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Høring over forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om
folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser (måling af
elevers trivsel)
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne (DEG-L) og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Bestyrelserne (DEG-B) kvitterer hermed for invitationen til at afgive høringssvar.
Foreningerne har følgende bemærkninger til høringen:
Foreningerne er bekymrede for, om elevernes data i forbindelse med trivselsundersøgelsen er helt
skærmet for uvedkommende.
Foreningerne er af den opfattelse, at det bør være en ufravigelig forudsætning for
trivselsmålingerne, at elevernes anonymitet garanteres både i forbindelse med indberetningen og
opbevaring af data. Foreningerne mener, at dette skal lovfæstes, og at der ligeledes skal afsættes
den nødvendige økonomi til dette formål.
Ligeledes finder foreningerne, at en sikring af anonymitet vil udvide mulighederne for at
kombinere trivselsmålingerne med supplerende spørgsmål/pakker af spørgsmål, der kan tilpasse
lokale forhold. Den indsamlede data vil dermed i højere grad kunne anvendes i relevante
statistiske og videnskabelige formål.
Foreningerne finder det naturligt og nødvendigt, at Styrelsen for IT og Læring i relation til udvikling
og ligeledes ift. fremadrettet drift af det centralstillede værktøj indgår i dialog og samarbejde med
eksisterende netværk inden for erhvervsskoleområdet, således at erfaringer fra disse netværk
inddrages i arbejdet med udvikling af det centralstillede værktøj. Ligeledes finder foreningerne det
vigtigt, at netværkene fortsat får mulighed for at udvikle supplerende pakker til det centralstillede
værkstøj. Hvorved erhvervsskolerne fortsat får mulighed for at fokusere på kvalitetsudvikling på
baggrund af lokale forhold.

Foreningerne hæfter sig ved, at der i bemærkninger til lovforslaget § 4 anfører, at bemyndigelse vil
blive anvendt til at fastsætte, hvornår på året trivselsmålingen skal gennemføres. Foreningerne
mener ikke, denne formulering tilgodeser erhvervsuddannelsernes kompleksitet, der er
kendetegnet ved, at der er flere årlige optag og mange skoleperioder af kortere varighed.
Der kan derfor nemt opstå en situation, hvor eleverne kun har været på skole i en ganske kort
periode og derfor have det svært ved at forholde sig til spørgsmålene eller perioder, hvor der er
begrænset lovgrundlag.
Foreningerne finder det derfor nødvendigt at indsætte en særbestemmelse for
erhvervsuddannelserne, der fastlægger perioder for afvikling af trivselsmålene, således
erhvervsskolerne får mulighed for at tilpasse trivselsundersøgelsen til perioder, hvor de enkelte
skoler finder det optimalt at gennemføre målingen.
Foreningerne kan på baggrund af ovenstående desværre ikke anbefale en vedtagelse af
lovforslaget i nuværende form.
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