Høring over lov om ændring af folkeskoleloven og loven om FGU
ift. måling af elevernes trivsel

Dato: 8. marts 2019

KL takker for muligheden for at komme med høringssvar.

E-mail: HBE@kl.dk
Direkte: 3370 3480

KL er stærkt kritisk over for kravet om, at trivselsmålingerne i folkeskolen
fremover kun kan gennemføres via Undervisningsministeriets it-system.
Dette forslag fratager kommunerne muligheden for at handle r ettidigt på
elevers mistrivsel. Hvis en måling viser, at en klasse er præget af mistrivsel, så skal der handles med det samme og ikke efter flere måneder. Det
giver ikke mening i forhold til fx eleverne i en 2. klasses tidshorisont.
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Det Endvidere begrænses kommunernes mulighed for at se hele vejen
rundt om barnet, da der ikke kan tilføjes andre relevante spørgsmål fx om
elevens sundhed.
KL mener desuden, at det er meget uhensigtsmæssigt, at trivselsmålingen
gennemføres i maj 2019 oven i 9. klassernes eksamensperiode.
På samme måde mener KL, at der på FGU-området er behov for at følge
elevernes trivsel tæt. Det kan gøres på andre måder end ved den nationale
trivselsmåling. Men KL mener, at når alle elever skal gennemføre trivselsmålingen, så vil det være hensigtsmæssigt, at FGU-institutionerne kan træffe
beslutning om at anvende et it-system, som giver adgang til elevernes besvarelser og stille andre spørgsmål end i den nationale trivselsmåling.
KL mener, at data fra trivselsmålingerne med eventuelle ekstraspørgsmål vil
kunne understøtte arbejdet med den enkelte elevs trivsel på skolen og samtidigt sikre, at elever ikke føler, at ikke bliver hørt, hvis de i den nationale trivselsmåling tilkendegiver, at de ikke trives.
KL mener generelt, at samarbejdet mellem FGU og den kommunale ungeindsats bør bestyrkes med data, hvor det kan. Det vil styrke af samarbejdet
om den unge med en mulighed for at bruge eget system til de nationale trivselsundersøgelser og dermed tilgå elevbesvarelser på individniveau. Det vil
kunne give værdifuld viden og underbygge et samarbejde og videndeling
mellem skole og den kommunale ungeindsats for at sikre, at en ung i mistrivsel opdages og får en rettidig indsats.
Lovforslaget betyder, at trivselsmålingerne primært bliver et nationalt statistik redskab. Det er ikke hensigtsmæssigt, når ca. en halv million elever
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bruger en lektion en gang årligt gennem hele deres skoleliv på at udfylde
denne måling.
KL mener, at kommunerne bør være dataejere af de data, der indsamles
i kommunerne.
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Der tages forbehold for KL's politiske behandling af høringssvaret.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Med venlig hilsen
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