
Øg de studerendes trivsel 
på baggrund af data
Op mod 100.000 studerende søger hvert år 
ind på landets gymnasier og universiteter. 
Det er dem, der en dag skal have ansvaret 
for vores samfund, og derfor skal vi give dem 
den bedste start og de bedste vilkår for at 
lykkes. Til gavn for både den studerende, 
uddannelsesstedet og samfundet. 

I en undersøgelse udarbejdet af Lederne 
ser vi desværre et stigende frafald på op til 
36% på nogle studieretninger inden for det 
første år. Men hvorfor er tallet stigende? Er 
samfundskravene for høje? Fungerer det 
sociale på uddannelsesstederne? Mangler der 

studievejledning? Spørgsmålene er mange, 
men sandheden er, at ingen kan sætte to 
streger under det, som de mener, er facit. 

Derfor skal din uddannelsesinstitution gå 
forrest sammen med os.  

Vi skal fremme de studerendes trivsel og 
gøre vores uddannelsessteder endnu bedre. 
Det gør vi ved at få indsigt i de studerendes 
hverdag og afdække tendenser på baggrund 
af data. Vi får værdifuld viden, som gør, at vi 
kan sætte ind med de rigtige tiltag, der hvor 
der er brug for dem.
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Udfordringer vi oplever hos uddannelsesinstitutionerne:
• Uddannelsesinstitutionerne mangler indblik i og overblik 

over de studerendes udfordringer. Dette er både fagligt og 
personligt.

• Et stigende antal af studerende frafalder uddannelsen 
undervejs.

• Uddannelsesinstitutionerne oplever økonomiske tab, fordi de 
studerende frafalder.

Hvordan løser vi udfordringerne?
• Vi hjælper med at opnå bedre indsigt i og udnyttelse af de 

data, der indsamles om de studerende, og hvilke årsager der 
kan være til, at de studerende vælger at forlade et studie.

• Vi identificerer de behov, der er på gruppe- og individniveau, 
så vi kan optimere trivslen.

• Vi fokuserer på at finde de rigtige løsninger fremfor de teknisk 
mulige løsninger.

Sådan er processen:
• Vi laver en 

behovsafdækning i 
samarbejde med dit team.

• Vi kommer med en 
vurdering af, hvordan 
institutionens behov kan 
løses bedst muligt.

• Udvikling af den løsning, 
som imødekommer jeres 
behov og budget. Vi 
udvikler typisk gennem 
workshops.

• Vi tester løsningen, inden 
den til slut implementeres.

Er du interesseret i  
at høre mere? 

Så tag fat i din Atea  
kontaktperson
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Business casen 

Risici: Vi laver en risikoafdækning, så du hele tiden arbejder 
med de rigtige indsatser.

Tid: Vi sikrer, at der er så kort som muligt fra tanke til 
handling, så du hurtigt kommer i gang med at øge trivslen.

Økonomi: Vi sikrer, at du får indsigter, der kan bruges til 
at optimere de studerendes trivsel. Både så du skaber en 
bedre uddannelsesinstitution, men også så du mindsker et 
eventuelt økonomisk tab.

Ressourcer: Vi er fleksible, men har rigtig god erfaring med 
at løse udfordringen sammen med jer. På den måde får I 
ejerskab over projektet, og det skaber langvarige resultater.


