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Vejledning til trivselsmålingen

1 Er der nok toiletter på din skole? 

• Ja
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

2 Er der rent på skolen? 

• Ja, for det meste
• Ja, nogle gange
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

3 Bliver du forstyrret af larm i timerne?

• Ja, tit
• Ja, nogle gange
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

4 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du 
laver? 

• Ja, for det meste
• Ja, nogle gange
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

5 Er der en god temperatur i klassen? 
(en god temperatur er, når der ikke er for 
varmt eller koldt) 

• Ja, for det meste
• Ja, nogle gange
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

6 Lugter der dårligt i klassen?

• Ja, tit
• Ja, nogle gange
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

7 Er der gode udeområder på skolen? 
(udeområder er skolegården og legeplad-
sen) 

• Ja, meget
• Ja, lidt
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

8  Er din stol god at sidde på?

• Ja, for det meste
• Ja, nogle gange
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

9 Er der flot på skolen? 
(er der for eksempel pæne farver og bille-
der på væggene) 

• Ja, meget
• Ja, lidt
• Nej
• Jeg ønsker ikke at svare

Spørgeramme for UMV - elever i 0.-3. klasse
Her kan du se, hvilke ekstra spørgsmål og svarkategorier eleverne skal svare på, hvis 
trivselsmålingen skal kombineres med en kortlægning af skolens undervisningsmiljø. 
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