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Årlig 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: 

• Elevernes faglige niveau og udvikling 

• Elevernes trivsel 

• Overgang til videregående uddannelser 

• Lærernes faglige niveau og kvaliteten af undervisningen 

• Lærernes trivsel 

 

Elevernes faglige niveau og udvikling 
 
Status 
Der arbejdes med lærernes relationskompetencer, klasserumsledelse og på feedbackformer og der arbej-
des med både skriftlige og mundtlige 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 talentprogrammer så som udfor-
dringscafé, ATU (Akademiet for talentfulde unge) og Science og Talent. 
 
Opfølgning 
Vi laver fælles lektiecafe for HHX og HTX - og kan derved øge hjælpen og antallet af lektiecafeer. Vi har ud-
dannet 2 læsevejledere og øger indsatsen i fht. SP-støtte og holder bl.a. fælles workshops for ordblinde ele-
ver.  
 

Elevernes trivsel 
 
Status  
Dette er den første fælles ETU på HHX og HTX efter at uddannelserne er flyttet sammen på samme adresse. 
Nedenstående bygger på resultaterne fra ETU efterfulgt at en samtale med hver enkelt klasse. 
Den fælles ETU viste en score på 70, der var en smule lavere end det fastlagte mål på 73. 
Som noget meget positivt har ETU indikeret, at der er meget lidt mobning på HHX og HTX - eleverne be-
handler hinanden godt. Her er en score på 94 ud af 100. Som udfordring har nogle elever har indikeret, at 
de synes, de er en stor arbejdsbelastning i perioder og andre efterspørger endnu mere støtte. Eleverne på 
de to uddannelser er først ved at lære hinanden at kende og der kan være behov for at lave tiltag, der giver 
eleverne en større kendskab til hinanden. Det samlede fravær er på 7,1% fysisk fravær og 4,3 % for skriftligt 
fravær. 
 
Opfølgning 
For at udjævne arbejdspresset er der lavet en ny politik for mængden af afleveringsopgaver hver uge, såle-
des belastningen udjævnes. Der er lavet en ny model for lektiecafe til at støtte de elever, der har behov for 
det. Lektiecafeen kører fælles for HHX og HTX to eftermiddagen om ugen. Der uddannes 2 medarbejdere 
som læsevejleder til at støtte de elever, der er ordblinde. For det sociale på tværs af uddannelserne laves 
bl.a. fælles morgensamlinger, fredagscafeer og et band. 
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Der er på tværs af HHX og HTX lavet en ny fælles model for håndtering af fravær. I modellen er der fokus at 
følge fraværet ved hver enkelt elev tæt, da en stigning i fraværet kan være et af de første tegn på hvis en 
elev ikke trives. Alle har et ansvar for elevens trivsel - faglærer klasselærer, vicerektorer og andre ansatte. 
Alle skal reagere, hvis der er indikationer på, at en elev ikke trives. Det forventes, at det samlede fravær kan 
falde til 6,5% ved fysisk fravær og 3,8 % ved skriftligt fravær. 
 

Overgang til videregående uddannelser 
 
Status 
Overgangsfrekvens er henholdsvis 55 og 48 % på HTX og HHX. Dette tal er for 2016/2017 og der er ikke 
kommet opdaterede tal. Dette tal er faldet gennem det sidste år. Reaktionstiden for dette er lang tid, da 
der måles på tallet 2 år efter endt ungdomsuddannelsen. Der er fokus på at overgangsfrekvenser skal blive 
højere. 
 
Opfølgning 
I tæt samarbejde med studievalg Midt Vest arbejdes der med karrieredage for både elever og forældre, rol-
lemodeller, deltagelse i U-days og åbent hus-arrangementer.  Som noget nyt har vi bl.a. indført obligatorisk 
deltagelse i studiepraktik 3 dage på en videregående uddannelsesinstitution for alle 3. års elever, 2. års ele-
verne deltager i en uddannelsesmesse i Viborg og der gennemføres også en foredragsrække med rollemo-
deller for 1. års eleverne.  
 

Lærernes faglige niveau og kvaliteten af undervisningen 
 
Status 
Pædagogikumstuderende 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.  

Opfølgning 
Der er fokus på kompetenceudvikling og flere lærere opkvalificeres i de enkelte fag. Vi laver vidensdeling 
med lærerne i de enkelte fag på tværs af alle relevante uddannelser. 

 

Lærernes trivsel 
 
Status 
Der har været gennemført APV med interviews af de enkelte undervisere. Der ønskes bl.a. inddragelse i 
processer. Der arbejdes med inddragelse af lærerne ved relevante tiltag, samarbejde i faggrupper og 
introduktion til nye lærere. Der afholdes fælles lærermøder som følger op på inddragelse i processer og 
øger synligheden af ledelsen i begge afdelinger. MUS afholdes med medarbejderne. 

Opfølgning 
Der er fokus på mødestrukturen og hvordan møder afholdes fremover. Der gennemføres nyt dialogbaseret 
koncept for MTU. 

 


