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Drøftelse: Elevernes trivsel med afsæt i resultater fra ungeprofilundersøgelse 2022
Sagsnr. i ESDH:
22/7674
Beslutningskompetence: Børn og Skole
Beslutningstema
Børn og Skole skal drøfte elevernes trivsel på baggrund af Ungeprofilundersøgelsen og godkende
den af forvaltningen igangsatte proces for det videre arbejde
Sagsfremstilling
Furesø Fælles Elevråd (FFE) har udpeget elevernes mentale trivsel som det vigtigste fokuspunkt for
deres arbejde i 2020/2021. Emnet blev med udgangspunkt i den Nationale Trivselsmåling fra 2021
behandlet i BSU 08.02.2022 i forbindelse med godkendelse af Nøgletalsrapporten. Den nationale
Trivselsmåling viser, at Furesø Kommune placerer sig på en tredjeplads blandt landets kommuner
målt på andelen af elever i højest trivsel.
Når man dykker lidt længere ned i tallene, viser der sig et andet billede. I marts 2022 kom de lokale
tal fra Ungeprofilundersøgelsen, der bygger på svar fra 71% af eleverne i 7.-10. klasse i Furesø
Kommune. Undersøgelsen viser, at der findes et bekymrende antal unge, der er ensomme, udøver
selvskade eller på anden vis mistrives. Emnet har været drøftet på samrådsmøde 21.03.2022.
Forvaltningen har igangsat en proces, hvor Furesø Fælles Elevråd, skolernes ledelser, KIL, PPR,
SSP-netværket, UU-vejlederne og forældrene inddrages med henblik på at øge elevernes samlede
trivsel.
Furesø Kommune har fokus på både de generelle forebyggende indsatser og særlige indsatser for
elever i mistrivsel på individniveau. Det arbejder vi hele tiden på at blive endnu bedre til. Derfor har
vi bl.a. i april måned holdt et temamøde om skolevægring, hvor de gode erfaringer fra Egeskolen
blev drøftet. Det vurderes, at der på baggrund af Ungeprofilundersøgelsen med fordel kan sættes
yderligere fokus på den tidlige og forebyggende indsats rettet mod alle elever. Den følgende proces
er tilrettelagt med henblik på at hente input til det videre arbejde.
Proces for det videre arbejde
Det videre arbejde bygger på drøftelser og arbejdsgrupper på tværs af skoleområdet. Følgende er
planlagt:
•
•
•
•
•
•
•

Drøftelse af Ungeprofilundersøgelsen med skolernes ledelser (maj 2022)
Workshop for ungeledere og UU-vejledere om mulige indsatser (juni 2022)
Temamøder i SSP-netværket om SSP-årshjulet og kontaktlærerens rolle (maj og september
2022)
Drøftelse af mulige trivselstiltag i FFE (september 2022)
Arbejdsgruppe med fokus på skolevægring (september 2022)
Plan for øget fokus på erhvervspraktik og fritidsjob (oktober 2022)
Samrådsmøde om arbejdet med elevernes trivsel (efterår 2022)

På baggrund af drøftelserne arbejdes videre med konkrete indsatser, hvoraf de første er planlagt til
skoleåret 2022/2023. Disse omfatter bl.a.:
•
•

Kursus for medarbejdere på tværs af centre i tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og
selvskade (nov. 2022, 55 tilmeldte fra bl.a. KIL, PPR, CDSF, CSS og Jobcentret)
Girltalk, forældrearrangement om pigers verden (september 2022)
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•
•
•

Fritidsjob i plejesektoren for skoletrætte elever, som besluttet på skolebyrådsdagen (maj-juni
2022 og igen til efteråret)
Mind Your Own Business, iværksætterprogram for unge drenge (efteråret 2022)
Fokus på digital adfærd, også hos forældrene (tema i SSP-kontaktlærernetværket i efteråret
2022)

Følgende emner bliver en del af drøftelserne:
•
•
•
•
•
•

Program Fællesskaber og Program Ungdomsuddannelse
Det fælles lærings- og dannelsessyn
Digital dannelse
Reformkommissionens anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet, som forventes at
komme i december 2022
Det timeløse fag ”Uddannelse og Job”
Evt. forsøg med brobygning, jf. ny bekendtgørelse

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Byrådet har i deres succeskriterier for 2030 målene formuleret at Furesøs folkeskoler skal være
blandt de 10 procent bedste i landet både i forhold til læring og trivsel. Furesø Kommune placerer
sig på en tredjeplads blandt landets kommuner målt på andelen af elever i højest trivsel.
Borgerinddragelse
Elevernes trivsel drøftes løbende med Furesø Fælles Elevråd, skolernes ledelser, UU-vejlederne og
SSP-lærernetværket. Desuden afholdes forældrearrangementer med fokus på elevernes trivsel.
Lovgrundlag
Jvf. BEK nr 525 af 01/05/2019 skal skolerne hvert år gennemføre en måling af elevernes trivsel i
undervisningstiden (Den Nationale Trivselsmåling). Der er ingen pligt til at gennemføre yderligere
undersøgelser som fx Ungeprofilundersøgelsen.
Det videre forløb
Forvaltningen anbefaler, at vi samler op på arbejdet med elevernes trivsel ved et samrådsmøde i
efteråret 2022.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole drøfter og godkender den igangsatte proces for
opfølgning på undersøgelserne om elevernes trivsel.
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Godkendt. Udvalget lægger vægt på, at kompetencer hos frontmedarbejdere i fx håndtering af
selvskade og spiseforstyrrelser er vigtig. Udvalget ønsker samtidigt, at der er mere ungeinvolvering
og understøttelse af trivselsarbejdet lokalt på skolerne.
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