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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers 
(REUs) høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om måling af 
elevers trivsel i erhvervsuddannelserne og bekendtgørelse om må-
ling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse 

 
Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har ved brev af 28. juni 
2021 sendt nævnte bekendtgørelser i høring i REU med høringsfrist tirs-
dag den 17. august 2021. 
 

REU har haft bekendtgørelsesudkastene i skriftlig høring blandt rådets 

medlemmer m.v. og har på den baggrund følgende bemærkninger: 

 

REU tilslutter sig intentionerne bag forslaget og kvitterer for, at dette 

vigtige emne inkluderes i trivselsundersøgelserne. REU vil dog opfordre 

til, at spørgsmålet/spørgsmålene udformes, så eleverne gives en bedre 

forståelse af, hvad der spørges om, og skolerne får et nuanceret 

billede af problemstillingen og dermed bedre muligheder for at kunne 

handle på målingens resultater. 

 

Derfor foreslår REU: 

- at det specificeres, hvad ”uønsket seksuel opmærksomhed” dæk-

ker over, så eleverne ved, hvad de svarer på, 

- at det foreslåede spørgsmål bliver delt op i to, så der er et, der 

spørger ind til, om eleven det seneste år er blevet udsat for uøn-

sket seksuel opmærksomhed af andre elever, og et andet, der 

spørger ind til, om eleven det seneste år er blevet udsat for uøn-

sket seksuel opmærksomhed af en ansat på skolen, 

- at eleven stilles et spørgsmål, der handler om, hvorvidt eleven 

ved, hvem vedkommende skal gå til, såfremt vedkommende op-

lever uønsket seksuel opmærksomhed i regi af skolen, og at 

- der spørges ind til, hvorvidt eleven har henvendt sig til skolen an-

gående sin oplevelse. 

 

 

Venlig hilsen  

 

mailto:stuk.ke@stukuvm.dk


 
 2
 
  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 


	Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelserne og bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse

