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ÅRLIG SKRIFTLIG SELVEVALUERING 
 

Om selvevalueringen på HCØ og EUX 
 

Den årlige skriftlige selvevaluering på HCØ og EUX er den første, der er udarbejdet for gymnasierne i 

henhold til gymnasieloven. 

Den skal ses som skolens evaluering af de mål og resultater, som fremgår af Kvalitetssystemet på HCØ og 

EUX, som blev fastsat for uddannelserne i 2018.  

Særligt for EUX skal det dog pointeres, at Kvalitetssystemet på HCØ og EUX samt den årlige skriftlige 

selvevaluering og efterfølgende opfølgningsplan, primært er rettet mod den gymnasiale del af 

uddannelsen. Den erhvervsuddannelsesrettede del af EUX er omfattet af Kvalitetssystem for 

erhvervsuddannelserne på TEC. 

 

Formelle krav til selvevalueringen.  

Kravene til gymnasieskolers kvalitetsarbejde er fastsat i Lov om de gymnasiale uddannelser § 71 samt i 
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §§ 59-63. 
Ministeriet har tillige udarbejdet en vejledning til institutioners kvalitetssystem. 
 
Af reglerne og vejledningen fremgår det, at gymnasierne selv vælger, hvordan de udformer deres 
selvevalueringer på baggrund af kvalitetssystemet.  
Det pointeres i vejledningen, at det som oftest vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et 
notat/dokument, som på baggrund af den indsamlede information og analyserede data beskriver 
evalueringen, herunder hvordan gymnasiet har præsteret i forhold til skolens egne fastsatte mål samt 
realiseringen af de centralt fastsatte mål.  
Selvevalueringen kan herved give 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 
udvikling af gymnasiets faglige og pædagogiske kvalitet. Herefter offentliggøres den på gymnasiets 
hjemmeside. 
 

Selvevalueringen på HCØ og EUX 

Selvevalueringen på HCØ og EUX er opbygget som et notat/dokument indeholdende en opsummering og 
hovedkonklusioner udarbejdet på baggrund af den indsamlede information og analyserede data, som 
beskriver gymnasiernes præstation i skoleåret 2018/2019 i forhold til mål og resultater som fremgår af 
kvalitetssystemet. 
 
Selvevalueringen bygger på et bilagsmateriale indeholdende detaljeret data og delkonklusioner på de 
enkelte hovedområder i kvalitetssystemet samt særlige henvisninger til dataindsamlingen.  
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Selvevalueringen er udgangspunktet for, at der efter en drøftelse i bestyrelsen, udarbejdes en skriftlig 
opfølgningsplan. 
 
 
Årlig skriftlig opfølgningsplan 
 
På baggrund af selvevalueringen udarbejdes der en skriftlig opfølgningsplan. Opfølgningsplanen skal 
præcisere ændringsbehov, tiltag og fortsatte og nye operationelle kvalitetsmål. Desuden skal det fremgå af 
planen, hvordan de aktiviteter og særlige indsatser, der igangsættes skal gennemføres og evalueres.  
 
 
Det er vigtigt, at opfølgningsplanen både fungerer som et praktisk anvendeligt værktøj for gymnasiet, 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 gymnasiets hjemmeside. 
 
Den årlige skriftlige opfølgningsplan vil blive drøftet i bestyrelsen i starten af det nye skoleår. 
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Selvevalueringen 
 
I ”Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser” som alle Folketingets partier bag gymnasiereformen blev 
enige om, er der fastsat nationale mål for uddannelserne: 

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

Ud fra disse mål har både HCØ og EUX arbejdet med lokale mål og indsatser til opfyldelsen af dem. Målene 
er kategoriseret under ”Udfordre eleverne”, ”Overgang til videregående uddannelser” og ”Trivsel”. 

Samlet set må det konkluderes, at både HCØ og EUX i vid udstrækning har levet op til de lokale mål 

uddannelserne satte sig ud fra de nationalt fastsatte mål for gymnasiale uddannelser.  

Eleverne er blevet udfordret på HCØ og eksamensresultaterne har generelt været stigende over de sidste 3 

år. Der er blevet iværksat initiativer som f.eks. øget matematikhjælp, fokus på særlig pædagogisk støtte, 

der skal vedligeholde og styrke dette. 

På EUX har initiativerne omhandlet skriftligheden og synergien i uddannelsen. Karaktergennemsnittet er 

også her højere end landsgennemsnittet. 

Overgangsfrekvensen til videregående uddannelser er stor på HCØ. Større end landsgennemsnittet. Der har 

været igangsat initiativer omkring f.eks. karrierelæring og talentudvikling. Tallene om overgangsfrekvensen 

siger dog ikke noget om initiativernes effekt. Målingerne sker først 2 år efter afsluttet gymnasial 

uddannelse og vi må derfor afvente målbare resultater af indsatserne. 

På EUX har der i den sammenhæng været fokus på samarbejde med professionsuddannelser.  Et større 

samarbejde i den forbindelse med Ballerup kommune er desværre udskudt. 

Hvad angår trivsel, så var det et mål for HCØ at reducere frafaldet og øge elevtrivslen, målt gennem ETU 

(elevtilfredshedsundersøgelsen). Frafaldet er faldet, men stadig lidt højere end landsgennemsnittet. Dette 

kan også tilskrives gymnasiets placering i hovedstaden. Trivselsundersøgelsen er grundlæggende ændret i 

forhold til tidligere, hvorfor der ikke kan laves en sammenligning. Dog må det pointeres, at ETU’en på HCØ 

viser en meget høj elevtilfredshed. 

På EUX var målet at sikre en løbende feedback på elevernes afleveringer. Både for at sikre kvaliteten i 

uddannelsen, øge elevernes trivsel samt at reducere frafaldet. ETU’en for EUX kan heller ikke sammenlignes 

med tidligere. Men viser også meget stor tilfredshed. Frafaldet på EUX er relativt stort, men hænger 

sammen med uddannelsens struktur, hvor mange elever efter grundforløbene får tilbudt en ordinær EUD-

kontrakt, frem for en EUX-kontrakt. Der er således her kun i meget begrænset omfang tale om elever, der 

falder ud af uddannelsessystemet. Der er tale om et omvalg til en anden uddannelse (EUD). 

Det skal dog bemærkes, at frafaldet på EUX er markant mindre på TEC end landsgennemsnittet. Dette 

skyldes både, at vi som en af de få erhvervsskoler har en eux-organisation, der omfatter både det 

erhvervsfaglige og det gymnasiale samt den særlige sammensætning vi har på eux-

erhvervsuddannelsesområdet. 



E
U

X
 

 

Årlig skriftlig selvevaluering på HCØ og EUX 2019 

6                                                                                                                                                                          09.06.2019 atn 

 

 

For begge uddannelser gælder dog, at tilfredshedsmålinger viser en markant kritik af de fysiske rammer.  

Både HCØ og EUX har gennemført undervisningsevalueringer i henhold til den fastlagte evalueringsstrategi 

på området. En evaluering af de systematiske undervisningsevalueringer gør dog, at HCØ ud fra 

pædagogiske overvejelser overvejer ved en revidering af kvalitetssystemet, at reducere de årlige 

systematiske undervisningsevalueringer fra 2 til 1. 

Generelt er medarbejdertilfredsheden meget stor på både HCØ og EUX.  De fysiske rammer, som heller ikke 
i ETU’en fik gode karakterer, viser sig også som problemet i MTU’en. Generelt for både HCØ og EUX gælder 
derfor, at skolen/gymnasierne må satse på at styrke de fysiske rammer for uddannelserne og betingelserne 
for både lærernes og elevernes arbejds-/uddannelsesforhold. 
 
Der er generelt få klager på HCØ og EUX. Der kommer ”selvfølgelig” klager over års- og 
eksamenskarakterer, eksamensforløbet samt ved advarsler og udmelding. Der er strammet op på 
proceduren ved klager især efter en klage, der blev videreført til ministeriet. Skolen skulle sikre at 
partshøringen foregik korrekt.  
Samtidig er gymnasierne blevet mere opmærksom på at registrere klager i den på skolen fælles 
klagedatabase. 
 
Fravær på HCØ på 10,47 virker højt i sammenligning med fraværsprocenter på arbejdsmarkedet generelt. 
Det skal dog i den sammenligning bemærkes, at alt fravær på HCØ registreres som fravær. Intet er 
”godkendt” fravær at at det er bekendtgørelsesfastsat at en forsinkelse til undervisningen indebærer et 
fravær i hele undervisningsmodulet (f.eks. 1,5 time), at langtidssygdom ikke er fraregnet, at der på HCØ er 
mange SPS-elever med diagnoser, som har en del fravær og at et udbredt talentarbejde gør, at HCØ 
accepterer at elever deltager i eksterne talentaktiviteter, samtidig med at det registreres som fravær. 
Fravær på EUX registres ikke på samme måde som på HCØ. Der er derfor ikke valide sammenligningstal. 
 
 
Samlet må det vurderes, at for både HCØ og EUX viser selvevalueringen, at uddannelserne stort set har 
opnået de mål, som de satte sig ved skoleårets begyndelse og at uddannelserne på langt de fleste områder 
opfylder de kvalitetskrav, som myndigheder, TEC, eleverne/forældre og ansatte forventer. 
Der er enkelte områder, som vil blive fulgt op i en efterfølgende opfølgningsplan på denne selvevaluering 
og i en revidering af ”Kvalitetssystemet for HCØ og EUX”.  
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BILAG TIL EVALUERINGEN 

  
HCØ- og EUX-MÅL 
 
De lokale mål for gymnasierne er fastsat ud fra de centralt stillede nationale mål. 

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

Disse mål blev fastsat i ”Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser”  
 
På HCØ og EUX er de lokalt udformet således: 

 

Udfordre eleverne 
 
HCØ 

 Et procesmål for HCØ er 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. 

HCØ Ballerup har i den forbindelse valgt at satse på særlige indsatser for elever, der har 
matematikvanskeligheder. Dels gennem individuel vejledning under SPS-støttesystemet og dels med 
tematiske studiecafeer. Derudover er der arbejdet intensivt med en progressionsplan for gruppedannelse 
og gruppearbejde, som mange elever oplever vanskeligt. 

HCØ Frederiksberg havde valgt at satse på at opkvalificere lærerne i forbindelse med karaktergivning og 
feedback samt udforme årlige mål for fagenes progression. En organisationsændring i løbet af skoleåret har 
dog betydet, at disse indsatser ikke er fuldført. En yderligere valgt indsats om at styrke elevernes 
sprogforståelse er gennemført med målrettet undervisning for udvalgte elever. 

HCØ-Lyngby havde ligeledes valgt en indsats om lærernes karaktergivning og feedback. Dette er bl.a. sket 
ved at karakterer 0 og 3 skal begrundes og der udarbejdes en fremadrettet plan for eleverne. Den valgte 
indsats om gruppedannelse og gruppearbejde er sket på halvdages seminarer samt ved supervision lærerne 
imellem. En indsats om at styrke samarbejdet i faggrupperne er sket sammen med indsatsen om 
karaktergivning og feedback. 

Eksamensresultat for HCØ-gymnasierne 2016-2018 (med bonus A): 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2015/2016 7,0 7,4 7,8 7,4 

2016/2017 7,6 7,2 7,8 7,5 

2017/2018 7,6 7,4 7,9 7,5 
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Forventede karakterer ud fra socioøkonomisk indikator1 2017: 

Ballerup og Frederiksberg ligger på niveau med forventede karakterer ud fra socioøkonomisk indikator, 
Lyngby ligger 0,2 karakterpoint under. 

Karaktergennemsnittet er generelt steget og ligger over eller omkring landsgennemsnittet. 

EUX 

 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. 
Der udarbejdes en tids- og handlingsplan. 

EUX har haft et ledelsesskift (pga. barsel) i skoleåret og har ikke arbejdet så intensivt med indsatsen som 
ønsket. Et særligt forløb, som gennemføres efteråret 2019 er dog i færd med at blive planlagt. 

 Synergi i uddannelsen. 
Synergi mellem eud-fag og gymnasiale fag i eux er essentielt for uddannelsen. Og samtidig det mest 
problematiske i en uddannelse med mange eud-retninger. 
Der udvikles en model for, hvordan synergien kan virkeliggøres både for hovedforløb i store 
uddannelser (uddannelser 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. 
Der udarbejdes en tids- og handlingsplan. 

EUX indgår i en forsøgsordning på grundforløbene, hvor de gymnasiale fag kan udstrækkes over begge 
grundforløb. På hovedforløbene arbejdes der med en plan for de store erhvervsuddannelsesområder om at 
kompetenceudvikle egne lærere til at kunne gennemføre flere dele af hovedforløbene end tilfældet er nu. 
Herved skabes der større muligheder for samarbejde mellem det gymnasiale og det erhvervsrettede. 

Eksamensresultat for EUX 2016-2018 (med bonus A): 

    Landsgennemsnit 

2015/2016   7,0 6,5 

2016/2017   8,4 6,9 

2017/2018   7,7 7,1 

Det har ikke været muligt at finde forventede karakterer ud fra socioøkonomisk indikator2 

Karaktergennemsnittet ligger i alle årene over landsgennemsnit. 

                                           
1 På Datavarehuset findes kun resultater for 2017 
2 Findes ikke på Datavarehuset. 
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Overgang til videregående uddannelse  
 
HCØ 

 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 
videregående uddannelser over landsgennemsnittet er, at udarbejde en plan og proces for 
udvidelse og kvalificering af eksternt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. 

HCØ-Ballerup har inviteret eksterne forelæsere fra erhvervslivet i området. Et samarbejde med Ballerup 
kommune om at etablere en Life Science erhvervsklynge har pga. omstruktureringer i Ballerup kommune 
ikke været mulig at gennemføre.  

HCØ-Frederiksberg har inddraget teknikturen til Berlin i elevernes karrierelæring, sendt eleverne i 
studieretningerne en gang årligt på virksomheds- eller uddannelsesinstitutionsbesøg samt intensiveret 
talentarbejdet i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), Science Talent, forskerforedrag og Company 
Programme (FFE). 

HCØ-Lyngby har konsolideret samarbejdet med DTU og gennemført 3 elevinvolverende samarbejder. 
Studieturene er blevet sat ind i en ramme om karrierelæring og intensiveret de ældste elevers deltagelse i 
arrangementer om videregående uddannelser. 

Overgang til videregående uddannelser fra HCØ3 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2014/2015 78% 79% Mangler4 77% 

2015/2016 80% 80% 75% 

2016/2017 83% 74% 79% 74% 

 
EUX   

 Skabelse af samarbejdsrelationer med videregående professionsuddannelser. 
Der etableres et samarbejde med videregående professionsuddannelser med henblik på at øge 
elevernes kendskab til dem. 
Der udarbejdes en tids- og handlingsplan. 

EUX havde, som HCØ-Ballerup, satset på et samarbejde med Ballerup kommune om at etablere en Life 
Science erhvervsklynge. Dette har pga. omstruktureringer i Ballerup kommune ikke været mulig at 
gennemføre.   

 
 
 

Det har ikke været muligt at finde data om overgang til videregående uddannelser fra EUX5 

                                           
3 Der måles på andel af studenter, som 2 år efter studentereksamen er i gang med en videregående uddannelse. 
Derfor er sidste målte årgang 2016/2017. 
4 Der findes på Datavarehuset ikke data for Lyngby i 2014/2015 og 2015/2016. 
5 Findes ikke på Datavarehuset. 
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Trivsel 
 
Der henvises her også til det senere afsnit om ETU. 
 
HCØ 

 Et resultatmål for HCØ er derfor at fastholde at der ved udgangen af skoleåret 2019/2020 sker en 
nedbringelse 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.  

HCØ-Ballerup har arbejdet systematisk med Netwerks-aktiviteter, har gennemført forløb for alle elever om 
digital dannelse, påbegyndt obligatoriske elementer af virtuel undervisning, afskaffet ”flydende” skema, 
som affødte stor utilfredshed hos eleverne og støttet eleverne i udbredelsen af aktiviteter på gymnasiet 
efter skoletiden. 

HCØ-Frederiksberg har også arbejdet systematisk med Netwerks-aktiviteter, støttet eleverne i udbredelsen 
af aktiviteter på gymnasiet efter skoletiden og har haft fokus på skemalægning, så der tages højde for 
pædagogiske aktiviteter. 

HCØ-Lyngby har ligeledes arbejdet systematisk med Netwerks-aktiviteter, støttet eleverne i udbredelsen af 
aktiviteter på gymnasiet efter skoletiden (og samtidig strammet op på reglerne omkring festafholdelse) og 
styrket arbejdet i et skolekulturudvalg til udvikle og øge samarbejdet mellem elever, lærergruppe og 
ledelse. 

 
EUX 

 Løbende opfølgning på feedback i undervisningen. 
Som en del at opfølgningen på vores arbejde med kvalitet vil vi løbende undersøge elevernes 
opfølgning på lærernes evne til at give Feedback og opsætte mål er vi interesserede i, da disse 
emner har størst indflydelse på elevernes trivsel jf. ETU. 

Der udarbejdes en tids- og handlingsplan. 

EUX har indført obligatorisk skriftlig feedback på elevernes afleveringer sammen med mundtlig feedback, 
hvor eleverne løbende får tilbagemelding om deres arbejde. Trivselssamtaler gennemføres med alle elever 
på grundforløbene og i vid udstrækning (dog ikke systematisk) gør lærerne brug af selvevaluering blandt 
eleverne. 
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Delkonklusion 
 
Udfordre eleverne. 
 
Målet i forbindelse med ”at udfordre eleverne” var at iværksætte initiativer til at elevernes 

karaktergennemsnit skulle stige. Dette mål må siges at være opfyldt. Ser man på eksamensresultaterne for 

HCØ, har de generelt været stigende over de seneste tre år og ligger som helhed over landsgennemsnittet. 

Der er i afdelingerne gennemført særlige indsatser for eleverne og kompetenceudvikling af lærerne. På 

HCØ-Frederiksberg er alle påtænkte indsatser dog ikke gennemført. Gymnasiet her blev i løbet af skoleåret 

en del af en organisationsændring, hvor gymnasierne under HCØ samledes ledelsesmæssigt i 2 næsten lige 

store enheder: HCØ-Lyngby og HCØ-Ballerup/HCØ-Frederiksberg. Dette indebar for HCØ-Frederiksberg en 

gentænkning af indsatsområderne.  

EUX havde som mål at anvende skriftlighed som middel til løfteevne og at øge synergien i uddannelsen 

mellem det gymnasiale og det erhvervsrettede.  

EUX har dog også været ramt af lederskift. Her skyldes det barsel og deraf følgende indsættelse af en 

vikarierende leder. 

EUX har derfor ikke arbejdet med skriftlighed så intensivt som oprindelig ønsket. Et særligt forløb herom er 

dog planlagt til iværksættelse i starten af næste skoleår. 

Vedrørende synergi i uddannelsen er en forsøgsordning (godkendt af ministeriet) gennemført på 

grundforløbene og et forarbejde omkring større samarbejde mellem lærergrupperne iværksat. 

 

Overgang til videregående uddannelser. 

Målet for HCØ var at fastholde overgangsfrekvensen fra uddannelsen til videregående uddannelser. 

Overgangsfrekvensen er stor – over landsgennemsnittet. Tallene er dog ikke et udtryk for, at indsatserne på 

HCØ har haft effekt til at fastholde eller øge frekvensen. Dette skyldes, at opgørelsen er bagudrettet – dvs. 

at der måles 2 år efter at elever har afsluttet deres gymnasiale uddannelse. 

Der har dog været iværksat en række initiativer omkring f.eks. karrierelæring og talentudvikling, der gerne 

skulle medvirke til at fastholde/øge overgangsfrekvensen. 

På EUX findes der ikke data om overgang til videregående uddannelser. Et samarbejde med Ballerup 

kommune om en Life Science erhvervsklynge (hvor også HCØ-Ballerup skulle deltage) er desværre udskudt 

pga. omstruktureringer i kommunen. 

 

Trivsel. 

Et mål for HCØ var at reducere frafaldet og øge elevtrivslen, målt gennem ETU. 

Andelen af elever som gennemfører uddannelsen på HCØ er steget de seneste 3 år. Den ligger dog 4 

pct.point under landsgennemsnittet. Der skal dog her tages i betragtning, at HCØ er en hovedstads-

/storbyskole og konkurrencen med nærliggende gymnasier er meget større end for provinsgymnasier med 

htx. Set i det perspektiv – samtidig med at frafaldet er reduceret – må det betragtes som et godt resultat. 
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EUX var målet at sikre en løbende feedback på elevernes afleveringer. Både for at sikre kvaliteten i 

uddannelsen, øge elevernes trivsel samt at reducere frafaldet. 

Frafaldet er stort på EUX, især mellem grundforløbene og hovedforløbene. Dette er et strukturelt problem 

for uddannelsen og ikke et lokalt problem på TEC. Alligevel er frafaldet langt mindre på TEC end 

landsgennemsnittet. Dette kan både skyldes, at vi som en af de få erhvervsskoler har en eux-organisation, 

der omfatter både det erhvervsfaglige og det gymnasiale og, den særlige sammensætning vi har på eux-

erhvervsuddannelsesområdet. 

For begge uddannelser er der dog en markant kritik af de fysiske rammer. 

 

Samlet. 

Samlet må det konkluderes, at både HCØ og EUX i vid udstrækning har levet op til de lokale mål 

uddannelserne satte sig ud fra de nationalt fastsatte mål for gymnasiale uddannelser. 
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EVALUERINGSSTRATEGI 
 

Undervisningsevaluering 
 
HCØ 
 
Undervisningsevalueringen er på HCØ gennemført i overensstemmelse med den beskrevne 
evalueringsstrategi i kvalitetssystemet. 
 
Alle lærere gennemfører en undervisningsevaluering med holdet efter hvert større undervisningsforløb. 
Læreren konkluderer på den baggrund sammen med eleverne resultatet af forløbet og drøfter 
fremadrettede ændringer i undervisningstilrettelæggelsen med holdet. 
 
Der er gennemført 2 systematiske undervisningsevalueringer i løbet af skoleåret, hvoraf den ene har været 
skriftlig. Resultatet af undervisningsevalueringerne er drøftet med eleverne. 
 
EUX 
 
På EUX har lærerne, på samme vis som på HCØ, løbende gennemført undervisningsevalueringer efter hvert 
endt større undervisningsforløb. Også her er resultatet af forløbet og fremadrettede ændringer i 
undervisningstilrettelæggelsen drøftet med holdet. 
 
EUX har ikke, som HCØ, fastlagt systematiske undervisningsevalueringer. 
 
 

Faglig evaluering 
 
HCØ 
 
Den faglige evaluering er gennemført både som en orientering til den enkelte elev om sit faglige 
standpunkt og om den udviklingsproces eleven befinder sig i. 
I praksis er det gennemført både gennem elevkonsultation i efteråret, elevsamtaler, karaktersamtaler og 

enkeltfaglige evalueringer med det afsæt at sikre en løbende udvikling af elevens faglige, almene og 

personlige kompetencer. 

Derudover gennemfører eleverne 5 lovbestemte interne prøver, som gymnasiet selv har fastsat. 

På teammøder o.lign. har lærerne sammen med studievejledere opsamlet og drøftet de enkelte 
evalueringer og en række elever er på den baggrund blevet indkaldt til samtale herom. 
 
EUX 
 
På EUX afholder kontaktlæreren på de enkelte hold løbende samtaler med eleverne. Disse samtale 

omfatter både faglige standpunkt og elevens udviklingsproces i forhold til at kunne gennemføre 

uddannelsen. Nogle elever er på den baggrund henvist til yderlige samtale med en studievejleder. 

Der er ikke på EUX fastsat lovbestemte krav om interne prøver.  
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Selvevaluering 
 
Både på HCØ og EUX indgår elevernes selvevaluering som en del af den faglige evaluering, hvor der lægges 
vægt på elevens udviklingsproces.  
 
Skolens selvevaluering baseres på systematisk indhentning af information og viden om undervisningen og 
rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling. 
Dette sker gennem ETU, MTU, undervisningsmiljøevaluering, resultatvurdering i forhold til fagligt niveau og 
overgang til videregående uddannelser mv. 
En del af dette er tillige en del af TEC’s samlede kvalitetsstrategi. Det gælder f.eks. ETU og MTU. 
 
Resultaterne er samlet i denne årlige skriftlige selvevaluering, som drøftes i bestyrelsen. 

 

 

Delkonklusion  
 
Både HCØ og EUX har gennemført undervisningsevalueringer i henhold til den fastlagte evalueringsstrategi 

på området. 

De systematiske undervisningsevalueringer gennemføres kun af HCØ og erfaringerne med disse er, at en 

systematisk evaluering skal ligge så tidligt i skoleåret, at eleverne har mulighed for at opleve ændringer på 

baggrund af evalueringen. Dette giver ikke plads til 2 årlige systematiske evalueringer, da disse vil komme 

til at ligge for tæt på hinanden. På HCØ påtænkes det derfor ved en revidering af kvalitetssystemet, at 

reducere de årlige systematiske undervisningsevalueringer fra 2 til 1.  

Både på HCØ og på EUX er der gode erfaringer med den faglige evaluering og med den opfølgende 
drøftelse af elevens udviklingsproces. 
 
Skolens selvevaluering er i denne form den første. Selvevalueringen rækker ud over det lovbestemte, men 
anses for en god lejlighed til at gennemføre en årlig 360 graders evaluering af gymnasierne på TEC. 
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ETU 
 
HCØ 
 
I den gennemførte ETU i skoleåret 2018/2019 varierede svarpct. for HCØ-klasserne fra 33% til 90%. 
Generelt var der høj svarpct. I Ballerup og Lyngby og lavere svarpct. på Frederiksberg. 
 
Der kan ikke laves en kvalificeret sammenligning med sidste år – eller årene før -, da spørgsmålene i 
undersøgelsen ikke er sammenlignende med tidligere år. 
 
Generelt ligger besvarelserne tæt på landsgennemsnittet for erhvervsgymnasier. Med afvigelser på -2 til +2 
pct.point. 
 
Enkelte områder afviger dog lidt mere i negativ retning: 

 Social trivsel -3 

 Kontakt til andre fra klassen uden for skoletiden -3 

 Undervisningsmiljøet generelt -5 
 
Særligt skal også nedenstående bemærkes: 

 Føler mig presset i skolen (meget tit og tit) 46% 
- Pga. lektier (meget tit og tit) 50% 
- Pga. karakterer (meget tit og tit) 49% 
- Pga. egne forventninger (meget tit og tit) 58% 

 
Der er på disse områder ikke noget landsdækkende sammenligningsgrundlag.  

 
Normalt plejer hovedstads- og storbyskoler at ligge lavere i elevtilfredsmålinger end provinsskoler. For 
provinsskolernes vedkommende er der en umiddelbart større loyalitet overfor egen skole. Der er her langt 
til nærmeste anden skole. Skolerne er generelt også mindre, hvilket på en lang række parametre medvirker 
til større tilfredshed.  
For hovedstads- og storbyskoler gælder også, at de ofte er etableret i bygninger oprindeligt beregnet kun til 
erhvervsuddannelser og at der tæt på dem ligger almene gymnasier bygget og indrettet til 
gymnasieundervisning. 
 
ETU på HCØ må på den baggrund ses som et flot resultat. 
 
Hvad angår elevernes opfattelse af presset i skolen, må det hovedsageligt tilskrives øgede 
samfundsmæssige krav til eleverne, herunder en øgning af undervisningstimer for htx ved 
gymnasiereformen og skærpede optagelsesbetingelse til videregående uddannelser. 

 
 

EUX 

På eux er ETU’en gennemført på GF1 samt på ét hovedforløbshold på data- og 

kommunikationsuddannelsen. På GF1-holdene sammenlignes der med TEC som helhed (alle uddannelser) 

samt med et landsgennemsnit for data- og kommunikationsuddannelsen på hovedforløb. Der er ingen 

sammenligning med tidligere år. 
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Da der ikke kan laves sammenligning med sidste år og sammenligning med landsgennemsnit ingen mening 

giver, jfr. ovenstående, er der i denne selvevaluering valgt kun at præsentere enkelte 

opmærksomhedspunkter, hvor afgivne svar er umiddelbart lave. 

 Vurderingen af underviserne på GF1 ligger generelt lavt. 

 Der er generel lav vurdering af de fysiske rammer både på GF1 og hovedforløbet. 

 Der vurderes på GF1 manglende mulighed for fysisk aktivitet. 

 Tilfredshed med praktik vurderes af elever på hovedforløbet meget høj for elever med en 

læreplads og betydeligt lavere for elever i skolepraktik. 

Eux er vokset markant de seneste år målt i antal elever og klasser. Det har haft som konsekvens, at der er 

nyansat mange lærere. Mange af disse lærere har haft begrænset undervisningserfaring og meget få har 

gennemført pædagogikum. Dette giver sig udslag i elevtilfredsheden med underviserne generelt. 

At de fysiske rammer, herunder mulighed for fysisk aktivitet, generelt vurderes lavt kan tilskrives samme 

årsager, som nævnt under HCØ.  

At der er større tilfredshed omkring praktikken for elever med en læreplads frem for elever i skolepraktik, 

er et generelt og landsdækkende billede for erhvervsuddannelser, herunder også for 

erhvervsuddannelsesdelen af eux. 

 

Delkonklusion  

  
Angående HCØ, så plejer hovedstads- og storbyskoler at ligge lavere i elevtilfredsmålinger end 
provinsskoler. For provinsskolernes vedkommende er der en umiddelbart større loyalitet overfor egen 
skole. Der er her langt til nærmeste anden skole. Skolerne er generelt også mindre, hvilket på en lang 
række parametre medvirker til større tilfredshed.  
 
For hovedstads- og storbyskoler gælder også, at de ofte er etableret i bygninger oprindeligt beregnet kun til 
erhvervsuddannelser og at der tæt på dem ligger almene gymnasier bygget og indrettet til 
gymnasieundervisning. 
 
ETU på HCØ må på den baggrund ses som et flot resultat. 
 
Hvad angår elevernes opfattelse af presset i skolen, må det hovedsageligt tilskrives øgede 
samfundsmæssige krav til eleverne, herunder et øget antal undervisningstimer og skærpede 
optagelsesbetingelse til videregående uddannelser. 
 
Angående EUX, så vil udviklingen frem mod en mere fast lærerstab samt lærernes løbende gennemførelse 
af pædagogikum, give bedre betingelser for pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af undervisningen og 
dermed også fremadrettet for en større elevtilfredshed. 
 
Generelt for både HCØ og EUX gælder, at skolen/gymnasierne må satse på at styrke de fysiske rammer for 
uddannelserne. 
 
En samlet vurdering af elevtilfredsheden på eux kan ikke foretages pga. især manglende 
sammenligningsgrundlag.  
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MTU 

For HCØ gælder, at der i undersøgelsen er sammenligningsmulighed med resultater fra seneste 
undersøgelse samt med resultatet samlet for de store erhvervsskoler. Dette er ikke tilfældet for 
undersøgelsen på EUX. Sammenligningen laves derfor her med HCØ. 

For HCØ gælder generelt en fremgang på alle undersøgelsens områder samt at HCØ ligger over eller er på 
niveau med de store erhvervsskoler. 

Der er både stor arbejdsglæde og loyalitet på både HCØ og EUX. Dette gør sig også gældende for læring og 
udvikling.  HCØ ligger dog marginalt over EUX på disse parametre. 

Hvad angår nærmeste leder og samarbejde er det omvendt. EUX ligger marginalt over HCØ i vurdering af 
nærmeste leder og meget over (9 pct. point) i vurdering af samarbejde. Dette på trods af, at HCØ endda 
også ligger højt. 

Omvendt gør det sig gældende, at HCØ ligger langt over EUX i vurdering af arbejdsforhold (13 pct. point). 
Begge uddannelsesområder har dog en relativ lav vurdering af arbejdsforholdene, hvilket også gør sig 
gældende generelt for de store erhvervsskoler. 

 

Delkonklusion  
 
Undersøgelserne viser på begge uddannelsesområder en generelt stor medarbejdertilfredshed, som i det 
store og hele ligger på niveau eller lidt over resultaterne på de store erhvervsskoler.  
For HCØ, hvor det er muligt at sammenligne med den seneste tilfredshedsundersøgelse, er der tale om en 
markant fremgang. 
 
På et par enkelte områder er der dog en markant forskel mellem HCØ og EUX. På EUX vurderes 
samarbejdet højere. Dette kan hænge sammen med samarbejdets centrale betydning i en så kompleks 
uddannelse som eux. 
Hvad angår arbejdsforhold så vurderes det bedre på HCØ end på EUX. Dette kan hænge sammen med at 
HCØ-Ballerup trækker HCØ samlet op. HCØ-Ballerup er det senest byggede (ombyggede) gymnasium på 
TEC, hvor nye tanker og ideer om uddannelses- og læringsmiljø lå til grund for ombygningen.  
 
Generelt for både HCØ og EUX gælder dog, at skolen/gymnasierne må satse på at styrke de fysiske rammer 
for uddannelserne og betingelserne for lærernes arbejdsforhold. 
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RESULTATVURDERING  

 
Resultatvurdering er opdelt i nedenstående områder: 
 

 Studietid og fuldførelse.  
Dette er behandlet under ”studietid, frafald og fravær”. 
 

 Faglig vurdering.  
Dette er behandlet under gymnasiernes mål: ”Udfordre eleverne” 

 

 Overgang til videregående uddannelser.  
Dette er behandlet under gymnasiernes mål: ”Overgang til videre uddannelser”. 

 

 Socioøkonomisk reference.  
Dette er behandlet under gymnasiernes mål: ”Udfordre eleverne”. 
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KLAGESAGER 
 
Generelt har der ikke været mange klagesager på hverken HCØ eller EUX. Det faktiske antal klagesager 
lader sig dog ikke opgøre, da der ikke systematisk er gjort brug af ”Klagedatabasen” til registrering. De 
fleste indkomne klager er af mindre vidtgående karakter og er blevet løst administrativt eller gennem en 
samtale med eleven og dennes værge (hvis eleven er under 18 år). 
 
Generelt opdeler klagesager sig i nedenstående hovedkategorier: 
 

 Klager over årskarakterer eller eksamenskarakterer 

 Klager over advarsler og (manglende) oprykning 

 Klager over skolens beslutning om udmelding 
 
Ved alle typer klager har eleven/værgen mulighed for at anke klagen til STUK (ministeriet). Dette er sket i 
en del tilfælde og STUK har stort set givet skolen medhold hver gang. Eleverne har også mulighed for at få 
Retshjælpen til at formidle deres klage. Dette er sket i enkelte tilfælde. 
 
En enkelt klage skal dog fremhæves, da den har fået betydning for den fremtidige procedure ved 
klagesager: 
Ved denne klagesag, hvor også Retshjælpen var involveret, fik skolen ikke umiddelbar medhold fra STUK. 
Sagen omhandlede en elev, som intimiderede en anden elev, både på skolen og uden for skoletid på sociale 
medier. Skolen valgte at udmelde eleven.  
Efter at klagen gennem Retshjælpen blev behandlet af STUK blev skolen pålagt at genoptage klagesagen, da 
reglerne om partshøring ikke havde været fulgt fuldt ud. STUK anbefalede skolen foruden en mundtlig 
partshøring også at give mulighed for en skriftlig partshøring. Skolen valgte på den baggrund at genoptage 
klagen efter en ny partshøring og ændrede herefter beslutningen om udmeldelse til overflytning til et andet 
HCØ-gymnasiet. 
Denne beslutning blev også anket af eleven/værge og Retshjælpen til STUK, som dog herefter gav skolen 
medhold. 
Skolen har efterfølgende skærpet procedurerne i forbindelse med klagesager. 
 

 

Delkonklusion  
Der er en del klagesager på HCØ og EUX. Skærpede optagelseskrav gør, at hvis en klage kan medvirke til at 
en elev får sit gennemsnit af eksamens- og årskarakterer forøget og kan komme ind på drømmestudiet, så 
afprøves det. I næsten alle tilfælde afvises klagen og hvor den ankes til STUK får skolen medhold. Skolen 
bruger dog mange ressourcer på den form for klager. Der skal indhentes nye vurderinger fra læreren (ved 
årskarakter) eller eksaminator og censor ved eksamenskarakterer. Skolen skal afholde partshøring, skrive 
svar på afgørelse og indsamle og kommenteret videresende alt materiale til STUK. 
Det samme gælder klager over advarsler og til dels også over advarsler og oprykning. Det er dog et 
begrænset antal klager, der er omfattet af denne kategori. 
Klager over udmelding er/kan være meget ressourcekrævende.  
 
Selv om det også er ressourcekrævende bør HCØ og EUX fremadrettet registrere klagesager i 
”Klageportalen” systematisk, således at empiriske data over klagesager kan fremskaffes. 
Det skal sikres, at de skærpede procedure om partshøring praktiseres.  
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STUDIETID, FRAFALD og FRAVÆR 

 

Studietid og frafald 
 
HCØ 

Studietid på HCØ-gymnasier er samlet for de 3 skoleårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018 på hhv. på 
35, 35 og 34 måneder. Svarende til landsgennemsnittet. 

Andel af elever, der gennemførte uddannelsen: 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2015/2016 71% 71% 71% 78% 

2016/2017 73% 73% 73% 77% 

2017/2018 74% 74% 74% 78% 

 
 
Elever, som afbrød uddannelsen det første år: 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2015/2016 12% 19% Mangler6 15% 

2016/2017 16% 17% 15% 14% 

2017/2018 17% 15% 9% 13% 

 
EUX 
 
Studietid på eux registreres ikke. På EUX kan man ikke, som på HCØ, uden videre gå et skoleår om. På HCØ 
(gymnasielov og –bekendtgørelser om de 3-årige gymnasiale uddannelser) er der særlige betingelser om 
f.eks. opnåelse min. 2 i gns. uvægtet karakter i årsprøver og eksamenskarakterer for at kunne rykke op til 
næste skoleår. 
 
På eux gælder, at det første grundforløb (1/2 år) kan ikke tages om og det andet grundforløb (1/2 år) kan 
kun tages om, hvis en helt anden erhvervsuddannelsesretning vælges. Det sker yderst sjældent.  
På hovedforløbene af uddannelsen vil ekstra studietid skulle aftales med praktikvirksomheden. Dette sker 
yderst sjældent. 
 
Andel af elever på eux, der gennemførte uddannelsen og andel af elever, der afbrød uddannelsen det 
første år, kan ikke sammenlignes med tallene fra HCØ. Uddannelserne bygget meget forskelligt op. EUX er 
en kombinationsuddannelse mellem en gymnasial og en erhvervsrettet uddannelse. EUX-elever skal i 
slutningen af det første år (grundforløbene) finde en praktikplads (alternativt skolepraktik) for at kunne 
fortsætte deres eux-uddannelsesforløb. Mange virksomheder tilbyder kun ordinære eud-praktikpladser og 
mange eux-elever takker ja til det – og afbryder eux og overgår til eud. 
Derudover har det kun været muligt at finde tal for 2017/2018. 
 
 
 

                                           
6 Der findes på Datavarehuset ikke data for Lyngby i 2015/2016. 
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Andel af elever, der gennemførte uddannelsen: 

    Landsgennemsnit 

2017/2018   63,8 46,4 

 
 
Elever, som afbrød uddannelsen det første år eller umiddelbart efter: 

 Det første år Umiddelbart efter I alt Landsgennemsnit 

2017/2018 28,8 5,8 34,6 49,4 

 

Fravær 
 
HCØ 

 
Fraværsprocenten for HCØ i skoleåret pr. marts 2019 er: 
 

Fremmøde 10,47% 

Skriftlige afleveringer 10,30% 

 

 
EUX 

 
Det har ikke været muligt at indsamle valide og sammenlignelige fraværstal ind for eux.  

 

Delkonklusion  
 
Andelen af elever på HCØ som gennemfører uddannelsen ligger en smule under landsgennemsnittet. HCØ 
er en hovedstads-/storbyskole og konkurrencen med nærliggende gymnasier er meget større end for 
provinsgymnasier med htx. Et samlet frafald på 26% mod et landsgennemsnit på 22% må anses for rimelig 
godt. Især i betragtning af, at langt hovedparten af de ”frafaldne” fortsætter i en anden 
ungdomsuddannelse, f.eks. hf eller eud.  
 
EUX ligger derimod langt over landsgennemsnittet. Dette hænger både sammen med at EUX på TEC er 
samlet organisatorisk i én afdeling, uanset om det er gymnasial eller erhvervsfaglig undervisning. Det 
gælder dog ikke al undervisning på hovedforløbene. 
Det hænger dog også sammen med, at de store eux-uddannelser på TEC er inden for data og elektriker. Her 
er der langt mindre frafald end for frisører og andre erhvervsuddannelsesretninger, der indgår i 
landsgennemsnittet. 
 
Fraværet har kun været muligt validt og sammenligneligt at registrere på HCØ. Og her har vi ikke 
landsdækkende tal at sammenligne med. Og alt fravær på HCØ registreres som fravær. Intet er ”godkendt” 
fravær. 
En fraværspct. på 10,47 virker dog høj i sammenligning med fraværsprocenter på arbejdsmarkedet. Her 
findes dog også fraværsprocenter (sygedage) i samme størrelsesorden hos nogle enkelte faggrupper. 
Til forståelse af den relativt høje fraværspct. hos gymnasieeleverne, skal det dog medtages at det er 
bekendtgørelsesfastsat at en forsinkelse til undervisningen indebærer et fravær i hele 
undervisningsmodulet (f.eks. 1,5 time), at langtidssygdom ikke er fraregnet, at der på HCØ er mange SPS-
elever med diagnoser, som har en del fravær og at et udbredt talentarbejde gør, at HCØ accepterer at 
elever deltager i eksterne talentaktiviteter, samtidig med at det registreres som fravær.      
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Referencer og henvisninger. 
 
Kvalitetssystem på HCØ og EUX 

 https://www.tec.dk/media/1548/kvalitetssystem-paa-h-c-oersted-gymnasiet-og-eux.pdf 

 
Kvalitetssystem på erhvervsuddannelserne på TEC 

 https://www.tec.dk/media/1094/kvalitetssystem-pa-tec.pdf 
 
Faglig vision på HCØ 

 
 https://www.tec.dk/media/1070/hc-oersted-gymnasiet-faglig-vision.pdf 

 
Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser 

 http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2016/06/160603-Styrkede-gymnasiale-uddannelser.pdf 
 
Uddannelsesstatistik 

 
 https://uddannelsesstatistik.dk/ 

 
Nøgletal for HCØ 

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

 
Fraværspct. for HCØ 

 Fraværsprocent https://www.tec.dk/media/1585/fravaer-htx.pdf 
 
Tids- og handlingsplaner for afdelinger i.f.m. HCØ-mål 

  
 
ETU 

 https://www.tec.dk/media/1583/elevtrivselsundersoegelse-paa-hc-oersted-gymnasiet.pdf 
 

 
 

 
 

https://www.tec.dk/media/1548/kvalitetssystem-paa-h-c-oersted-gymnasiet-og-eux.pdf
https://www.tec.dk/media/1094/kvalitetssystem-pa-tec.pdf
https://www.tec.dk/media/1070/hc-oersted-gymnasiet-faglig-vision.pdf
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2016/06/160603-Styrkede-gymnasiale-uddannelser.pdf
https://uddannelsesstatistik.dk/
https://www.tec.dk/om-tec/kvalitet/
https://www.tec.dk/media/1585/fravaer-htx.pdf
https://www.tec.dk/media/1583/elevtrivselsundersoegelse-paa-hc-oersted-gymnasiet.pdf

