
 
 

Selvevaluering 
på det gymnasiale område 2018/19 

 

Selvevalueringen for det gymnasiale område bygger på det mål, at alle elever skal blive så 
dygtige, som de kan og at alle elever får realiseret deres potentiale bedst muligt. Der arbejdes 
med høj kvalitet i undervisningen, relation mellem elever og lærere og fokus på løfteevne og 
gennemførsel. 
 
I selvevalueringen vil der således være fokus følgende områder: 
 

1. Elevernes faglige niveau og udvikling 
2. Elevernes trivsel 
3. Overgang til videregående uddannelser 
4. Lærernes faglige niveau og kvaliteten af undervisningen 
5. Lærernes trivsel 

 
 
1) Elevernes faglige niveau og udvikling 
 
Tiltag 
Der arbejdes med lærernes relationskompetencer, klasserumsledelse og på feedbackformer og 
der arbejdes med både skriftlige og mundtlig afleveringer. Der er lektiecafe og hvis der er behov 
for det søger vi SP-støtte. For elever, der har brug for ekstra udfordringer arbejder vi med talent-
programmer så som udfordringscafé, ATU (Akademiet for talentfulde unge) og Science og Ta-
lent. 
 
Evaluering 
Eleverne får løbende feedback i undervisningen og i forbindelse med både mundtlige og skrift-
lige afleveringer. Lærerteamet, der er tilknyttet klassen, holder løbende dialogmøder om klas-
sens faglige niveau.  
 
To gange om året får eleverne karakterer, en standpunktskarakter og en årskarakter. Skolen af-
holder termins- og årsprøver.  
 
Eleverne skal årligt evaluere deres egen indsats i de enkelte fag. 
 
 
2) Elevernes trivsel 
 
Tiltag 
Der arbejdes med lærernes relationskompetencer og klasserumsledelse. Eleverne har mulighed 
of rat få tilknyttet en coach/mentor. Der gennemføres introtur og studieture og sociale aktiviteter 
så som Lan-parties, elevcafeer, fester og turneringer så som bordtennis. Alle klasserum har di-
rekte adgang til udearealer, hvor der er multibane, basket ball og mulighed for andre aktiviteter.  
 
Evaluering 
Vicerektor besøger alle klasser en gang årligt og drøfter med eleverne hvordan det går. Der føl-
ges op på gennemførsel og fraværsprocenter. Der gennemføres elevtrivselsundersøgelse 
(ETU) med efterfølgende systematisk opfølgning. 



 
 
 
3) Overgang til videregående uddannelser 
 
Tiltag 
I tæt samarbejde med studievalg Midt Vest arbejdes der med karrieredage for både elever og 
forældre, rollemodeller, Studiepraktik, deltagelse i U-days og åbent hus arrangementer.  
 
Allerede i grundforløbet taler skolen med elever om deres fremtidige ønsker for videregående 
uddannelse. 
 
Evaluering 
Der måles på overgangsfrekvenser. 
 
 
4) Lærernes faglige niveau og kvaliteten af undervisningen 

 
Tiltag 
Pædagogikum studerende fremlægger deres opgave i teoretisk pædagogikum for resten af 
lærerkollegiet. En lærer fra hver faggruppe deltager i FIP (fagligudvikling i praksis) og 
videndeler med resten af faggruppen efterfølgende. Der gennemføres som minimum 2 
pædagogiske dage årligt. Der deltages i forskningsprojekter omkring pædagogik og didaktik.  
 
Evaluering 
Der gennemføres elevtrivselsundersøgelser (ETU) samt en årlig evaluering af undervisningen i 
hvert enkelt fag. Vicerektor observerer årligt undervisningen. 
 
 
5) Lærernes trivsel 

 
Tiltag 
Der arbejdes med inddragelse af lærerne ved relevante tiltag, samarbejde i faggrupper og 
introduktion til nye lærere. Der arbejdes med løbende dialog og let adgang til nærmeste ledelse. 
Der er fokus på sociale arrangementer. 
 
Evaluering 
Hvert år gennemføres i sammenhæng med observations af undervisningen MUS eller GRUS.  
 
Særlige indsatsområder i 2018/19 
Skive College fusionerede medio 2017 og de gymnasiale uddannelser HHX og HTX blev samlet 
på samme adresse i februar 2018.  
 
Der gennemføres to udviklingsdage for alle undervisere i juni 2018 med fokus på, hvordan vi får 
skabt Danmarks bedste erhvervsgymnasium. Disse dage vil danne udgangspunkt for videre 
udvikling og fokusering på specifikke indsatsområder, som udvælges i input fra og i samarbejde 
med underviserne på de gymnasiale uddannelser. 


