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Indledning 
 

 

I henhold til Lov om de gymnasiale uddannelser § 71 og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §§ 
59-63 skal skolen fastlægge og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Den enkelte 
skole skal bidrage til opfyldelse af de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål for de gymnasiale 
uddannelser og skolen skal i forlængelse heraf sætte egne mål med henblik på løbende at udvikle kvaliteten 
af uddannelserne. 
 
Kvalitetssystemet for EUX omfatter alene den gymnasiale undervisning på den studieforberedende del af 
uddannelsen. Den erhvervsfaglige del af EUX er omfattet af §§ 5-9 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannel-
ser. 
 
Arbejdet med kvalitetsudvikling på HCØ og EUX består af en fast defineret procedure i en samlet systema-
tik. Dette skal ske via en strategisk tilgang, hvor fokus er at forbedre undervisningen og de rammer, som 
undervisningen foregår indenfor. 
 
Centralt i kvalitetssystemet på HCØ og EUX indgår evalueringsstrategien. Denne indeholder en systematisk 
tilgang til både undervisnings-, faglig- og selvevaluering. Derudover indgår en række andre faste evaluerin-
ger, mål og strategier. 
 
 
Samlet danner det udgangspunkt for den årlige skriftlige selvevaluering samt den årlige skriftlige opfølg-
ningsplan. 
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Mål for kvalitetsudviklingen 
 

Lov om de gymnasiale uddannelser § 1 fremgår blandt andet, at uddannelsernes formål er at forberede ele-
verne til videregående uddannelse, at udvikle elevernes faglige indsigt og studiekompetence og personlige 
myndighed i et dannelsesperspektiv, samt at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettighe-
der og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 

 

Nationale mål 
 

De retningsgivende mål for gymnasiale uddannelser, der fremgår afaftalen om styrkede gymnasiale uddan-
nelser fra juni 2016, skal sætte retning for elevernes læring og faglige niveau med det sigte, at skolerne ud-
fordrer alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, herunder at alle elever, uanset social baggrund, får 
realiseret deres potentiale bedst muligt gennem høj kvalitet i undervisningstilbuddene. Målene skal desu-
den sætte retning for øget indsats vedr. elevernes trivsel. Og endelig skal målene omfatte anvendelsen af 
de gymnasiale uddannelser som grundlag for videregående uddannelse. 

• Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de 
kan 

• En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse 
• Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. 

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/UVM-
pr%C3%A6sentation%202%20ved%20GL-reformmedlemsm%C3%B8de%20september%202016.pdf 

  

http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/UVM-pr%C3%A6sentation%202%20ved%20GL-reformmedlemsm%C3%B8de%20september%202016.pdf
http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/UVM-pr%C3%A6sentation%202%20ved%20GL-reformmedlemsm%C3%B8de%20september%202016.pdf
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HCØ mål 
 

De gymnasiale institutioner skal sætte egne mål for kvalitetsudvikling. Målene skal udfolde og konkretisere 
de uddannelses- og institutionspolitiske mål, herunder de retningsgivende mål for de gymnasiale uddannel-
ser. 
 

Fastlæggelsen af HCØ’s mål for kvalitetsudviklingen i skoleåret 2018-2019 sker med udgangspunkt i de nationale 
mål 

• Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan 
• En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse 
• Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. 

Målene er derudover fastsat ud fra de uddannelses- og institutionspolitiske mål på HCØ/TEC. Disse omfatter: 

• Mål for den faglige vision for HCØ,  
• Mål for den pædagogisk didaktiske strategi på TEC,  
• Mål for TDC’s 2018-indsatser: ”Vækst, fastholdelse og trivsel”  

 

Med udgangspunkt i ovenstående har HCØ fastlagt nedenstående mål for skoleåret 2018-2019 og prioriteret at 
beskrive dem i forhold til de nationale mål og målene for den faglige vision for HCØ. Sidstnævnte udspringer af 
både den pædagogiske didaktiske strategi på TEC samt TEC’s 2018-indsatser. 

 

Det gælder for alle målene, at hvert enkelt HCØ-gymnasium udarbejder en underbygget tids- og handlingsplan 
for opfyldelse af målene. Der vil løbende blive fulgt op på tids- og handlingsplaner på HCØ-rektormøder og 
møder med direktionen på TEC. 

 

HCØ-målene er opdelt i resultatmål og procesmål. 

 

Resultatmål: Kan måles direkte på resultatet efter tidsplanens afslutning gennem en dataopsamling. Processen 
hen imod resultatet kan løbende følges og vurderes i tids- og handlingsplaner i forhold til initiativer afdelinger 
tager for at nå målene. 

 

Procesmål: Kan måles på igangsættelse af initiativer og deres kvalitative sammenhæng med målet, som afdelin-
gerne beskriver i en tids- og handlingsplan (procesplan). Processen kan løbende følges og vurderes i tids- og 
handlingsplaner i forhold til initiativer afdelinger tager for at nå målene. 
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Udfordre eleverne 

Nationalt mål: Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som 
de kan. 

Faglig vision: H.C. Ørsted Gymnasiet er ildsjælenes førstevalg, fordi vi vil udforske, udfordre og flytte - men også 
undre os over - en mangfoldig verden. 

Resultatvurdering: I resultatvurderingen ligger HCØ minimalt under landsgennemsnittet i forhold til det forven-
tede gennemsnit for elever med samme baggrund. 

HCØ-mål: Validiteten af en socioøkonomisk indikator er diskutabel i forhold til sammenligning mellem gymna-
sier. HCØ vil dog iværksætte en proces, for at øge resultatvurderingen for gymnasierne samlet og for hvert en-
kelt gymnasium.  Dette mål kan dog ikke ses isoleret. Målet skal ses i sammenhæng med mål for trivsel og ele-
vers overgang til videregående uddannelse. 

• Et procesmål for HCØ er derfor at udarbejde en plan og proces for at HCØ iværksætter initiativer til at 
elevernes karaktergennemsnit stiger i forhold til de resultatmålinger, som samles af Datavarehuset. 

 

Overgang til videregående uddannelse  

Nationalt mål: En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse 

Faglig vision: Hos os handler det ikke blot om at få ny viden. Det handler i høj grad også om at udvikle sin døm-
mekraft. Blive så dygtig til at forholde sig kritisk og etisk til teknologi og videnskab, at enhver udvikling eller op-
findelse kommer til at gavne både os selv og alle andre mennesker. 

På H.C. Ørsted Gymnasiet skaber og udvikler vi undervisning, som vi anvender og sætter i spil for at gøre en for-
skel. Vi samarbejder og udvikler projekter med erhvervslivet, videregående uddannelser og det omgivende sam-
fund, hvor vi prøver tingene af i virkeligheden. 

Resultatvurdering: I resultatvurderingen ligger HCØ som helhed over landsgennemsnittet for overgangsfrekvens 
til videregående uddannelser. 

HCØ-mål: Resultatmålet ønskes opretholdt, selv om nye initiativer først vil have begyndende effekt på resultat-
målet i 2021 og fuld effekt i 2023. Dette skyldes, at resultatmål for overgang til videregående uddannelse først 
måles 2 år efter at de har afsluttet en gymnasieuddannelse.  

• Et resultatmål for HCØ er derfor at fastholde et resultatmål for overgang til videregående uddannelser 
over landsgennemsnittet i 2019 i forhold til de resultatmålinger, som samles af Datavarehuset.  

 

• Et procesmål for HCØ er sikring af en konsolidering af at HCØ fastholder resultatmål for overgang til vi-
deregående uddannelser over landsgennemsnittet er, at udarbejde en plan og proces for udvidelse og 
kvalificering af eksternt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. 
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Trivsel 

Nationalt mål: Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. 

 

Faglig vision: Vi skal tænke og have omtanke. Her er plads til begejstring, og vi forventer engagement og nysger-
righed. 

Resultatvurdering:  I resultatvurderingen af HCØ ligger gymnasiet som helhed i frafaldet på 1.g under landsgen-
nemsnittet om end nogenlunde på snit med tekniske gymnasier i Danmarks største byer. Frafaldet på 1.g har 
tillige direkte indflydelse på det samlede frafald på HCØ.  

HCØ-mål: Frafald på 1.g hænger sammen med det miljø og den kultur, nye elever møder ved starten af en gym-
nasial uddannelse. Mødet med HCØ skal afspejle begejstring og skabe engagement og nysgerrighed.    

• Et resultatmål for HCØ er derfor at fastholde at der ved udgangen af skoleåret 2019/2020 sker en ned-
bringelse af frafaldet på 1.g på 1%-point i forholde til de resultatmålinger, som samles af Datavarehuset.  
 

• Et resultatmål/procesmål for HCØ er at øge tilfredsheden målt gennem ETU. Resultatmålet omhandler 
1.g. Procesmålet er at sikre en bedre elevtrivsel gennem alle 3 gymnasieår.  
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EUX mål 
 

Med udgangspunkt i de retningsgivende nationale mål for gymnasiale uddannelser har EUX fastlagt nedenstå-
ende: 

Udfordre eleverne 

Nationalt mål: Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som 
de kan. 

Skriftlighed som middel til løfteevne.  

Evnen til at udtrykke sig skriftligt er væsentligt for at kunne akkumulere og formidle viden og indgår dermed som 
et centralt element som bidrag til at øge løfteevnen. 

Der iværksættes særlige forløb på eux inden for forskellige tilgange til arbejdet med skriftlighed. De forskellige 
forløb evalueres samlet inden udgangen af skoleåret 2018/2019. 

• Procesmål: Der udarbejdes en tids- og handlingsplan med henblik på ved udgangen af skoleåret 
2019/2020 at løfte de gennemsnitlige skriftlige karakterer fra 2017 for hhv. årskarakterer og prøveka-
rakterer på 5,8 og 4,3 til hhv. 5,5 og 6,0 i forhold til de resultatmålinger, som samles af Datavarehuset. 
 

• Resultatmål: Som et delresultat øges de skriftlige prøvekarakterer ved udgangen af skoleåret 2018/2019 
til 5,0 i forhold til de resultatmålinger, som samles af Datavarehuset. 
 

Synergi i uddannelsen. 

Synergi mellem eud-fag og gymnasiale fag i eux er essentielt for uddannelsen. Og samtidig det mest problemati-
ske i en uddannelse med mange eud-retninger. 

Der udvikles en model for, hvordan synergien kan virkeliggøres både for hovedforløb i store uddannelser (ud-
dannelser med mange eux-elever), hvor problemet er krav om længerevarende sammenhængende eud-forløb 
og for små uddannelser, hvor eleverne indgår i eud-forløb sammen med øvrige eud-elever. 

• Resultatmål/Procesmål: Der fremlægges en model for skabelse af synergi i uddannelsen inden udgangen 
af året 2019. Der udarbejdes en tids- og handlingsplan  

 

Overgang til videregående uddannelse  

Nationalt mål: En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse 

Skabelse af samarbejdsrelationer med videregående professionsuddannelser. 
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Der etableres et samarbejde med TECs vejledere med henblik på at øge elevernes kendskab til deres muligheder 
for at tage en videregående uddannelse. 

• Procesmål: Der udarbejdes en tids- og handlingsplan for udvidelse og kvalificering af eksternt samar-
bejde med videregående tekniske/erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. 

 

Trivsel 

Nationalt mål: Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. 

EUX er med i en forsøgsordning, hvor det er blevet muligt at sprede x-fagene ud på GF1 og GF2. Dette tror vi på 
kan mindske vores frafald. Før forsøget havde eleverne dansk, engelsk og samfundsfag på GF1 og matematik, 
fysik og teknikfag på GF2. Denne fordeling har ikke været hensigtsmæssig og vi tror på, at vores nye fordeling af 
fagene kan give et mindre frafald. 

 
• Resultatmål for EUX er at fastholde at der ved udgangen af skoleåret 2019/2020 sker en nedbringelse af 

frafaldet på det samlede grundforløb på 1%-point i forholde til de resultatmålinger, som samles af Data-
varehuset.  

• Et procesmål for fravær: EUX følger elevernes fravær hver 14 dag og bruger denne viden til samtaler om 
trivsel i de løbende kontaktlærersamtaler. 
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Fraværsmål 
 

I henhold til Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal skolen årligt fastsætte 
et måltal for nedbringelse af skolens samlede fravær i det kommende skoleår i forhold til det faktiske fravær i 
det foregående skoleår. 

Skolen skal derudover offentliggøre oplysning om det samlede fravær i det foregående skoleår.  

 

HCØ fraværsmål 
På HCØ fastsættes et samlet fraværsmål for skoleåret 2018/2019 til 10%. 

Det samlede fravær for skoleåret 2017/2018 er opgjort på de enkelte afdelinger på HCØ og var på: 

HCØ Ballerup:           8% 

HCØ Frederiksberg: 15% 

HCØ Lyngby:          11% 

 

EUX fraværsmål 
På EUX fastsættes et samlet fraværsmål for hhv. GF1 og GF2 til 10% 

For hovedforløbene fastsættes ikke noget mål. Eleverne her indgår i et ansættelsesforhold med en praktikvirk-
somhed og fravær på skoleophold er omfattet af arbejdsretslige forhold mellem ansat og arbejdsgiver. EUX/TEC 
følger op på elevernes fravær og indrapporterer det til praktikvirksomheden. EUX/TEC indrapporterer også til 
praktikvirksomhederne, hvis fraværet potentielt kan få betydning for elevens/den ansattes gennemførelse af 
uddannelsen.  
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Evalueringsstrategi 
 

På H. C. Ørsted Gymnasiet og på EUX arbejder vi ud fra opstilling af tydelige mål og evaluering af dem. I vo-
res tilgang til evaluering tager vi afsæt i elevens læring. Vi ser både på evaluering på organisationsniveau, 
elevernes evaluering af undervisningen, lærerens evaluering af eleven og elevens selvevaluering og reflek-
sion over egen indsats, evne og muligheder for videreuddannelse. Fokus for evalueringsstrategien er derfor 
evalueringer på flere niveauer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsstrategien er opdelt i 3 kategorier: 

 

1. Undervisningsevaluering 
 

2. Faglig evaluering 
 

3. Selvevaluering 
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Undervisningsevaluering.   
 
Evalueringen skal ses som en dynamisk proces til at gøre undervisningen bedre, at øge elevernes 
læring, at give retning for undervisningen og elevernes indsats samt at give overblik over skolens 
undervisning og elevernes læringsudbytte. 

Evalueringen søger at give lærerne brugbar feedback på, hvordan undervisningen fungerer i forhold 
til, at eleverne opnår både de fastsatte og egne læringsmål, samt at træne eleverne i at evaluere 
deres egen indsats med henblik på at blive opmærksomme på hvordan og i hvilke sammenhænge, 
de lærer bedst. 

Formålet med undervisningsevalueringen er 

• at give eleverne medindflydelse på og medansvar for undervisningens planlægning og gennem-
førelse. 

• at sikre, at uhensigtsmæssig tilrettelæggelse hurtigt ændres. 
• at give skolens ledelse indsigt i, hvordan planlægningen og gennemførelsen af undervisningen 

fungerer, således at den kan påtage sig ansvaret for undervisningen som helhed og for udviklin-
gen heri.  

 

Undervisningsevalueringen foretages dels ved at eleverne vurderer den undervisning de har modta-
get på det enkelte hold/fag/undervisningsforløb, dels ved at lærere, som samarbejder om klas-
ser/forløb vurderer tilrettelæggelsen af undervisningen og elevernes udbytte heraf. 

På hvert hold foretages der evaluering af undervisningen to gange årligt (halvårlige hold dog undta-
get) f.eks. i december og april, hvoraf mindst én skal være skriftligt. Evalueringen herunder fokus, 
effekt og mål tilrettelægges i samarbejde med eleverne f.eks. med elevrådsrepræsentanterne. Eva-
lueringen kan f.eks. omfatte: tilrettelæggelse og gennemførelse, arbejdsformer, elevernes forbere-
delse og motivation, arbejdsbyrde, klasserumskultur. Centralt er dog, at det er undervisningssituati-
onen og udbyttet, der evalueres og ikke læreren og den enkelte elev. 

Undervisningsevalueringen afsluttes med, at læreren sammen med klassen udarbejder en kort 
handlingsplan for opfølgning på evalueringen. Handlingsplanen gøres tilgængelig for ledelsen. 

Ovenstående systematiske evaluering vil ofte suppleres med korte mere uformelle evalueringer 
ved afslutningen af forløb. Konklusionen på en evaluering formidles til det pågældende hold. 
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Faglig evaluering.   
 
Evaluering af elevernes læringsudbytte falder i to kategorier dels formativt som en integreret del af 
undervisningen, dels summativt i form af prøver og karakterer, Evalueringen af elevernes lærings-
udbytte skal sikre, at den enkelte elev løbende er orienteret om sit faglige standpunkt, og om den  
udviklingsproces, som eleven befinder sig i. Evalueringen finder både sted gennem elevkonsultatio-
nen i efteråret, elevsamtaler, karaktersamtaler og enkeltfaglige evalueringer med det afsæt at sikre 
en løbende udvikling af elevens faglige, almene og personlige kompetencer. Det er op til den en-
kelte lærer og faggruppe løbende at arbejde med at tilpasse fagenes evalueringsmetoder, så de er 
med til at tydeliggøre læringsudbyttet i det enkelte forløb. Målet er, at eleven bliver bevidst om 
egne styrker og svagheder og får de nødvendige redskaber til at udvikle sig og gøre fremskridt i de 
enkelte fag. Den enkelte evaluering tager afsæt i elevens læringsmål og afsluttes med opstilling af 
nye læringsmål frem mod næste evaluering.  

Lærerne inddrager som en del af undervisningen såvel skriftlige som mundtlige opgaver, der gør 
eleverne bekendt med eksamensformen og som medvirker til at give en standpunktsvurdering af 
den enkelte elev.  

På teammøder eller andet opsamles de enkelte læreres evalueringer elever indkaldes evt. til sam-
tale herom. 

På HCØ skal eleverne i deres gymnasietid gennemføre mindst 5 lovbestemte interne prøver.  

1. Intern prøve i NV 
2. Intern prøve i PU 
3. Intern mundtlig prøve i dansk efter 1.g. 
4. Intern mundtlig projektprøve efter 1.g i studieretninger med matematik på B niveau. 
5. Intern årsprøve i begge studieretningsfag. Hvis faget indeholder en skriftlig prøveform, vælges 

denne – ellers afholdes en mundtlig (for nogen studieretninger: portfolio/praktisk) prøve. 
6. Intern en mundtlig gruppeprøve i teknologi B midt i 2. g.  – dog ikke for elever med teknologi A. 

Disse elever skal til årsprøve efter 2. g i faget. 
7. Intern skriftlig prøve i skriftlig engelsk midt i 2. g. 
 
Lærerne har mulighed for at supplere disse på HCØ centralt fastsatte interne prøver med yderligere 
interne prøver som en del af undervisnings-/fordybelsestiden i faget. 

 
Samlet giver de interne prøver alle elever indsigt og træning i alle relevante eksamensformer på 
htx.  

 

Afsnit herom for EUX er under udarbejdelse. 

 

Lærerne har mulighed for at supplere disse på EUX centralt fastsatte interne prøver med yderligere 
interne prøver som en del af undervisnings-/fordybelsestiden i faget. 

 
Samlet giver de interne prøver alle elever indsigt og træning i alle relevante eksamensformer på 
eux.  
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Selvevaluering.   
 
Hensigten med selvevaluering er todelt.  

 

Elevernes selvevaluering. Både elever og skolen skal blive mere bevidste om, at en gymnasieud-
dannelse – udover at give en specifik faglig ballast – også skal være en udvikling fra elevrollen til 
studerende. Der skal herigennem skabes en refleksion hos den enkelte elev over egne evner og den 
indsats, eleven yder i forhold til at optimere egen læring. 

Eleverne skal kombinere den mundtlige og den skriftlige del af selvevalueringen i en gradvist mere 
kompliceret proces, der starter allerede i grundforløbet. 

Denne del af processen indeholder for HCØ screening i matematik, indsigt i elevernes behov for 
særlig pædagogisk støtte, interne prøver i NV og PU samt en personlig evalueringssamtale. Hensig-
ten med denne samtale er at identificere og konkretisere elevens egen læringsstil og prøve at 
lægge en fælles strategi for hvordan eventuelle svagheder kan udbedres samt afdække elevens valg 
af studieretning. 

I studieretningsforløbet på HCØ fortsætter selvevalueringen på en sådan måde, at lærerne kontinu-
erligt inddrager den i den daglige undervisning. Alt elevernes skriftlige arbejde bliver anset som væ-
rende vigtigt og derfor skal gemmes i en portfolio-mappe. Det påhviler også læreren at lægge vægt 
på elevens mundtlige præstationer, således at disse bliver evalueret på lige fod med de skriftlige. 

Den enkelte lærer evaluerer både de faglige og de studiemæssige kompetencer med klassen efter 
hvert afsluttet forløb. 

Elevernes selvevaluering er systematiseret og indgår i plan/oversigt over evalueringer på HCØ. 
 

Afsnit herom for EUX er under udarbejdelse. 

 
 
Skolens selvevaluering.  Skolen indhenter systematisk information og viden om undervisningen og 
rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvik-
ling. Dette sker gennem ETU, MTU, undervisningsmiljøevaluering, resultatvurdering i forhold til fag-
ligt niveau og overgang til videregående uddannelser mv. 
 
Derudover sker der en kritisk gennemgang, evaluering og vurdering af egen praksis. Dette sker gen-
nem en opfølgning på handlingsplanerne fra undervisningsevalueringen, årlige evalueringer af triv-
sel og fastholdelse, på HCØ årlige evalueringer af grundforløb og SO-forløb, på EUX årlige evaluerin-
ger af de 2 grundforløb, strukturen og EO-forløb, samt for både HCØ og EUX-opfyldelse af mål for 
kvalitetsudviklingen, strategiske indsatsområder mv.  
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Skolens løbende selvevaluering danner baggrund for en årlig selvevalueringsrapport, som drøftes i 
bestyrelsen. Rapporten er grundlaget for skolens årlige opfølgningsplan. 
 
Skolens selvevaluering er systematiseret og indgår i plan/oversigt over evalueringer på HCØ og EUX.  
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ETU 
 

Der gennemføres elevtrivselsundersøgelser på HCØ og EUX hvert. Hver afdeling koordinerer tidspunktet for 
hvornår lederen, kontakt- eller klasselærerne afsætter 1/2 time med eleverne til formidling af ETU undersø-
gelsens formål samt gennemførelse. Tidspunktet skal falde inden for den fastsatte indsamlingsperiode.  

Direktionssekretariatet genererer link til undersøgelsen, som gøres tilgængelig for eleverne på Lectio for 
HCØ og på Itslearning for EUX og opdaterer afdelingerne løbende med antal besvarelser samt svarprocent 

Der udvælges en tværgående indsats for hhv. HCØ og for EUX samt for de enkelte afdelinger. Dette skal 
sætte mål for næste ETU.  
 

Fokusområder og best practice.  I forhold til den udvalgte tværgående indsats udvælges 3 fokusområder, 
med en synlig negativ udvikling eller resultat inden for dette område. Igennem elevfokusgrupper vil vi for-
søge at afdække årsagerne til resultaterne, og høste flere erfaringer, som kan øge elevernes trivsel.  

Ud over fokusområderne udvælger HCØ og EUX en afdeling med et synligt godt ETU-resultat - case til best 
practice. Certifikat for udmærkelse i ETU udarbejdes, og afdelingen vil blive brugt som inspirationskilde til 
arbejdet med elevtrivsel på HCØ og EUX. 

Resultater fra ETU kan ses på https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

  

https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/
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MTU 
 

MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse) på HCØ og EUX gennemføres hvert andet år. 

Formålet med undersøgelsen er at opnå viden om medarbejdernes trivsel, ønsker og behov, og dermed en 
pejling på, om vi er på rette vej.  

Den nærmeste leder får udarbejdet en MTU-rapport, som fremstiller resultatet i visuelle oversigter. Hver 
leder skal gennemgå og følge op på resultatet med deres medarbejdere, som sammen kan bruge MTU’en 
som et dialogværktøj til at vurdere indsatser i afdelingen. Efter MTU’en vil der løbende blive fulgt op på ar-
bejdet med resultaterne – både lokalt og tværgående.  

Der udvælges en tværgående indsats for hhv. HCØ og for EUX samt for de enkelte afdelinger. Dette skal 
sætte mål for næste MTU.  
 

Skolerapport for MTU kan ses på: https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

 

 

  

https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/
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Undervisningsmiljøvurdering 
 

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves efter meget lig de samme retningslinjer, som gælder for en ar-
bejdspladsvurdering.  UMV´en skal være tilgængelig på skolen, og den skal indeholde følgende: 

• Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø 
• Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer 
• Udarbejdelse af en handlingsplan, hvoraf det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede proble-

mer skal løses 
• Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

Undervisningsmiljøvurderinger 
Undervisningsmiljøet er reguleret af Undervisningsmiljøloven fra 2001, som introducerer begreber som un-
dervisningsmiljørepræsentanter og undervisningsmiljøvurderinger. 

 

Undervisningsmiljøvurderinger kan ses på https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

  

  

https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/
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Resultatvurdering 
  

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. fastlægger, at skoler skal of-
fentliggøre faktuelle oplysninger om skolen og undervisningen. En række af disse oplysninger sikrer, at bor-
gerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen.  Det omfatter elevers og studerendes 
fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, skolens karaktergivning m.v., overgangsfrekvens til anden ud-
dannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse.  

Disse oplysninger indgår også i HCØ’s og EUX’s kvalitetssystem og hermed i den årlige skriftlige selvevalue-
ring og handlingsplan. 

Til fremskaffelse af oplysningerne anvender HCØ og EUX centrale databaser, der stilles til rådighed af mini-
steriet. 

Hvor intet andet er nævnt, kan data om nedenstående kan ses på: https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/  

Studietid og fuldførelse 
 

Der findes ikke en opgørelse for eux. 

Faglig vurdering 
 

Gymnasiekarakterer for EUX kan ses på: 

https://www.uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/sider/indhold/Excel%20adgang.aspx  

Herefter vælges ”Studenter og resultater” eller ”Studenter og karakterer”. Og så TEC. 

Overgang til videregående uddannelser 
 

Der findes ikke tilsvarende opgørelse for eux. 

Socioøkonomisk reference (løfteevne) 
 

https://www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeRepor-
tUrl=/Rapporter/Gymnasiale%20uddannelser/Socio%C3%B8konomiske%20referencer/10_SocRef_Hoved-
rapport.rdl 

Under parametre vælg: År (f.eks. 2017), uddannelse (HTX), afdeling (H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby eller 
TEC Ballerup eller TEC Frederiksberg – de to sidstnævnte er endnu ikke i databasen rettet til H.C. Ørsted 
Gymnasiet) samt fag (alle – eller vælg enkelte fag ud). Tryk Anvend. 

 

Der findes ikke tilsvarende opgørelse for eux. 

 

  

https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/
https://www.uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/sider/indhold/Excel%20adgang.aspx
https://www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Rapporter/Gymnasiale%20uddannelser/Socio%C3%B8konomiske%20referencer/10_SocRef_Hovedrapport.rdl
https://www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Rapporter/Gymnasiale%20uddannelser/Socio%C3%B8konomiske%20referencer/10_SocRef_Hovedrapport.rdl
https://www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Rapporter/Gymnasiale%20uddannelser/Socio%C3%B8konomiske%20referencer/10_SocRef_Hovedrapport.rdl
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Retningslinjer for trivsel og fastholdelse 
 

 

Målet med retningslinjer for trivsel og fastholdelse er, i et samarbejde mellem lærere, vejledere og ledel-
sen, at fastholde eleverne i uddannelse, samt at medvirke til øget trivsel for skolens elever, og derved øge 
motivation og fagligt udbytte af undervisningen.   

  
Lærere  

Alle lærere noterer elevernes tilstedeværelse og afleveringer af skriftlige opgaver i Lectio.  

Lærere informerer og samarbejder med lærerteam og vejleder omkring elevfravær, elevtrivsel og elevernes 
fagligt niveau.   

Alle lærere omkring den enkelte klasse arbejder koordineret med klasseledelsen i deres givne klasser og 
samarbejder tæt om at udvikling klassekultur og læringsmiljø.   
 

Vejledere  

Vejlederen samarbejder med lærere, lærerteams og ledelsen omkring elever, og yder støtte og vejledning 
efter behov for elever der har brug for støtte til at gennemføre uddannelsen. Vejledere sørger for, at den 
enkelte elev kan få kvalificeret vejledning i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsesforløbet. Vejle-
derne medvirker ved modtagelse af nye klasser, herunder gennemførelse af introforløbet og Netwerk. I ef-
teråret får alle nye elever en opstartssamtale med deres vejleder med henblik på at afdække evt. forhold 
der kan påvirke elevens skolegang.   

Skolens vejledere afholder både individuelle- og gruppevejledninger, samt gennemfører kollektiv vejledning 
der støtter fastholdelsen. Skolens vejledere sikrer, at der sker en hurtig opfølgning omkring elever, der har 
for stort fravær og/eller andre problemer, som kan gøre det svært at gennemføre uddannelsen. Vejledere 
kan henvise elever med problemer, som kræver psykolog, læge eller andet, til rette behandling. 

Elever med fraværs-/afleveringsproblemer tilbydes støtte i studieteknik.  
 
Skolens vejledere indgår som ressourcepersoner, der kan understøtte lærerne med udvikling af klassekultur 
samt konflikthåndtering.  
 
Særlig vejledning gives i samarbejde med UU til elever, som ikke kan fastholdes til deres valg af anden ung-
domsuddannelse. 
 
Skolens vejledere samarbejder med UU-vejledere fra de kommuner, eleverne kommer fra og med Studie-
valg København.   

 
 
Ledelsen  
 
Skolens ledelse implementerer Retningslinjer for trivsel og fastholdelse og har ansvar for at skolens fra-
værsprocedure følges.  
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Ledelsen sikrer, at alle klasser hurtigt efter skolestart informeres omkring fraværsprocedure og skolens or-
densregler, samt muligheder for vejledning og lektiecafé.  

Ledelsen indgår i tæt dialog med lærerteams og vejledere. Frafaldsudsatte elever og evt. deres forældre 
indkaldes til samtale med vejleder og evt. ledelsesrepræsentant. Formålet med samtalerne er at bestemme 
årsager til fravær og udarbejde en opfølgningsplan for eleven. Beslutninger omkring evt. sanktioner tages af 
rektor (jvf. skolens fraværsprocedure).  

 

Eleverne  

Elevernes engagement i undervisningen og skolens liv er et væsentligt led i at fastholde dem i gymnasieud-
dannelsen. Gennem deres indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse og regelmæssige evalueringer af 
undervisningen får eleverne mulighed for at påvirke undervisningen, så den er relevant for dem. 

 

Procedurer 

• Tre trins procedure til fastholdelse. 
• Fælles procedure for løbende rapportering og opfølgning på klassernes fravær og afleveringer og 

kontakt/klasselærernes fastholdelsesinitiativer og fælles norm for forventninger til elevers fraværs-
procent og opfølgning på afleveringer  

• Fælles standard for studievejlederes dataindsamling om frafaldsårsager.  
• Fælles standard for lærers lukning i Lectio af ”gamle” manglende afleveringer.  
• Lærervejledning til opfølgning på henstillinger, pæd. tilrettevis og skriftlige advarsler  
• Skriftlig elevvejledning om fraværs- og afleveringsregler og fastholdelsesprocedure  
• Fælles procedure for lokal indsamling af data om frafaldsårsager og om konkrete positive erfaringer 

med fastholdelsesforløb.  
• Skolen registrerer for alle elever, der forlader skolen uden afsluttet eksamen, årsagen til beslutnin-

gen, og der udarbejdes på dette grundlag en statistik, der behandles i ledelsen med henblik på en 
tilpasning af disse retningslinjer.  

 
 

Andre støtteforanstaltninger:  

Netwerk  

Alle skolens nye klasser deltager i deres første år på skolen i Projekt Netwerk, som har til formål at styrke 
klasserumskultur og elevtrivsel.  

Lektiecafé  

Skolen tilbyder skemalagt lektiehjælp. Her kan eleverne få hjælp af en lærer eller anden støtteperson til 
skriftlige opgaver og andre lektier.   

 

Omlagt skriftlighed  

Alle klasser har i skoletiden tid til udarbejdelse af større eller mindre opgaver under vejledning af deres læ-
rere. Dermed øges elevernes kompetencer og mulighed for at lave opgaven færdig derhjemme, og dermed 
mindske fravær og frafald, samt at øge deres faglige niveau.  
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Læsescreening, læsevejledning, matematikvejledning  

Alle nye elever gennemgår en læsescreening i starten af skoleåret ved læsevejleder. Elever der har brug for 
IT-rygsæk, læsevejledning og læsetræning fortsætter i støtteforløb hos læsevejleder. Derudover indgår 
screening i engelsk og matematik. 

Eksamenstræning  

Skolen udbyder kursus i eksamensteknik og forebyggelse af eksamensangst hvert forår.  

Faglige udfordringer. 

Som led i fastholdelsen af elever og for at skabe øget trivsel tilbydes relevante faglige og personlige udfor-
dringer for eleverne gennem deltagelse i f.eks. Georg Mohr-konkurrencen, faglige olympiader, Company 
Programme eller Akademiet for Talentfulde Unge. 

Elever med længerevarende sygdom 

Elever, der er ramt af længerevarende sygdom, har mulighed for at få støtteundervisning, gerne gennem-
ført som virtuel undervisning. Omfanget og karakteren af støtteundervisningen tilpasses elevens formåen i 
sygdomssituationen og afgøres af den involverede uddannelsesleder i samråd med elevens studievejleder 
og eleven/dennes værge. 
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Antimobbestrategi 
 

Formålet med antimobbestrategien er dels at forebygge mobning og dels at have en plan for, hvad vi som 
skole gør, hvis mobning finder sted.  
Antimobbestrategien består af to dele: Den forebyggende indsats- herunder retningslinjer for digital opfør-
sel og indsats ved mistanke om mobning/mistrivsel  
 
Den forebyggende indsat:  
• H.C. Ørsted Gymnasiets antimobbestrategi indbygget i Netwerk-programmet (https://www.projektnet-
werk.dk/)  
 
På H.C. Ørsted Gymnasiet bliver alle elever, ved starten af 1.g., introduceret til Netwerksprogrammet. Hvor 
Netwerk særligt fokuserer på forebyggelse af ensomhed, vil vi på H.C. Ørsted Gymnasiet samtidig arbejde 
med forebyggelse af mobning. Netwerk-programmet bygger på fire elementer, hvoraf det ene element er 
et lektionsforløb, hvor der arbejdes med at forstå baggrunden for det, som vi ønsker at forebygge.  
Forslag til lektionsindhold (jf. med Netwerks opbygning)/indhold):  
• Viden om mobning og social mistrivsel  
• Klasserumskulturens betydning for at mobning ikke opstår  
• Klassens fælles ansvar for, at alle trives og ingen ekskluderes af fællesskabet  
• Handlemuligheder, hvis mobning opstår.  
 
Et andet element er brug af makkerskab, som også kan bruges aktivt i forebyggelsen af mobning, ved at 
sørge for, at alle elever til enhver tid har en at sidde og arbejde sammen med. Brug af makkerpar er mest 
brugt i 1.g., men det kan anbefales, at læreren fortsætter med at danne bordgrupper (f.eks. bestående af to 
makkerpar) på alle tre årgange.  
Fællesskabende aktiviteter er et tredje element, som kan inddrages i forebyggelsen af mobning. Aktivite-
terne er et redskab til at udvikle kendskab til alle kammeraterne i klassen og fundere fællesskabet og give 
fælles oplevelser. Både de lærerstyrede aktiviteter (f.eks. introturen i 1.g, studietur i 2.g) og de elevstyrede 
aktiviteter startes af kontaktlæreren.  
Det fjerde element handler om, hvordan eleven, som er ramt af (ensomhed)/mobning kan hjælpes, men 
her taler vi ikke længere om forebyggelse, men "helbredelse", når skaden er sket. Her skal eleverne præ-
senteres for skolens antimobbestrategi (se nedenstående afsnit: Strategi ved mistanke om mobning)  
Der er en tendens til, at der er mest opmærksomhed på Netwerksprogrammet i 1.g., og et grundigt arbejde 
med Netwerksprogrammet kan også være med til at skabe et godt fundament i klassen, men det er stadig-
væk en risiko for, at mobning kan opstå i de senere klasser. Her spiller kontaktlæreren og klasseteamet en 
vigtig rolle.  
• Kontaktlærer, studievejleder og klasseteamets rolle i den forbyggende indsats. 
 
 
Under introforløbet i 1.g. formulerer eleverne sammen med klassens kontaktlærer klasserumsregler, og 
reglerne for god digital opførsel (se afsnit om dette senere i dokumentet) præsenteres og diskuteres. Under 
introforløbet præsenteres eleverne for antimobbestrategien evt. sammen med studie- og ordensreglerne.  
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Studievejlederen præsenterer sig for alle 1.g klasser og nævner, hvad man som elev kan gøre, hvis man ser, 
eller selv oplever mistrivsel. Der vælges 2 trivselselever i hver klasse, der deltager i et klasseteammøde pr. 
semester.  
 
Ved overgang til studieretningsklasser afsættes der en del af dagen til at ryste eleverne sammen i de nye 
klasser. Kontaktlæreren afholder klassens time efter behov på alle årgange. Antallet af klassens time juste-
res efter 
 
klassens behov. Klasseteamets øvrige lærere mødes flere gange hvert semester, og her er elevernes og 
klassens trivsel altid på dagsordenen.  
• Digital opførsel på H.C. Ørsted Gymnasiet  
 
På H.C. Ørsted Gymnasiet færdes der mange mennesker- mange forskellige mennesker. Ingen er ens, for 
her mødes mange kulturer, traditioner, historier og interesser. På H.C Ørsted Gymnasiet er én af vores cen-
trale værdier rummelighed, og vi er stolte af at have et sted, hvor der er plads til alle, plads til forskellighed 
og plads til, at den enkelte elev kan være sig selv. Og netop den tradition for at rumme forskellighed ser vi 
som en styrke, og det er en tradition vi vil kæmpe for at videreføre.  
Medier i alle afskygninger og på mange platforme er en integreret del af børns og unges liv i dag. Derfor er 
det vigtigt at klæde børn og unge ordentligt på til at færdes på nettet. Børn og unge skal have nødvendige 
kompetencer, færdigheder og viden til at kunne agere i et digitalt samfund, herunder kendskab til social og 
etisk adfærd på internettet og sociale medier. Med andre ord, børn og unge skal opnå en digital dannelse 
og sociale kompetencer for at kunne begå sig i dagens medie-samfund.  
 
Formulering af retningslinjer for digital opførsel:  
Digital mobning(definition): Krænkende, nedværdigende eller ekskluderende handlinger og ord  
Mobning via sociale medier accepteres ikke, jf. vores antimobbestrategi.  
Adfærd og opførsel på internettet og sociale medier skal være i tråd med adfærd og opførsel i den virkelige 
verden.  
Vi ønsker at skabe en skolekultur, hvor der ikke tolereres digital mobning eller ekskluderende adfærd.  
Vi respekterer hinanden og opfører os ansvarligt på internettet og sociale medier.  
Vi viser hensyn og omtanke for hinanden på internettet og sociale medier.  
Vi behandler andre online, som vi behandler dem, hvis de stod foran os.  
Vi bruger ikke sociale medier til at ydmyge, håne elle nedværdige andre. 
Vi bruger ikke sociale medier til at udstille eller ekskludere andre.  
Vi sender ikke krænkende billeder, beskeder eller videoer på de sociale medier.  
Vi poster, tagger eller deler ikke opslag eller billeder af andre, før vi har fået lov.  
Vi skriver ikke noget, som vi ikke selv ønsker at modtage fra andre.  
Vi tænker os om, inden vi trykker send.  
Pornografisk, voldspræget og krænkende indhold er uacceptabelt  
Internet og digitale medier bruges som et læringsværktøj i undervisningen  
Eleverne skal til enhver tid rette sig efter lærerens anvisninger omkring hensigtsmæssig brug af digitale me-
dier.  
 

H.C. Ørsted Gymnasiets politik for anvendelse af digitale medier og internet gælder altid ved brug af digi-
tale medier og internet og er også gældende uden for skoletiden. Ved overtrædelse af disse regler, vil ele-
ven modtage disciplinære sanktioner. 
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Studieplanen.  
 

Den strategiske ledelse på HCØ varetages af gymnasiedirektøren og ledelsesgruppen på HCØ. I praksis er 
det faglige og pædagogiske ansvar dog uddelegeret til lærerne på de enkelte gymnasier under HCØ. 

Den strategiske ledelse på EUX varetages af uddannelseschefen og ledelsesgruppen på EUX. I praksis er det 
faglige og pædagogiske ansvar dog uddelegeret til lærerne på EUX. 

De enkelte lærere har det faglige og pædagogiske ansvar for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalue-
ringen af undervisningen i fagene og for elevernes kompetenceudvikling.  

Alle kommende større undervisningsforløb, deres varighed og væsentligste fokuspunkter skal skrives ind i 
studieplanen. Studieplanen opdateres løbende mht. fagligt indhold, progression, pædagogisk tilrettelæg-
gelse/anvendte arbejdsformer, skriftlige opgaver, flerfaglige forløb mv. Studieplanen er et værktøj for læ-
rerne og gymnasiet til at skabe sammenhæng, overblik og kontinuitet i elevernes uddannelse. 

Udarbejdelsen af studieplaner er således centralt i forhold til implementeringen af kvalitetsudviklingen af 
faglige og pædagogiske mål. 

Ledelsen på HCØ og EUX holdes løbende orienteret om uddannelsens faglige og pædagogiske mål, indhold 
og progression dels via studieplanen, dels via en række løbende evalueringer, som er beskrevet her i ”Kvali-
tetssystem for HCØ og EUX”. De faglige og pædagogiske mål, indholdet og progressionen bliver justeret på 
baggrund af evalueringerne. 

Studieplanerne for HCØ er tilgængelig på: www.lectio.dk/ 

Studieplanerne for EUX gøres først obligatoriske for den årgang, der påbegynder den studieforberedende 
del af uddannelsen (hovedforløb 1) efter august 2018. Der er derfor ingen tilgængelige studieplaner for 
EUX. 

 

 

 

 

  

http://www.lectio.dk/
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Inddragelse af medarbejdere og elever  
 

Medarbejderne 
 

Formålet med kvalitetssystemet er blandt andet at sikre overblik over processer og understøtte menings-
fulde arbejdsgange fra elev til rektor/uddannelseschef.  
Med kvalitetssystemet har alle HCØ’s og EUX’s medarbejdere adgang til, og kan opnå indsigt i, måden 
hvorpå kvaliteten sikres på lokal, såvel som strategisk niveau. Alle HCØ’s og EUX’s medarbejdere bidrager, 
på forskellige niveauer, til at sikre kvaliteten af vores kerneydelse.  
 
HCØ og EUX ønsker at omsætte viden til praksis. Derfor søger vi at inddrage medarbejdere og elever i kvali-
tetsarbejdet. Det er disse aktører, der sidder inde med den indsigt og ekspertviden, som vi bygger vores vi-
den på.  
 
 

Eleverne 
 
 
Eleverne er i centrum på HCØ og EUX og inddrages aktivt i trivselsundersøgelser, selvevalueringer og under-
visningsevalueringer.  
Det er procedure, at resultaterne bliver fulgt op med en dialog på de aktuelle hold, hvor forbedringsforslag 
er i fokus.   
 
Eleverne inddrages også i kvalitetsarbejdet gennem et tæt samarbejde med de lokale elevråd. Det er via 
denne vej, at vi i fællesskab kan skabe de bedste uddannelser på såvel EUD som HTX. formålet med arbej-
det i elevrådene er at få elevernes synspunkter bragt frem til HCØ’s ledelse og at elevrådet er en kvalifice-
ret samarbejdspartner, der bidrager med viden og oplevelser på de enkelte gymnasier under HCØ og på 
EUX.  
 
Det vil være en kontinuerlig og en demokratisk proces, hvor vi skal sikre, at så mange som muligt bliver 
hørt. Vi ønsker at inddrage elevernes erfaringer for at styrke kvaliteten på gymnasierne.  
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Den årlige skriftlige selvevaluering 
 

 

Skolerne vælger selv, hvordan de udformer deres selvevalueringer.  
Det vil som oftest være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et notat/dokument, som på baggrund af den 
indsamlede information og analyserede data beskriver evalueringen, herunder hvordan skolen har præste-
ret i forhold til skolens egne fastsatte mål samt realiseringen af de centralt fastsatte mål.  
Selvevalueringen kan herved fungere som en løbende evaluering og vurdering af de indsatser og aktiviteter, 
som skolen har igangsat, hvilket giver et naturligt afsæt for, at nye fremadrettede mål formuleres.  
 

Den årlige selvevaluering skal være skriftlig, og den skal drøftes i bestyrelsen for at sikre den løbende udvik-
ling af skolens faglige og pædagogiske kvalitet. Herefter offentliggøres den på institutionens hjemmeside. 

 

Fra Vejledning til lov og bekendtgørelse om institutionernes kvalitetssystem. 

 

 

 

2018 
 

TEC/HCØ har valgt at selvevalueringen følger skoleåret. Den første årlige skriftlige selvevaluering vil derfor først 
være tilgængelig sommeren 2019. 
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Den årlige skriftlige opfølgningsplan 
 

 

På baggrund af selvevalueringen udarbejdes der en skriftlig opfølgningsplan. Opfølgningsplanen skal præci-
sere ændringsbehov, tiltag og fortsatte og nye operationelle kvalitetsmål. Desuden skal det fremgå af pla-
nen, hvordan de aktiviteter og særlige indsatser, der igangsættes skal gennemføres og evalueres.  
 
I dette arbejde er det væsentligt, at opfølgningsplanen udarbejdes så konkret som muligt, så ledere, lærere, 
administrativt personale og elever kan følge udviklingen og bidrage til at opnå de fælles mål og eventuelle 
delmål.  
Det kan være hensigtsmæssigt at opstille en detaljeret tidsplan samt en angivelse af, hvem i organisationen 
der er ansvarlig for, at de enkelte aktiviteter udmøntes og målene nås – alt efter emne og omfang kan dette 
være uddelt på teams, faggrupper, ad hoc nedsatte udvalg/arbejdsgrupper eller enkeltpersoner.  
Grafisk kan opfølgningsplanen udfoldes i et skema, hvor der ud for hvert mål angives en kort beskrivelse af 
de aktiviteter og indsatser, der skal sikre, at målet nås, samt en tidsplan og en angivelse af, hvem der er an-
svarlig for opfyldelsen af målet.  
 
Det er vigtigt, at opfølgningsplanen både fungerer som et praktisk anvendeligt værktøj for institutionen 
selv, og samtidig giver et overskueligt overblik for eksterne interessenter.  
 

Opfølgningsplanen skal udarbejdes årligt og drøftes i bestyrelsen. De seneste tre års opfølgningsplaner skal 
være tilgængelige på den enkelte institutions hjemmeside. 

 

Fra Vejledning til lov og bekendtgørelse om institutionernes kvalitetssystem. 

 

 

 

2018 
 

TEC/HCØ/EUX har valgt at selvevalueringen følger skoleåret. Den første årlige skriftlige opfølgningsplan vil derfor 
først være tilgængelig efter sommeren 2019. 
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Planer/oversigter 

Henvisninger  
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Faglig vision for H. C. Ørsted Gymnasiet 
 

På H.C. Ørsted Gymnasiet har vi en fælles faglig vision. Den vil vi realisere i et tæt samarbejde på tværs af 

en solid faglighed og stærke kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi - målrettet støttet af hu-

maniora og samfundsvidenskab. Vi bidrager til at styrke fremtidens samfund ved at være nysgerrige, samar-

bejdende, selvstændige og dygtige. 

Nysgerrige 

H.C. Ørsted Gymnasiet er ildsjælenes førstevalg, fordi vi vil udforske, udfordre og flytte - men også undre os 

over - en mangfoldig verden. Vi skal tænke og have omtanke. Her er plads til begejstring, og vi forventer 

engagement og nysgerrighed. 

Samarbejdende 

På H.C. Ørsted Gymnasiet skaber og udvikler vi undervisning, som vi anvender og sætter i spil for at gøre en 

forskel. Vi samarbejder og udvikler projekter med erhvervslivet, videregående uddannelser og det omgi-

vende samfund, hvor vi prøver tingene af i virkeligheden. Det er vores særkende, at vi kan knække virkelige 

problemer.     

Selvstændige 

Vi tager ansvar og stiller de rigtige spørgsmål. Vi er kreative og finder nye svar. Det kræver stor selvstændig-

hed, mod til selv at gøre noget og tro på egne løsninger. Og det har vi. 

Dygtige 

Hos os handler det ikke blot om at få ny viden. Det handler i høj grad også om at udvikle sin dømmekraft. 

Blive så dygtig til at forholde sig kritisk og etisk til teknologi og videnskab, at enhver udvikling eller opfin-

delse kommer til at gavne både os selv og alle andre mennesker. Først da bevæger vi os mod noget større, 

så vi kan måle os med vores udgangspunkt: H.C. Ørsted. 

 

Videnskabsmanden H.C. Ørsted engagerede og fordybede sig i mange forskelligartede områder for at kunne 

”åbne verden” for sig selv, sin samtid og sin eftertid. Han foretog således både naturvidenskabelige forsøg, 

opfandt nye danske ord til at beskrive nye fænomener og oprettede institutioner. Ikke overraskende støder 

man stadig på hans navn i mange sammenhænge. Blandt andet på H.C Ørsted Gymnasiet. Og det er med 

god grund.  
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Pædagogisk didaktisk strategi på TEC 
 

”I undervisningen på TEC udfoldes den enkeltes potentialer mest muligt”  

TEC vil med den pædagogisk didaktiske strategi beskrive det pædagogiske grundlag, som undervisningen 

skal tage udgangspunkt i. Strategien beskriver den gode undervisning på TEC og skal vise retning for, hvor-

dan vi vil udvikle og danne vores elever og kursister.   

 

 

 
 

 

Pædagogisk didaktisk grundlag  

Vi understøtter elevernes teknologiske og erhvervsrettede dannelse ved at undervisningen skal gøre elever og 

kursister bevidste om de værdier, normer og kvalitetskrav, samt den kultur der knytter sig til de enkelte erhverv 

og videregående uddannelser. Vi skal uddanne stolte håndværkere og kompetente studerende.  

Undervisningen på TEC tager udgangspunkt i følgende didaktiske principper:  

•  Differentiering 

•  Feedback 

•  Helhedsorientering 

 

 

Undervisningen på TEC er kendetegnet ved: 

•  At målene for undervisningen, både langsigtet og kortsigtet, er synlige for både 

lærere og elever. 
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• At der er sikret en differentieret undervisning, der tager højde for de forskellige 

læringsniveauer der er repræsenteret på holdene. 

• At der løbende gives formativ feedback til eleverne som, forholder sig til undervis-

ningsmålene, på alt elevarbejde såvel det mundtlige, praktiske samt det skriftlige 

• At elevinddragelse, praksisnærhed og anvendelsesorientering danner rammen for 

helhedsorienteret og tværfaglig undervisning i tæt samarbejde med erhvervslivet 

og omverden i øvrigt. 

 

Indsatser på TEC  

TEC prioriterer for nuværende følgende pædagogiske og didaktiske indsatsområder: 

• Innovation: På TEC opnår man kompetencer til at tænke og handle innovativt 

• Talent: Alle har talent og TEC formår at finde det frem 

• Pædagogisk og didaktisk IT: TEC skal udnytte potentialet ved IT til at understøtte 

en differentieret og motiverende undervisning, der via teknologi appellerer til de 

forskellige elev- og undervisningstyper. 

• Skriftlighed: Udvidet undervisningsbegreb (lærere og elever skal være mere sam-

men om blandt andet det skriftlige) 

 

Der bliver sat fokus på indsatsområderne i alle TEC’s uddannelser, og der bliver videndelt på tværs af organisati-

onen om de resultater, der opnås. Videndelingen sker bl.a. i tværgående ressourcegrupper og via TDC’s pædago-

giske portal på organisationens intranet. Videndelingen skal sikre implementering af den nye praksis, der udvik-

les lokalt i TECs afdelinger og uddannelser.   
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Procedure for undervisningsevaluering.  
 

Evalueringen skal ses som en dynamisk proces til at gøre undervisningen bedre, at øge elevernes læring, at 
give retning for undervisningen og elevernes indsats samt at give overblik over skolens undervisning og ele-
vernes læringsudbytte.  
 
Evalueringen søger at give lærerne brugbar feedback på, hvordan undervisningen fungerer i forhold til, at 
eleverne opnår både de fastsatte og egne læringsmål, samt at træne eleverne i at evaluere deres egen ind-
sats med henblik på at blive opmærksomme på hvordan og i hvilke sammenhænge, de lærer bedst.  
 
På hvert hold foretages der evaluering af undervisningen to gange årligt f.eks. i december og april, hvoraf 
mindst én skal være skriftligt. Evalueringen herunder fokus, effekt og mål tilrettelægges i samarbejde med 
eleverne f.eks. med elevrådsrepræsentanterne.  
 
Evalueringen kan f.eks. omfatte: tilrettelæggelse og gennemførelse, arbejdsformer, elevernes forberedelse 
og motivation, arbejdsbyrde, klasserumskultur. Centralt er dog, at det er undervisningssituationen og ud-
byttet, der evalueres og ikke læreren og den enkelte elev. 
 
Evalueringerne munder ud i en handlingsplan, som læreren udarbejder på baggrund af en drøftelse herom 
med klassen. 
  
Ovenstående systematiske evaluering vil ofte suppleres med korte mere uformelle evalueringer ved afslut-
ningen af forløb. Konklusionen på en evaluering formidles til det pågældende hold. 
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Planer/oversigter.  
 

Kvalitetsårshjul HCØ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. kvartal 
Intern prøve 2.g teknologi B mdt./projekt 
Intern prøve 2.g Engelsk skr. 
Fastlægning af tværgående og lokale indsatser vedr. ETU 

 
2. kvartal 

MTU (hvert 2. år) 
UV-evaluering 
Fastlæggelse af nye HCØ-mål 
Intern prøve 1.g Dansk mdt. 
Intern prøve 1.g matematik B mdt. /projekt 
Intern prøve 2.g studieretningsfag 
Udarbejdelse af årlig skriftlig selvevaluering til bestyrelsen 

 
3. kvartal 

Formulering af klasserumsregler 1.g 
Intern prøve NV 
Intern prøve PU 
Fastlægning af tværgående indsatser vedr. MTU 
Opdatering af data vedr. resultatvurdering 
Udarbejdelse af årlig skriftlig opfølgningsplan til bestyrelsen 

 

4. kvartal 
ETU 
UV-evaluering 
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Kvalitetsårshjul EUX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. kvartal 
Fastlægning af tværgående og lokale indsatser vedr. ETU 
… 

 

4. kvartal 
MTU (hvert 2. år) 
UV-evaluering 
… 

 

4. kvartal 
Fastlægning af tværgående indsatser vedr. MTU 
Opdatering af data vedr. resultatvurdering 
… 

 

5. kvartal 
ETU 
UV-evaluering 
… 
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Henvisninger 
 

 

Gymnasieloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027 

Gymnasiebekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190 

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø  https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636 

Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488 

Bekendtgørelse om elevråd https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145142 

Vejledning til institutionernes kvalitetssystem – 2017 https://uvm.dk/-/media/fi-
ler/uvm/udd/gym/pdf17/dec/180104-vejledning-til-lov-og-bekendtgoerelse-om-institutionernes-kvalitets-
system.pdf 

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/UVM-
pr%C3%A6sentation%202%20ved%20GL-reformmedlemsm%C3%B8de%20september%202016.pdf 

Kvalitetssystem på TEC https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

Undervisningsmiljøvurdering https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

Gennemsnitlig studietid og fuldførelsesprocent https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

Gymnasiekarakterer https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

Overgang til videre uddannelse https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

Skolerapport for MTU https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

Skolerapport for ETU  https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/ 

Uddannelsesstatistik http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/maincategories.aspx 
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