

Procenttallene er gennemsnitlige og giver udtryk for ” tilfreds/ god” eller ”meget god/ tilfreds”. 

Yngstegruppen: 

 
 

Grønbjerg Friskole Landsgennemsnit 

1. faglig trivsel 93,3% 90,9 % 

       2 . ro og orden  56,8 % 48,4 % 

       3. social trivsel 81,3 % 85,4 

       4. støtte og inspiration 76 % 80 % 

 

Kommentar: Der er stor forskel på hvad klasserne svarer. Under prøverne var 0.kl og1.kl meget usikre på, 

brugen af It trods hjælp og styring af 2 medarbejdere.  

Konklusion: lærerne i yngstegruppen og ledelse har besluttet, at fokuserer på elevernes sociale 

kompetencer. De vil i foråret bruge mere tid på læring i at være sammen, lege sammen og se hinanden. 

Ældstegruppen: 

 Grønbjerg Friskole Landsgennemsnit 

1. faglig trivsel 90 % 89,3 % 

2. ro og orden 88,8 % 85,3 % 

3. social trivsel 96,3 % 93,8 

4. støtte og inspiration 87,1 % 65,2 % 

 

Kommentar: Besvarelserne ligger tæt op ad hinanden, på tværs af klasserne. 

Konklusion: lærerne og ledelse har besluttet, at have fokus på elevernes mulighed for mere medindflydelse 

i den daglige undervisning, samt tema og projektemner. Konkret betyder det at årets tema og dramauge, 

Livsvilkår, bliver med mere elev inddragelse. 

 



Generel vurdering af undersøgelsen: 

 Tallene ligger generelt tæt på landsgennemsnit eller over 

 Ved de små er der god chance for ”måleusikkerhed” som det vil hedde i et fysik lokale. De 

er dels ikke helt trygge ved og sikre på, hvad de svarer på, og ikke mindst er de påvirket af, 

hvad der lige skete i det foregående frikvarter 

 vi er blevet betrygget i, at vi ligger meget fornuftigt i alle kategorier 

 vi er meget glade for, at de store elever scorer skolen så højt – ikke mindst, at de vurderer 

støtte og inspiration markant højere end sammenligningsgrupperne 

Vi har løbende behov for nye pejlemærker og fokusområder. Trivselsundersøgelsen er et    

element til at anspore disse pejlemærker. Vi har derfor valgt at fokusere på: 

 

Yngstegruppen; 

 elevernes sociale samspil. Vi vil i dagligdagen arbejde med: 

 elementer fra trivselsundersøgelsen 

 elementer fra Jens Andersen - foredrag 

 elementer fra vores værdigrundlag 

Ældstegruppen;  

 elevernes medindflydelse på indholdet i undervisningen. Vi vil i den daglige planlægning, i klassens tid og 

på elevmøder og ved evalueringer være opmærksomme på elevernes synspunkter og ønsker. 

 

Skoleleder – Niels-Henrik Larsen 


