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Trivsel 

Elevtrivsel 

Vi måler årligt elevtrivslen som en del af den nationale trivselsmåling. Når undersøgelsen er gennemført 

arbejder ledelsen og elevrådet med de overordnede resultater, mens den enkelte klasse sammen med 

klasselæreren vurderer klassens tal. Grundet Corona er den seneste måling ikke blevet bearbejdet i de 

enkelte klasser. Den samlede trivsel vurderes ud fra undersøgelsen til at være god.  

I fremstillingen nedenfor er det valgt, at vise trivslen opgjort for stx og hf særskilt for at få det bedste 

sammenligningsgrundlag. 

stx 

 
Den mørkegrønne farve er vores elever, den lysegrønne farve er landsgennemsnittet. Trivslen for skolens 

stx-elever er generelt nogenlunde på landsgennemsnittet – på fire ud af 8 områder er den lidt bedre og kun 

på et område lidt under. 
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HF 

I nedenstående visning er vores elever vist med den mørkegrønne farve, mens landsgennemsnittet er den 

lysegrønne. På alle parametre ligger vores elever over landsgennemsnittet. 

 

Udviklingen i elevtrivslen på skolen over de sidste tre år (hvor det er den samme måling) er overordnet set 

steget pænt. Kun på et område er den faldet. Det er dog svært at vurdere ordentlig grundet coronaens 

indvirkning. 
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Frafald 

Det er målsætningen, at alle elever skal gennemføre deres uddannelse. Et vist frafald kan dog ikke undgås, 

da nogle elever flytter, andre finder ud af, at de skulle have valgt anderledes, mens nogle har så store 

udfordringer, at de ikke kan gennemføre. Af hensyn til den enkelte elev er det dog afgørende, at der bliver 

iværksat en indsats, så frafald ikke bare bliver den nemmeste løsning på en udfordring. Nedenstående 

opgørelse viser bruttofrafaldet pr. 1/9 det enkelte år. Det vil sige, at vi måler, hvor mange elever der f.eks. 

var i 1.g 1/9 2020 og så hvor mange, der var 1/9 2021. Tilgang i løbet af året holdes ude af statistikken 

ligesom skift mellem vores uddannelser ikke regnes som fravær. 

På STX er frafaldet faldet over de seneste år og ligger nu på et endog meget lavt niveau. Der er gode 

individuelle begrundelser for alt frafald, og der er således ikke en målsætning om, at frafaldet skal 

mindskes yderligere.  

På HF er frafaldet det seneste år lavere end tidligere år og der er også for de fleste elevers vedkommende 

gode årsager bag frafaldet. Det lave frafald i 20/21 kan skyldes corona, og der vil være fokus på, at der over 

en længere periode er et lavere frafald. 

Bruttofrafald        

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

1.g 12,0% 11,0% 5,6% 7,1% 8,1% 4,8% 2,3% 

2.g 2,7% 3,3% 4,4% 2,6% 4,9% 1,6% 0,6% 

3.g 1,0% 0,5% 1,9% 1,5% 0,5% 1,1% 1,7% 

STX total 5,4% 5,0% 3,9% 3,7% 4,5% 2,5% 1,6% 

        

1.hf 14,0% 22,4% 17,9% 19,3% 20,3% 21,3% 16,3% 

2.hf. 8,2% 9,4% 7,1% 10,4% 7,2% 9,0% 4,1% 

HF total 10,8% 15,7% 13,3% 16,0% 14,0% 14,8% 9,8% 

        

TOTAL 6,3% 6,4% 5,2% 6,0% 6,4% 4,9% 2,8% 
 

Fravær – STX 

Der arbejdes målrettet for at mindske elevernes fravær. Højt fravær hæmmer trivslen og læringen. Der 

tages i det daglige arbejde højde for- og hensyn til den enkelte elevs udfordringer. Fraværet på stx 

vurderes til samlet at være på et relativt lavt niveau. Fraværet for skoleåret 2020/2021 er lavere end 

normalt, hvilket nok kan tilskrives den lange nedlukningsperiode. Overordnet set er fraværet på stx ikke på 

et bekymrende niveau. 
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Fravær – HF 

Der arbejdes målrettet for at mindske elevernes fravær. Højt fravær hæmmer trivslen og læringen. Der 

tages i det daglige arbejde højde for- og hensyn til den enkelte elevs udfordringer. Fraværet på hf er højere 

end på stx, grundet flere elever med særlige udfordringer. Fraværet for skoleåret 2020/2021 er væsentligt 

lavere end tidligere, hvilket delvis kan skyldes den lange nedlukningsperiode, men vores antagelse er også, 

at det i en normalsituation ville have ligget på et lavere niveau, da indsatsen har været mere målrettet og 

konsekvent end tidligere.
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Netwerk 

Netwerk er et trivselsprojekt, der medvirker til både at styrke fagligheden og trivslen ved at opbygge stærke 
fællesskaber og en god klassekultur. Netwerk tager udgangspunkt i den viden, at faglighed og social trivsel 
går hånd i hånd. Netwerk består dels af en makkerordning, der sikrer, at man som elev kommer til at lære 
de andre i klassen godt at kende, samt af en række aktiviteter, der er med til at opbygge en god 
klassekultur. Eleverne møder Netwerk allerede 1. skoledag og forholder sig løbende til de temaer, 
netwerks-modulerne lægger op til. Det er klassens to klasselærere, der står for at afholde og igangsætte 
Netwerks-aktiviteter. Alle klasselærere har på forhånd været på et heldagskursus i, hvordan materialet på 

https://projektnetwerk.dk/ anvendes. 

Modtagelse af nye elever 

Når eleverne starter hos os, gør vi meget ud af at få skabt en god elevkultur og en stærk fællesskabsfølelse. 

Den første indsats gøres i tiden efter, vi har modtaget ansøgningerne, hvor vi kommunikerer med 

ansøgerne via forskellige platforme (eboks, hjemmeside og sociale medier). Når eleverne starter på skolen i 

august, har vi lavet et introprogram, som både handler om at knække faglige, sociale og studiemæssige 

koder, og som således kan give eleverne et godt udgangspunkt for deres videre forløb. 

Før skolestart 

 

• Newcomers: en lukket Facebook-gruppe for kommende elever, hvor vi i løbet af marts til august 

informerer om diverse aktiviteter i forbindelse med skolestart. 

• Newcomers: en hjemmeside: www.skivegym.dk/newcomer, med informationer om det at være ny 

elev på gymnasiet. 

 

Ved skolestart* 

• 1. skoledag: klasselærerne har planlagt et særligt program med fokus på introaktiviteter og generel 

information 

• Introsamtaler ved klasselærerne: Alle elever får en samtale med deres klasselærer i løbet af de to 

første uger 

• Elever med særlige behov: Studievejledere og læsevejledere afholder samtaler med elever med 

særlige behov så hurtigt som muligt efter skolestart 

• Elevcafe: den første fredag efter skolestart afholdes cafe for hele skolen 

• Introtur: I starten af elevernes 2. uge på skolen, tager hele årgangen to dage til Feriecenter 

Slettestrand 

• Aktivitetsdag: en traditionsrig begivenhed, hvor 1. årgang klæder sig ud og besøger poster i 

gymnasieparken 

• Forældremøde: sidst i august afholdes forældremøde, hvor forældrene hører om elevernes 

oplevelser i introperioden, om livet som elev på Skive Gymnasium og om det forestående 

studieretningsvalg. 

•  

•  

https://projektnetwerk.dk/
http://www.skivegym.dk/newcomer
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• Studiemoduler: I løbet af grundforløbet afholdes der studiemoduler med forskellige temaer. 

Studiemodulerne har alle som formål at hjælpe eleverne med at knække studiekoder og trives som 

elever på Skive Gymnasium – se under studieparathed. 

Særligt introforløb på HF: ”Klar til HF” 

Vi har tilrettelagt et særligt introforløb for 1.hf med titlen: ”Klar til HF”. Her sætter vi fokus på at få skabt en 

god klassekultur og et motiverende læringsmiljø. Ud over de begivenheder, som også STX’erne møder, så er 

der følgende tiltag for 1.hf’eleverne: 

Forventningsafstemning: Vi gør meget ud af at forventningsafstemme med henblik på, at eleverne tydeligt 

får fortalt, hvad det kræver at tage en ungdomsuddannelse, samtidig med vi møder dem i de 

skoleerfaringer, de hver især bringer med sig.  

Teambuilding: Vi arbejder med at få klassen til at fungere som gruppe og afholder bl.a. en teambuildingdag 

på deres 3. skoledag. Derudover skal klasserne også på introtur og deltage i aktivitetsdag. 

Samtaler: Klasselærerne afholder en introsamtale med hver elev de første dage efter skolestart. I 

slutningen af det 3-uger lange introforløb afholdes der en evalueringssamtale, hvor der følges op på de 

erfaringer, der er gjort. Hvis der er bekymringer fra enten lærer- eller elevside drøftes disse, og der laves 

aftaler for det videre forløb. 

 

 

 

Studiegrupper: Vi inddeler eleverne i studiegruppe med 4-5 elever i hver. De mødes 45 min. hver anden uge 

med Gitte Breum, som har mange års erfaring som HF-lærer, og som er ved at efteruddanne sig i forskellige 

coachingteknikker. Målet med disse samtaler er at styrke elevernes mulighed for relationsdannelse i de 

små fælleskaber og på den måde højne motivationen. Samtalerne forløber fra skolestart og indtil 

efterårsferien, hvorefter enkelte elever vil fortsætte i ad hoc grupper efter behov. 

 

Lektiecafe: Der afholdes lektiecafe for 1.hf-klasserne 3 dage om ugen – hver anden uge. Lektiecafeen er 

bemandet af vores studentermedhjælper Andreas og er obligatorisk. Lektiecafeen fortsætter indtil 1. 

november og herefter nedskaleres den og gøres frivillig. 
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Medarbejdertrivsel 

En høj tilfredshed blandt medarbejderne er vigtig – både af hensyn til den enkelte medarbejder, men også 

for skolen. Vi anser en høj medarbejdertilfredshed som en vigtig forudsætning for, at eleverne også trives 

og lærer mest muligt. 

Den forrige medarbejdertrivselsundersøgelse blev lavet i 2017, hvor vi i et benchmark med 17 andre 

gymnasier fik den bedste tilfredshed. Målingen i foråret 2021 ligger samlet set en anelse bedre end i 2017, 

hvilket er meget tilfredsstillende. I benchmarket for 2021 indgår kun 9 gymnasier. Der arbejdes naturligvis 

målrettet på de få områder, hvor der er noget at komme efter ud fra undersøgelsen. Hovedresultaterne i 

undersøgelsen kan ses i de tre nedenstående tabeloversigter. 

Arbejdsglæde 

  

Loyalitet 

 
 

  

81
[+2]

81
[-1]

81
[+2]

84
[+1]

82
[+1]

777874
7977 7677

70
7775

0

100

Arbejdsglæde Hvor tilfreds er du alt i alt som 

medarbejder på skolen?

Forestil dig det perfekte sted at 

være medarbejder. Hvor tæt på 

dette ideal er skolen?

Jeg føler mig motiveret i mit 

arbejde

Jeg ser frem til at gå på arbejde

Skive Gymnasium

Gymnasierne Samlet

Det danske arbejdsmarked

91
[0]

94
[+6]85

[+3]

87
[+6]

89
[+3]

84


89
828184

79
8381

8582

0

100

Loyalitet Jeg er en af dem, der gerne 

bidrager ekstra, når der skal 

løses nye opgaver og når der 

opstår problemer

Jeg udviser glæde ved mine 

arbejdsopgaver

Jeg ønsker at være ansat på 

skolen om 2 år

Jeg vil anbefale andre at søge job 

hos skolen

Skive Gymnasium

Gymnasierne Samlet

Det danske arbejdsmarked
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Overblik over fokusområder 

 

Sygefravær - medarbejdere 

Skolen arbejder målrettet for af mindske- og forhindre stress. Der er en fast struktur med løbende samtaler 

mellem ledere og medarbejdere, og der arbejdes kontinuerligt med at finde løsninger for den enkelte. Det 

samlede sygefravær er meget lavt, og der har ikke siden 2018 været stressrelateret sygefravær. 
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[0]72
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85

80
74
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66

80
72

8178
71

0
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Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Arbejdsforhold Jobindhold Læring og Udvikling

Skive Gymnasium

Gymnasierne Samlet

Det danske arbejdsmarked
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