
Kvalitetsarbejde HHX og HTX – hvordan og hvornår findes tallene 
 

Datamateriale Tidspunkt/ interval Metode – hvordan vi     
evaluerer 

Hvornår laves 
opfølgning 

Hvor findes tallene Ansvarlige for 
opfølgning 

Elevernes 
faglige niveau 
og udvikling 

Løbende Feedback, evaluering af 
mundtlige og skriftlige 
afleveringer, prøver 

  Underviser 

 Løbende Møder om elevernes faglige 
niveau. 

  Undervisere i 
klassen, klasselærer 

 2 gange årligt ultimo 
januar og juni 

Standpunkts- og årskarakterer   Underviser  

 Ved hver eksamen Eksamenskarakterer Maj/maj https://uni.uddannelsesstatistik.dk  

Under gymnasiale udd > nøgletal 

Uddannelsesleder og 
rektor  

 Årligt: Januar – marts Gennemførselsprocent April/maj https://uni.uddannelsesstatistik.dk 

Under gymnasiale udd > nøgletal 

Uddannelsesleder og 
rektor 

 Årligt: Januar – marts Løfteevne April/maj https://uni.uddannelsesstatistik.dk 

Under gymnasiale udd > nøgletal 

Uddannelsesleder og 
rektor 

 Årligt: Januar – marts  Undervisningsevaluering af 
elevernes egen indsats – del af  
ETU 

April/maj ETU-rapport Uddannelsesleder og 
rektor 

Elevernes 
trivsel 

Årligt: Januar - marts Trivselsmålinger – ETU 

 

April/maj https://uni.uddannelsesstatistik.dk  

Under gymnasiale udd > elevtrivsel 

Uddannelsesleder og 
rektor 

 En gang om året Klassebesøg i alle klasser (ETU 
tilbagemelding) 

April/maj  Uddannelsesleder 

 Løbende  Fraværsprocenter for de 
enkelte elever 

Løbende Beregnes ud fra Lectio Underviser/klasse-
lærer 

 Årligt: Januar - marts Fraværsprocent for hele 
årgangen - fysisk 

Maj Beregnes ud fra Lectio Uddannelsesleder 
(samlet tal) 

 Årligt: Januar - marts Fraværsprocent for hele 
årgangen - skriftligt 

Maj Beregnes ud fra Lectio Uddannelsesleder 
(samlet tal) 
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https://uni.uddannelsesstatistik.dk/
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Overgang til 
videregående 
uddannelser 

Årligt Statistikker om overgangs-
frekvens på dashboard 

 https://uni.uddannelsesstatistik.dk  

Under overblik 

Rektor 

Lærernes 
faglige niveau - 
kvaliteten af 
undervisningen 

Årligt: Januar – marts Undervisningsevaluering af fag Kontinuerligt  Lærer 

3 gange årligt ved 
pædagogikum 
studerende 

Tilsyn ved pædagogikum 3 gange om 
året 

 Kursusleder, 
vejleder, 
uddannelsesleder 

Årligt for ½ del af lærer 
og ved behov 

Observation af undervisningen Kontinuerligt 
(hvor muligt) 

 Uddannelsesleder 

Lærernes trivsel Årligt: oktober - 
december 

Udviklingsdialog – med 
udgangspunkt til periodevise 
faste temaer (de ændres ved 
behov for nyt fokus) 

  Uddannelsesleder og 
rektor 

 Drøftes på samtlige 
afdelingsmøder (ca. 6 
gange om året) 

Arbejdspladsvurdering - APV 

 

6 gange i løbet 
af året 

 Arbejdsmiljøorganisa
tionen 

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