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Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om måling af elevers trivsel
Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar
Vores svar på høringen vedrører følgende ændringer under §2
2. Efter § 56 a indsættes i kapitel 10:
”§ 56 b. Skolens leder skal én gang årligt gennemføre en måling af elevernes trivsel med
det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende
bruges til at udføre statistiske og videnskabelige undersøgelser af elevers trivsel, jf.
databeskyttelseslovens § 10.
Stk. 2. Målingen af elevernes trivsel skal ske ved hjælp af et redskab, som Styrelsen for It
og Læring stiller til rådighed for skolerne.”
Børne og Kulturchefforeningen (BKF) bemærker, at de årlige trivselsundersøgelser
fremadrettet alene må bruges til en helt overordnet status for elevtrivsel, og at data, der viser
lav trivsel, f.eks. ikke må anvendes som grundlag for indsatser for at finde frem til elever i lav
trivsel og iværksætte handlinger i forhold hertil. Børne- og Kulturchefforeningen finder, at de
nationale trivselsmålinger dermed ikke længere giver mening i en lokal og pædagogisk
skolekontekst men alene har betydning som en ”temperaturmåling” på rent administrativt
niveau. På det grundlag finder Børne og Kulturchefforeningen, at det er vanskeligt at
argumentere for bevarelsen af de nationale trivselsmålinger i deres nuværende form.
Børne og Kulturchefforeningen vil anbefale, at der findes en løsning, så trivselsdata rent
faktisk må anvendes på skoleniveau som grundlag for handling. Også som del af arbejdet
med at identificere elever med lav trivsel, så der kan arbejdes med at forbedre disse elevers
situation.
Børne og Kulturchefforeningen bemærker, at hvis en skole, årgang eller klasse, rent faktisk
har data, der viser lav trivsel, så er det vanskeligt for en skole eller en kommune ikke at bruge
disse data som grundlag for faglige og pædagogiske handlinger. Det er dermed i praksis
vanskeligt at se, hvordan lovteksten hensigtsmæssigt kan overholdes.
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