
 

 

 

 

 

 

 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.:  

E-mail:  

www.stil.dk 

CVR nr.:  

26. november 2019 

Sagsnr.:19/16816 

 

Ligestillingsudvalget 

Christiansborg 

 

Svar på spørgsmål 17 (Alm. del): 

I brev af 31. oktober 2019 har udvalget efter ønske fra Astrid Carøe (SF) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 17:  

"I rapporten "Hvordan kan vi følge LGBTI-elevernes trivsel i folkesko-

len og på ungdomsuddannelserne?” fra 2018 bestilt af Undervisningsmi-
nisteriet og udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 

foretages en forundersøgelse af, hvordan LGBTIelevers trivsel kan mo-

nitoreres i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. I rapporten frem-

går det, at det grundet en række primært juridiske forhold pt. ikke er mu-

ligt at gennemføre en trivselsmåling af LGBT-personer i uddannelsessy-

stemet som en del af den nationale trivselsmåling. Derfor anbefaler 

DCUM i deres rapport, at en måling af LGBT-elevers trivsel foretages 

som en selvstændig undersøgelse uafhængig af den nationale trivselsmå-

ling. Vil ministeren i den forbindelse redegøre for:  

 Om ministeren mener, at det er en god idé at gennemføre denne 

måling separat fra den nationale trivselsmåling? 

 Om arbejdet med undersøgelsen af unge LGBT-personers trivsel i 

uddannelsessystemet er igangsat og i fald, hvad status er på under-

søgelsen?  

 Hvis undersøgelsen ikke er igangsat, om ministeren har i sinde at 

sætte den i gang og hvornår?" 

Svar: 

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og regeringen 

ønsker at gøre mere for at sikre, at flere børn og unge får en god start på 

tilværelsen. Trivsel hos børn og unge LGTBI-personer i folkeskolen og 

på ungdomsuddannelserne er derfor også noget, der ligger regeringen 

meget på sinde.  

 

Undersøgelsen af LGBTI-elevers trivsel i folkeskolen og på ungdomsud-

dannelserne er ikke igangsat. DCUM's forundersøgelse er blevet drøftet 

med relevante interessenter på området, og der pågår pt. et internt arbej-
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de om, hvordan Børne- og Undervisningsministeriet følger op på under-

søgelsens anbefalinger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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