
Forslag til informationstekst i starten af spørgeskemaet.  
[Opfylder oplysningspligten overfor eleven] 

 

Du skal nu besvare en række spørgsmål i den nationale trivselsmåling. Det skal du fordi Folketinget, i 

forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen, besluttede at følge udviklingen i elevernes trivsel og lære 

mere om, hvad vi kan gøre, for at alle elever trives.  

Hvorfor er trivselsmålinger vigtige? 

 Trivselsmålingen skal gøre det bedre at gå på uddannelsen. Lærerne på dit hold bruger holdets svar til 

at finde ud af, hvordan jeres trivsel kan blive bedre. Men læreren kan ikke se din besvarelse, kun 

holdets samlede resultat. 

 Når du trives godt, så lærer du nemmere. Trivselsmålingen skal hjælpe dit hold til at få det bedre og 

blive fagligt dygtigere. 

Hvem får adgang til resultaterne? 

Trivselsmålingen gennemføres som en statistisk undersøgelse og dine svar behandles fortroligt. Det betyder 

bl.a. at skolens lærere og andre der arbejder med jer elever ikke må se dine og de andre elevers 

besvarelser. Det betyder derfor også, at din besvarelse af spørgeskemaet ikke kan anvendes som grundlag 

for individuelle handlinger i forhold til dig.  

Dine svar indsamles sammen med dit cpr-nr. via Uni-Login og videregives til Styrelsen for It og Læring (STIL). 

Her anvendes besvarelserne kun til statistik og analyser af uddannelsessektorens udvikling. STIL kan også 

videregive dine oplysninger til forskere, som laver statistiske undersøgelser fx for at finde sammenhænge 

mellem trivsel og læring.   

Når vi har videregivet oplysningerne til STIL, så bliver oplysningerne slettet eller anonymiseret hos os. Da 

besvarelserne indsamles med statistiske formål, har du ikke ret til at få udleveret, rettet eller slettet din 

besvarelse hos STIL, eller hos os inden vi oversender den til STIL. STIL opbevarer – i overensstemmelse med 

Datatilsynets retningslinjer – oplysningerne, så længe der er behov for at følge udviklingen.  

Er det frivilligt for dig at besvare skemaet? 

 

Trivselsmålingen gennemføres som en del af undervisningen. Du skal derfor deltage i undersøgelsen. Hvis 

der er spørgsmål, som du ikke ønsker at besvare, kan du benytte svarkategorien ’’ved ikke’’. Hvis du ikke 

ønsker at deltage i trivselsmålingen, har dette ikke konsekvenser for dig.  

Hvem kan jeg kontakte for mere information? 

Det er os på skolen der er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles, når du 

svarer på spørgsmålene i trivselsmålingen. Hvis du har spørgsmål om indsamlingen, så kontakt skolens 

administration.  



Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan også kontakte skolens 
databeskyttelsesrådgiver (DPO) og høre mere om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine 
personoplysninger.  

[Navn på DPO], [mail] 

 

 

 [Indsæt her en mulig hjælpetekst, evt. fra leverandør, om hvordan man besvarer spørgeskemaet – fx om 

man skal trykke på ”Næste” for at komme videre til spørgsmål, eller om man trykke på ”Afslut” for at sende 

spørgeskemaet] 

Med venlig hilsen 

[Skolenavn] 

http://www.datatilsynet.dk/

