
Kvalitetsarbejde HHX og HTX 
 

Datamateriale Tidspunkt/ interval Metode – hvordan vi     
evaluerer 

HTX HHX Ansvarlige for opfølgning 

 Opnået  Mål Opnået  Mål  

Elevernes 
faglige niveau 
og udvikling 

Løbende Feedback, evaluering af 
mundtlige og skriftlige 
afleveringer, prøver 

    Underviserne 

 Løbende Møder om elevernes faglige 

niveau. 

    Undervisere i klassen, 

klasselærer/kontaktlærer 

 2 gange årligt 
november/januar og 
juni 

Standpunkts- og årskarakterer 7,0 

(års-
karakter) 

7,1 6,5 

(års-
karakter) 

7,1 Underviserne 

 Ved hver eksamen Eksamenskarakterer 7,5 7,5 6,8 6,9 Underviserne 

 Årligt: Januar – marts Gennemførselsprocent 78 79 91 91 Vicerektor 

 Årligt: Januar – marts Løfteevne 7,4 7,4 6,8 6,9 Vicerektor 

 Årligt: Januar – marts  Undervisningsevaluering af 
elevernes egen indsats.  

    Underviserne 

Elevernes 
trivsel 

Årligt: Januar - marts Trivselsmålinger – ETU 

(To forskellige undersøgelser 

på HHX og HTX) 

73 74 7,8 8,0  

 En gang om året Klassebesøg i alle klasser     Vicerektor 

 Løbende  Fraværsprocenter for de 
enkelte elever 

    Underviser 

 Årligt: Januar - marts Fraværsprocent for hele 

årgangen - fysisk 
8,0 7,9 6,8 6,7 Vicerektor 

 Årligt: Januar - marts Fraværsprocent for hele 
årgangen - skriftligt 

4,9 4,8 4,0 3,9 Vicerektor 



Overgang til 
videregående 

uddannelser 

Årligt Statistikker om overgangs-
frekvens på dashboard 

55% 58% 48% 55% Vicerektor 

Lærernes 
faglige niveau - 
kvaliteten af 

undervisningen 

Årligt: Januar – marts Undervisningsevaluering af 
lærer 

    Lærer 

3 gange årligt ved 
pædagogikum 
studerende 

Tilsyn ved pædagogikum     Kursusleder, vejleder, 
vicerektor. 

Årligt Observation af undervisningen     Vicerektor 

Lærernes trivsel Hvert 3. år Arbejdspladsvurdering APV     Arbejdsmarkedsorganistationen 

 Årligt: Marts - maj  Samtaler med underviserne 

gennem MUS eller GRUS 

    Vicerektor 

 Hvert 2. år MTU     Vicerektor 

 

Opfølgningsplan  

På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en skriftlig opfølgningsplan. Opfølgningsplanen præsiderer ændringsbehov, tiltag og fortsatte og nye 
operationelle kvalitetsmål. 

Skive College fusionerede medio 2017, og de gymnasiale uddannelser HHX og HTX blev samlet på samme adresse i februar 2018.  

Der er gennemført to udviklingsdage for alle undervisere i juni 2018 med fokus på, hvordan vi får skabt Danmarks bedste erhvervsgymnasium. Disse dage 
danner udgangspunkt for videre udvikling og fokusering på specifikke indsatsområder, som udvælges i input fra og i samarbejde med underviserne på de 
gymnasiale uddannelser.  

Herudover har man på det gymnasiale område, hvor HHX og HTX er fusioneret, endnu ikke været gennem et helt årshjul og har derfor ikke gennemført alle 
punkterne i selvevalueringen. Samtidig har der, ligesom på andre uddannelsesinstitutioner, ikke været gennemført den årlige ETU. 

Opfølgningsplanen afventer derfor gennemførsel af de to punkter: 

• At det gymnasiale område har været gennem et årshjul 

• Gennemførsel af ETU 
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