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Deltag i undersøgelse: Status på arbejdstidsreglerne ved starten af ”år 2”. 
På EUD m.v., AMU, TAMU, VUC, kommunale sprogcentre og sprogcentre, der følger de kommunale 

regler, samt ungdomsskolen.  

Af vicesekretariatschef Jens Dam  

 

Uddannelsesforbundet har brug for at kende status for arbejdstidsreglernes udmøntning og kunne 

dokumentere den. Derfor gennemfører forbundet lige nu en spørgeskemaundersøgelse på alle 

skoler omfattet af de nye regler.  

 

Der er sendt direkte mails ud til alle tillidsrepræsentanter med et link til 

spørgeskemaundersøgelsen. 

  

Vi beder alle besvare spørgsmålene. Dermed opnår vi en stærk dokumentation i vores arbejde for 

at skabe bedre vilkår for lærerarbejdet. Du kan stadig nå det. 

 

Frist for svar er tirsdag den 22. september. Vi håber på hjælp til at få en høj svarprocent.  

 

OBS: Der er udsendt et tilsvarende spørgeskema til alle tillidsrepræsentanter på 

produktionsskolerne. Frist for svar er torsdag den 24. september.  

 

 

 

Valg af pensionsselskab – lærere på erhvervsskolerne  
Af vicesekretariatschef Jens Dam  

 

Sidste frist for at vælge overgang fra PFA til Lærernes Pension er den 30. september 2015.  

På en række informationsmøder i de seneste uger har PFA og Lærernes Pension orienteret om 

deres tilbud.  

 

Er du i tvivl om overgang til Lærernes Pension, kan du bede om en konkret pensionsudregning, 

som forholder sig til dine forhold. Du kan læse om pensionsvalget på www.lppension.dk – klik på 

Uddannelsesforbundets logo. 
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Side 2 

 
 

 

Erhvervsskolerne: Obligatoriske elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsmålinger. 

Af konsulent Sissel Kondrup 

 

Som følge af erhvervsuddannelsesreformen skal alle institutioner fremadrettet foretage 

elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsmålinger.  

Elevtrivsel og virksomhedstilfredshed er ifølge ministeriet nøgleindikatorer for kvalitet. Udviklingen 

på disse to områder indgår derfor som ét af de fire klare mål i aftalen om 

erhvervsuddannelsesreformen. Det betyder, at graden af elevtrivsel og virksomhedstilfredshed og 

udviklingen af denne vil indgå i ministeriets kvalitetstilsyn med skolerne og indgå i de kommende 

udbudsrunder. Samtidig er der lagt op til, at elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 

skal indgå i skolernes interne kvalitetsarbejde og handleplan for øget gennemførelse.  

 

Fredag d. 11. september, har undervisningsministeriet udsendt en orientering og vejledning om 

elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsmålingerne.  

 

Der skal gennemføres obligatoriske elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne i perioden 1. 

oktober til 1. december 2015. Alle besvarelser er anonyme. 

 

Måling af virksomhedstilfredshed er blevet forsinket i forhold til det tidligere udmeldte, da modellen 

for målingens gennemførelse og spørgerammen ikke er færdigudviklet. Derfor gennemføres 

virksomhedstilfredshedsmålingerne som en frivillig måling i perioden 1. februar til 1. maj 2016, og 

det forventes, at første obligatoriske måling bliver perioden 1. oktober til 1. december 2016.  

 

Information om de to målinger samt spørgeskemaet, som skal anvendes i de obligatoriske 

elevtrivselsmålinger, er offentliggjort på ministeriets hjemmeside.  

 

Det er obligatorisk for institutionerne at anvende den udmeldte spørgeramme. Skolerne kan fortsat 

efter eget ønske og behov gennemføre yderligere trivselsmålinger som en del af deres 

kvalitetsarbejde, ligesom de kan tilføje yderligere spørgsmål til spørgerammen med henblik på 

anvendelse lokalt kvalitetsarbejde.  

 

I vejledningerne fra ministeriet omkring de to målinger er det ikke beskrevet, hvordan målingerne 

kan eller bør anvendes fremadrettet i det interne kvalitetsarbejde. Men Uddannelsesforbundet 

opfordrer til, at man på skolerne drøfter dette og i fællesskab beslutter, hvordan resultaterne af de 

to målinger skal indgå i udviklingen af uddannelserne.  
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