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PUNKTER FRA SELVEVALUERINGEN 
 
Lokale mål. 
 
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. 

 

Udfordre eleverne. 

Generelt kan karakterer først måles efter 1 år, dvs. efter at gymnasiernes selvevaluering er udarbejdet og 
drøftet i bestyrelsen. 

Målene i kvalitetssystemet revideres, således at rammen for en del af dem rækker længere frem. 

Ballerup og Frederiksberg ligger 2018 på niveau med forventede karakterer ud fra socioøkonomisk 
indikator, Lyngby ligger 0,2 karakterpoint under.  Dette er dog bagudrettede indikatorer. 

På uddannelsesstatistik.dk er der for 2019 åbnet op for foreløbige eksamensresultater herunder også med 
socioøkonomisk indikator. Ballerup indgår ikke, Frb. ligger på niveau (grundlaget er dog kun 44 elever) og 
Lyngby ligger langt under (her er grundlaget dog kun 10 elever). Samlet er grundlaget i de foreløbige 
resultater (og især for Lyngby) for spinkelt til at der kan konkluderes på dem. 
EUX indgår heller ikke i de foreløbige resultater. 

En endelig opgørelse af karakterresultaterne vil først foreligge i 4. kvartal 2019. Først her vil det blive 
vurderet, om det indebærer en ekstraordinær indsats for både HCØ og EUX. Dette vil blive vurderet. 

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

 

Overgang til videregående uddannelser. 

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. 

Målene i kvalitetssystemet vil blive revideret, således at rammen for dem rækker min. 3 år frem. 

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. Der arbejdes videre med det i næstkommende skoleår. Og dette vil fremadrettet komme til at 
indgå i TEC’s kommende strategi om samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. 
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Trivsel. 
 
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. 
 
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. 
 
For begge uddannelser gælder dog, at tilfredshedsmålinger viser en markant kritik af de fysiske rammer. 

Fremadrettet bør et indsatsområde for begge uddannelser være, at skabe en forbedring af de fysiske 

rammer.  

 
 
Øvrigt 
 
 

Undervisningsevaluering. 

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. 

Kvalitetssystemet revideres. 

 
MTU 
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. 
 
Et indsatsområde for begge uddannelser vil være, at skabe en forbedring af de fysiske rammer.  

 
Klagesager. 
 
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.  

 
Et indsatsområde for begge uddannelse vil være, at sikre dokumentation for klagesager i TEC’s klageportal.  
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Fravær. 
 

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. På EUX er der et 

lavt registreret fravær. EUX har dog en anden form og regler for registrering, som er sammenlignelig med 

EUD. 

Et indsatsområde for HCØ vil være, at reducere elevernes fravær.  


