
Oversigt over elevtrivsel

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

2021
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Trivsel indikator

2021

Nedenfor angives indikatorsvar på en skala fra 1 �l 5, hvor 5 er bedst mulige trivsel. Klik på en indikator, for at se de �lhørende svarfordelinger for en valgt afdeling.

3,8

Læringsmiljø Velbefindende

4,1 3,6

Fysiske rammer

3,6

Egne evner Egen indsats

3,7

og mo�va�on

3,2

Prak�k

3,2

Øvrige spørgsmål

Læringsmiljø 3,9 3,8 -0,1
Velbefindende 4,1 4,1 0,0
Fysiske rammer 3,6 3,6 0,0
Egne evner 3,8 3,6 -0,2
Egen indsats og motivation 3,9 3,7 -0,2
Praktik 3,2

2020 2021 Diff.

3,8 3,8 0,0
2020 2021 Diff.

Samlet Indikatorsvar Samlet Indikatorsvar



Svarfordelinger - læringsmiljø

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

2%

15%

64%

18%

2%

Aldrig

Sjældent

O�e

Al�d

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår 
dem?"

2021

3,8
1,0 5,0

Trivsel indikator - læringsmiljø

Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår
dem?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din
indsats?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?
Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?
Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?
Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - læringsmiljø

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

25%

45%

24%

5%

Aldrig

Sjældent

O�e

Al�d

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din 
indsats?"

2021

3,8
1,0 5,0

Trivsel indikator - læringsmiljø

Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår
dem?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din
indsats?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?
Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?
Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?
Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - læringsmiljø

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

2%

75%

18%

5%

Aldrig

Sjældent

O�e

Al�d

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?"

2021

3,8
1,0 5,0

Trivsel indikator - læringsmiljø

Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår
dem?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din
indsats?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?
Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?
Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?
Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - læringsmiljø

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

31%

49%

15%

5%

Aldrig

Sjældent

O�e

Al�d

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?"

2021

3,8
1,0 5,0

Trivsel indikator - læringsmiljø

Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår
dem?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din
indsats?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?
Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?
Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?
Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - læringsmiljø

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

15%

38%

44%

4%

Aldrig

Sjældent

O�e

Al�d

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?"

2021

3,8
1,0 5,0

Trivsel indikator - læringsmiljø

Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår
dem?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din
indsats?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?
Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?
Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?
Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - læringsmiljø

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

11%

60%

25%

4%

Aldrig

Sjældent

O�e

Al�d

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?"

2021

3,8
1,0 5,0

Trivsel indikator - læringsmiljø

Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår
dem?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din
indsats?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?
Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?
Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?
Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - læringsmiljø

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

7%

55%

35%

4%

Aldrig

Sjældent

O�e

Al�d

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?"

2021

3,8
1,0 5,0

Trivsel indikator - læringsmiljø

Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår
dem?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din
indsats?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?
Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?
Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?
Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - læringsmiljø

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

Frederikshavn Handelsskole

5%

5%

45%

40%

4%

Aldrig

Sjældent

O�e

Al�d

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?"

2021

3,8
1,0 5,0

Trivsel indikator - læringsmiljø

Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at forklare �ngene, så du forstår
dem?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er gode �l at give �lbagemelding på din
indsats?
Hvor o�e syntes du, at lærerne er godt forberedte?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver dig ansvar?
Hvor o�e syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for det?
Hvor o�e syntes du, at lærerne ops�ller klare mål for, hvad du skal lære?
Hvor o�e syntes du, at lærerne overholder a�aler?
Hvor o�e syntes du, at lærerne respekterer dig?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - velbefindende

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

4%

5%

11%

38%

38%

4%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for din skole?"

2021

4,1
1,0 5,0

Trivsel indikator - velbefindende

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for din skole?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er god �l at arbejde sammen med andre?
Hvor enig eller uenig er du i, at du kommer godt ud af det med dine
holdkammerater?
Hvor enig eller uenig er du i, at du trives på skolen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - velbefindende

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

4%

5%

7%

42%

38%

4%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du er god �l at arbejde sammen med andre?"

2021

4,1
1,0 5,0

Trivsel indikator - velbefindende

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for din skole?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er god �l at arbejde sammen med andre?
Hvor enig eller uenig er du i, at du kommer godt ud af det med dine
holdkammerater?
Hvor enig eller uenig er du i, at du trives på skolen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - velbefindende

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

4%

15%

24%

56%

2%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du kommer godt ud af det med dine 
holdkammerater?"

2021

4,1
1,0 5,0

Trivsel indikator - velbefindende

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for din skole?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er god �l at arbejde sammen med andre?
Hvor enig eller uenig er du i, at du kommer godt ud af det med dine
holdkammerater?
Hvor enig eller uenig er du i, at du trives på skolen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - velbefindende

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

2%

5%

18%

42%

29%

4%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du trives på skolen?"

2021

4,1
1,0 5,0

Trivsel indikator - velbefindende

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for din skole?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er god �l at arbejde sammen med andre?
Hvor enig eller uenig er du i, at du kommer godt ud af det med dine
holdkammerater?
Hvor enig eller uenig er du i, at du trives på skolen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - fysiske rammer

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

7%

4%

22%

33%

29%

5%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du har adgang �l de nødvendige lokaler, 
værktøjer og udstyr, når du har brug for det i undervisningen?"

2021

3,6
1,0 5,0

Trivsel indikator - fysiske rammer

Hvor enig eller uenig er du i, at du har adgang �l de nødvendige lokaler,
værktøjer og udstyr, når du har brug for det i undervisningen?
Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole,
klasselokaler, laboratorier,værksteder)?
Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed?
Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende?
Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - fysiske rammer

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

18%
5%

16%
11%

13%
9%

15%
7%

2%

2%

Bedst

8

6

4

2

Ikke besvaret

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, 
klasselokaler, laboratorier,værksteder)?"

2021

3,6
1,0 5,0

Trivsel indikator - fysiske rammer

Hvor enig eller uenig er du i, at du har adgang �l de nødvendige lokaler,
værktøjer og udstyr, når du har brug for det i undervisningen?
Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole,
klasselokaler, laboratorier,værksteder)?
Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed?
Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende?
Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - fysiske rammer

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

9%
11%

16%
15%

13%
18%

7%

4%
2%

5%

Bedst
9
8
7
6
5
4
3
2

Dårligst
Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed?"

2021

3,6
1,0 5,0

Trivsel indikator - fysiske rammer

Hvor enig eller uenig er du i, at du har adgang �l de nødvendige lokaler,
værktøjer og udstyr, når du har brug for det i undervisningen?
Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole,
klasselokaler, laboratorier,værksteder)?
Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed?
Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende?
Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - fysiske rammer

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

9%
18%

29%
16%

4%
5%

9%
2%

4%
2%

2%

Bedst
9
8
7
6
5
4
3
2

Dårligst
Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende?"

2021

3,6
1,0 5,0

Trivsel indikator - fysiske rammer

Hvor enig eller uenig er du i, at du har adgang �l de nødvendige lokaler,
værktøjer og udstyr, når du har brug for det i undervisningen?
Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole,
klasselokaler, laboratorier,værksteder)?
Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed?
Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende?
Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - fysiske rammer

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

13%
24%

11%
13%

9%
13%

9%
4%
4%

2%

Bedst
9
8
7
6
5
4
3
2

Dårligst
Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring?"

2021

3,6
1,0 5,0

Trivsel indikator - fysiske rammer

Hvor enig eller uenig er du i, at du har adgang �l de nødvendige lokaler,
værktøjer og udstyr, når du har brug for det i undervisningen?
Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole,
klasselokaler, laboratorier,værksteder)?
Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed?
Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende?
Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - egne evner

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

4%

2%

29%

42%

22%

2%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Du er en person, som �t kan klare det, du sæ�er dig for?"

2021

3,6
1,0 5,0

Trivsel indikator - egne evner

Du er en person, som �t kan klare det, du sæ�er dig for?
Du klarer dig godt i skolen?
Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - egne evner

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

2%

4%

27%

44%

22%

2%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Du klarer dig godt i skolen?"

2021

3,6
1,0 5,0

Trivsel indikator - egne evner

Du er en person, som �t kan klare det, du sæ�er dig for?
Du klarer dig godt i skolen?
Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - egne evner

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

4%

27%

53%

4%

13%

Jeg er en af de dårligste

Jeg er lidt under middel

Jeg er lidt over middel

Jeg er en af de bedste

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet?"

2021

3,6
1,0 5,0

Trivsel indikator - egne evner

Du er en person, som �t kan klare det, du sæ�er dig for?
Du klarer dig godt i skolen?
Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling



Svarfordelinger - egen indsats og mo�va�on

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

4%

9%

25%

45%

15%

2%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?"

2021

3,7
1,0 5,0

Trivsel indikator - egen indsats og mo�va�on

Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?
Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?
Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?
Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?
Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?
Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - egen indsats og mo�va�on

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

2%

13%

31%

40%

15%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?"

2021

3,7
1,0 5,0

Trivsel indikator - egen indsats og mo�va�on

Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?
Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?
Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?
Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?
Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?
Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - egen indsats og mo�va�on

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

5%

2%

25%

51%

15%

2%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?"

2021

3,7
1,0 5,0

Trivsel indikator - egen indsats og mo�va�on

Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?
Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?
Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?
Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?
Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?
Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - egen indsats og mo�va�on

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

2%

5%

20%

56%

16%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?"

2021

3,7
1,0 5,0

Trivsel indikator - egen indsats og mo�va�on

Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?
Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?
Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?
Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?
Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?
Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - egen indsats og mo�va�on

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

2%

7%

13%

49%

27%

2%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?"

2021

3,7
1,0 5,0

Trivsel indikator - egen indsats og mo�va�on

Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?
Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?
Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?
Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?
Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?
Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - egen indsats og mo�va�on

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

4%

7%

24%

47%

18%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?"

2021

3,7
1,0 5,0

Trivsel indikator - egen indsats og mo�va�on

Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?
Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?
Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?
Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?
Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?
Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - egen indsats og mo�va�on

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

2%

11%

16%

55%

16%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?"

2021

3,7
1,0 5,0

Trivsel indikator - egen indsats og mo�va�on

Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?
Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?
Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?
Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?
Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?
Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - egen indsats og mo�va�on

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

4%

15%

25%

40%

13%

4%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?"

2021

3,7
1,0 5,0

Trivsel indikator - egen indsats og mo�va�on

Du er en person som bliver ved med at arbejde ind�l �ngene er klaret?
Du er en person som er koncentreret om skolearbejdet i �merne?
Du er en person som er pålidelig når det kommer �l skolearbejde?
Du er en person som godt kan lide at kende �l og lære nye �ng?
Du er en person som kan lide at have alle dine skole�ng i god orden?
Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager ak�vt i �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er forberedt �l �merne?
Hvor enig eller uenig er du i, at du er mo�veret for undervisningen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice
K t dd l d

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - prak�k

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

33%

17%

17%

17%

17%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for at være i prak�k?"

2021

3,2
1,0 5,0

Trivsel indikator - prak�k

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for at være i prak�k?
Hvor enig eller uenig er du i, at du fik den stø�e, du havde brug for �l at
finde en prak�kplads?
Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge det, du lærer i skolen, i
prak�kken?
Hvor enig eller uenig er du i, at du lærer noget i prak�kken?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - prak�k

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

17%

17%

33%

17%

17%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du fik den stø�e, du havde brug for �l at finde 
en prak�kplads?"

2021

3,2
1,0 5,0

Trivsel indikator - prak�k

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for at være i prak�k?
Hvor enig eller uenig er du i, at du fik den stø�e, du havde brug for �l at
finde en prak�kplads?
Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge det, du lærer i skolen, i
prak�kken?
Hvor enig eller uenig er du i, at du lærer noget i prak�kken?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - prak�k

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

17%

17%

33%

33%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge det, du lærer i skolen, i 
prak�kken?"

2021

3,2
1,0 5,0

Trivsel indikator - prak�k

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for at være i prak�k?
Hvor enig eller uenig er du i, at du fik den stø�e, du havde brug for �l at
finde en prak�kplads?
Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge det, du lærer i skolen, i
prak�kken?
Hvor enig eller uenig er du i, at du lærer noget i prak�kken?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - prak�k

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

17%

33%

33%

17%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvor enig eller uenig er du i, at du lærer noget i prak�kken?"

2021

3,2
1,0 5,0

Trivsel indikator - prak�k

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for at være i prak�k?
Hvor enig eller uenig er du i, at du fik den stø�e, du havde brug for �l at
finde en prak�kplads?
Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge det, du lærer i skolen, i
prak�kken?
Hvor enig eller uenig er du i, at du lærer noget i prak�kken?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - øvrige spørgsmål

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

5%

22%

25%

27%

18%

2%

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken enig eller uenig

Delvist enig

Helt enig

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Du er en person som let bliver distraheret og har svært ved at høre e�er?"

2021

3,2
1,0 5,0

Trivsel indikator - øvrige spørgsmål

Du er en person som let bliver distraheret og har svært ved at høre e�er?
Hvordan oplever du de faglige krav i prak�kken?
Hvordan oplever du de faglige krav på skolen?
I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for uønsket seksuel
opmærksomhed af andre elever eller ansa�e på skolen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - øvrige spørgsmål

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

67%

17%

17%

For små

Tilpas

For store

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvordan oplever du de faglige krav i prak�kken?"

2021

3,2
1,0 5,0

Trivsel indikator - øvrige spørgsmål

Du er en person som let bliver distraheret og har svært ved at høre e�er?
Hvordan oplever du de faglige krav i prak�kken?
Hvordan oplever du de faglige krav på skolen?
I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for uønsket seksuel
opmærksomhed af andre elever eller ansa�e på skolen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Ingen data at vise med dit
nuværende valg af kriterie
r

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - øvrige spørgsmål

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

5%

64%

22%

9%

For små

Tilpas

For store

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"Hvordan oplever du de faglige krav på skolen?"

2021

3,2
1,0 5,0

Trivsel indikator - øvrige spørgsmål

Du er en person som let bliver distraheret og har svært ved at høre e�er?
Hvordan oplever du de faglige krav i prak�kken?
Hvordan oplever du de faglige krav på skolen?
I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for uønsket seksuel
opmærksomhed af andre elever eller ansa�e på skolen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole



Svarfordelinger - øvrige spørgsmål

Dashboardet giver et overblik over trivslen på valgt ins�tu�on

73%

9%

9%

2%

2%

5%

Aldrig

En gang imellem

Sjældent

Tit

Meget �t

Ikke besvaret

Ved ikke

Svarfordeling på spørgsmålet:  
"I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed af andre elever eller ansa�e på skolen?"

2021

3,2
1,0 5,0

Trivsel indikator - øvrige spørgsmål

Du er en person som let bliver distraheret og har svært ved at høre e�er?
Hvordan oplever du de faglige krav i prak�kken?
Hvordan oplever du de faglige krav på skolen?
I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for uønsket seksuel
opmærksomhed af andre elever eller ansa�e på skolen?

Vælg evt. et andet spørgsmål

Nuls�l alle valg

Kvinde
Mand

Vælg køn

-17 år
18-19 år
20-24 år
25+ år

Vælg aldersgruppe

Detailhandelsuddannelse
med specialer
Handelsuddannelse med
specialer
Kontor, handel og
forretningsservice

Vælg uddannelse

1D
1X
2V
3XA
3Xb

Vælg hold

Frederikshavn
Handelsskole

Vælg afdeling

Frederikshavn Handelsskole
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