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1 Om selvevalueringen på HCØ og EUX 
Den årlige skriftlige selvevaluering på H. C. Ørsted Gymnasiet (HCØ) og EUX er udarbejdet i 
henhold til Gymnasieloven.  

Den skal ses som skolens evaluering af de mål og resultater, som fremgår af kvalitetssystemet på 
HCØ og EUX, og som blev fastsat for uddannelserne i 20191. 

 

 

 

 

 

1.1 Lovmæssige 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 kvalitetssystem2.  

Selvevalueringen er den proces, hvormed skolen imødekommer kravet om en løbende evaluering 
af de indsatser og aktiviteter, som skolen har igangsat, med henblik på at realisere dels de centralt 
fastsatte mål og dels skolens egne fastsatte mål (se afsnit 2.1). Det er et krav, at selvevalueringen 
er skriftlig. Herudover er der ingen formkrav.  

                                                
1 For EUX gælder det, at kvalitetssystemet på HCØ og EUX samt den årlige skriftlige selvevaluering og 
efterfølgende opfølgningsplan primært er rettet mod den gymnasiale del af uddannelsen. Den 
erhvervsrettede del af EUX er omfattet af kvalitetssystemet for erhvervsuddannelserne på TEC.  
2 Undervisningsministeriet, STUK: Institutionernes kvalitetssystem – i forbindelse med uddannelsespolitiske 
mål. Vejledning til lov og bekendtgørelse, https://www.uvm.dk/gymnasiale-
uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem 

Kvalitetsmål

Selvevaluering

Opfølgningsplan

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem
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Selvevalueringen kan herved give et naturligt afsæt for, at nye fremadrettede mål formuleres.  

Den årlige selvevaluering skal drøftes i bestyrelsen for at sikre den løbende udvikling af 
gymnasiets faglige og pædagogiske kvalitet. Herefter skal den offentliggøres på gymnasiets 
hjemmeside.  

1.2 Årlige skriftlige opfølgningsplan 
På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en skriftlig opfølgningsplan. Opfølgningsplanen skal 
præcisere ændringsbehov, tiltag samt fortsatte og nye operationelle kvalitetsmål.  

1.3 Opbygning  
Selvevalueringen indledes med en sammenfatning af de vigtigste temaer fra evalueringen af 
efterlevelsen af de overordnede nationale mål (afsnit 2.1). 

Herefter følger hele selvevalueringen, som er opdelt efter de nationale mål i afsnit 3.1 og øvrige 
kvalitetsindikatorer i afsnit 3.2. I afsnittet om øvrige kvalitetsindikatorer opsamles data fra de øvrige 
indikatorer, som ikke medtages i gennemgangen af de nationale mål.  

I afsnit 4 vurderes efterlevelsen af den overordnede evalueringsstrategi fra kvalitetssystemet.  
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2 Selvevalueringen 2019-2020 (sammenfatning) 
2.1 De nationale mål for uddannelserne 
Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016, som alle Folketingets partier bag 
gymnasiereformen blev enige om, fastsætter tre nationale mål for uddannelserne3: 

• Alle elever uanset social baggrund skal udfordres, 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 

 
Ud fra disse mål har både HCØ og EUX arbejdet med lokale mål og indsatser til opfyldelsen af 
dem. Målene er kategoriseret under henholdsvis ”udfordre eleverne”, ”overgang til videregående 
uddannelser” og ”trivsel”.  

 

Mål: Udfordre eleverne 

Sammenfatning HCØ 
 
 
 

Der er evalueret i forhold til et mål om at iværksætte initiativer rettet mod 
at løfte elevernes eksamensresultater ved de afsluttende eksamener.  
 
Prøveresultaterne (for 18/19) er overordnet set tilfredsstillende. For 
afdelingerne på Frederiksberg og i Ballerup er der dog sket et fald, som 
kan forklares med særlige udfordringer i visse fag - bl.a. skriftlig 
matematik.   
 
Der er iværksat initiativer i 19/20 rettet mod at løfte eleverne skriftlige 
færdigheder, og der vil i opfølgningsplanen være fokus på mål og 
indsatser, som adresserer de specifikke udfordringer på de enkelte 
afdelinger.  
 
 

EUX På EUX er der evalueret på dels et mål om at løfte elevernes skriftlige 
kompetencer og dels et mål om at udarbejde en handleplan for synergi i 
uddannelsen.  
 
Det er lykkedes at få indarbejdet en højere grad af skriftlighed på GF1, 
hvilket afspejles i deres afleveringer på HF, både hvad angår det 
gymnasiefaglige og det erhvervsfaglige.  
 
Arbejdet med handleplan er grundet nedlukningen i foråret udskudt til 
efteråret 2020. Der er udpeget fokusområder for de kommende to år og 
opfølgningsplanen vil indeholde mål for implementeringen i praksis.  

 

 

 

                                                
3 Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser 2016. Se evt. https://www.uvm.dk/gymnasiale-
uddannelser/gymnasieaftalen/implementering 
 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/gymnasieaftalen/implementering
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/gymnasieaftalen/implementering
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Mål: Overgang til videregående uddannelse 

Sammenfatning HCØ 
 
 
 

Der er evalueret på mål om dels at fastholde en overgang over 
landsgennemsnittet og dels at kvalificere samarbejdet med eksterne 
aktører. 
 
Opgørelsen foretages 27 måneder efter afslutning. Tal for 2017/2018 er 
endnu ikke tilgængelige fra Uddannelsesstatistik.  
 
Der er på alle afdelinger arbejdet systematisk med indsatser rettet mod 
elevernes karrierevalg, og alle afdelinger har fra 20/21 etableret nye 
samarbejder med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.  
 
I opfølgningsplanen skal der formuleres mere specifikke mål for indhold 
og udbytte af eksisterende og nye samarbejdsaftaler.  
 

EUX Der er evalueret på et mål om, at alle H3 elever skal have haft besøg af 
Studievalg København, startende med eleverne, der går på H3 i 1. 
halvår 2020.  
 
Grundet nedlukningen i foråret 2020 har Studievalg København ikke 
kunnet gennemføre de planlagte besøg. Målet fastholdes derfor for 
skoleåret 2020/2021.  

 

Mål: Elevtrivsel 

Sammenfatning HCØ 
 
 
 

Der er evalueret på et mål om at øge tilfredsheden målt gennem 
ETU’en4 samt et mål om at sikre bedre elevtrivsel i hele studietiden. 
 
Trivselsmålingen for 2019 er generelt på niveau med foregående år og 
de aggregerede tal for alle HTX gymnasier. Resultaterne giver dog 
anledning til opmærksomhed inden for kategorierne pres og bekymringer 
samt læringsmiljø (feedback).  
 
Elevernes trivsel har høj prioritet og der arbejdes bl.a. med individuelle 
trivselssamtaler, den motiverende lærerrolle og en systematik i 
kontaktlæreropgaven. De førnævnte opmærksomhedspunkter skal 
adresseres i opfølgningsplanen.  
 

EUX Der er evalueret på dels et mål om at øge tilfredsheden for elever og 
ansatte i forhold til de fysiske forhold og dels et mål om trivselssamtaler 
på baggrund af fraværsopfølgning hver 14. dag. 
 
Opfølgning på elevernes fravær er iværksat og der arbejdes med et 
princip om, at lærerne motiverer og lederne sanktionerer. Lærerne har 
med succes deltaget i et DGI samarbejde, KICK5, om bedre udnyttelse 
af de fysiske rammer til bevægelse i undervisningen.  
 

                                                
4 (Elevtrivselsundersøgelsen) 
5 https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-skoler-
institutioner/certificering/dgi-kick  

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-skoler-institutioner/certificering/dgi-kick
https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-skoler-institutioner/certificering/dgi-kick
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3 Selvevalueringen 2019-2020 
3.1 Arbejdet med efterlevelsen af de nationale kvalitetsmål 
 

Mål: Udfordre eleverne  

Lokale mål HCØ 
 
 

HCØ iværksætter initiativer rettet mod at løfte elevernes 
karaktergennemsnit, målt på eksamensresultater ved de afsluttende 
eksamener, løbende frem mod 2022. 

EUX 
 

Skriftlighed: Der er fokus på at arbejde med særlige forløb og tilgange til 
arbejdet med skriftlighed i uddannelsen som et middel til at løfte 
elevernes prøve- og eksamensresultater i de skriftelige fag.   
 
Synergi i uddannelsen: Der udarbejdes en tids- og handleplan for at 
skabe synergi mellem EUD-fag og de gymnasiale fag i EUX, som 
fremlægges ved udgangen af skoleåret 2019-2020. 
 

Status HCØ 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3-1: Eksamensresultat for HCØ-gymnasierne 2016-2019 (med bonus A). 
Tallene i parentes henviser til den socioøkonomiske reference6 

 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 
2018/2019 7,4 (7,6) 6,7 (6,9) 7,9 (7,9) 7,5 

 
Der er en mindre nedgang i Ballerup fra 7,6 til 7,4, hvilket er 0,2 under 
den socioøkonomiske reference. På Frederiksberg er der et markant fald 
fra 7,4 til 6,7, som især skyldes et fald i prøvekarakteren i skriftlig 
matematik. Resultatet er 0,2 under den socioøkonomiske reference. I 
Lyngby ligger karaktergennemsnittet på niveau med sidste år og den 
socioøkonomiske reference for i år.  

EUX 
 

Tabel 3-2: Eksamensresultat for EUX 2016-2019 (med bonus A) 

   EUX Landsgennemsnit 
2015/2016   7,0 6,5 
2016/2017   8,4 6,9 
2017/2018   7,7 7,1 
2018/20197     

 
 

Evaluering HCØ 
 
 

Eksamensresultaterne dækker over forskellige udfordringer afhængig af 
fag og afdeling.  
 

                                                
6 Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk for, hvordan elever på landsplan med 
samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. Referencen er således forskellig 
afhængig af afdeling (se eventuelt UVM.dk/statistik). 
7 STIL kan ikke levere isolerede data for EUX.  
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Der er generelt en udfordring i Ballerup og særligt på Frederiksberg i 
forhold til skriftlig matematik, hvor karaktergennemsnittet er under den 
socioøkonomiske reference.  
 
På Frederiksberg kan fokus udvides til en generel udfordring med 
skriftligheden i de naturvidenskabelige fag - ud over matematik, også 
fagene kemi og fysik. Der er her udarbejdet en plan for opfølgning på det 
skriftlige arbejde på baggrund af terminsprøver, som dog som følge af 
nedlukningen kun delvist blev implementeret. Der er tillige arbejdet med 
basal skriftlighed som f.eks. aflæsning af naturvidenskabelige figurer og 
rapportskrivning via workshops.  
 
I Ballerup giver resultaterne anledning til en opmærksomhed på 
resultaterne ved de mundtlige eksamener i dansk, idehistorie og 
kommunikation/IT, som ligger under den socioøkonomiske reference. 
 
Der arbejdes generelt på HCØ systematisk med aktiviteter for særligt 
talentfulde elever.  
 
Der har på alle afdelinger været fokus på indsatser for at reducere det 
skriftlige fravær.  
 

EUX Det er lykkedes at få indarbejdet en højere grad af skriftlighed på GF1, 
hvilket afspejles i deres afleveringer på HF, både hvad angår det 
gymnasiefaglige og det erhvervsfaglige.  
 
Arbejdet med tids- og handleplan for synergi er blevet udsat til efteråret 
grundet nedlukningen i forbindelse med Coronapandemien.  

Opfølgning HCØ 
 
 

Det er hensigtsmæssigt at justere resultatmål og procesmål, så de 
adresserer mere specifikke udfordringer eller fokusområder og giver en 
opfølgning på allerede igangsatte initiativer om f.eks. skriftlighed eller 
talentudvikling.  

EUX 
 

Der iværksættes en proces i efteråret 2020, hvor medarbejdere og 
ledelse fra EUX og EUD inddrages i forhold til handleplan for synergi i 
uddannelsen.  
 
EUX har udpeget tre fokusområdet for de kommende to år: 
 

• Synergi mellem fagene og uddannelsen som helhed. 
• Didaktisk kreativitet og fantasi i forhold til elevernes læring. 
• Praksisnærhed i tilrettelæggelsen af undervisningen med fokus 

på nytteværdi for vores elevmålgruppe. 
 
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 de gymnasiale og det 
erhvervsrettede. 
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Mål: Overgangsfrekvens til videregående uddannelse 

Lokale mål HCØ 
 
 

Det er et resultatmål for HCØ at fastholde en overgang til videregående 
uddannelser over landsgennemsnittet indtil videre frem til 2024.  
 
For at opnå det resultatmål skal HCØ udvide og kvalificere samarbejdet 
med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre relevante 
eksterne aktører.  
 

EUX 
 

Alle H3 elever skal have haft besøg af studievalg København, startende 
med eleverne, der går på H3 i 1. halvår 2020 
 

Status HCØ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 3-3: Overgang til videregående uddannelse for HCØ8 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 
2014/2015 78% 79% Mangler9 77% 
2015/2016 80% 80% 75% 
2016/2017 83% 74% 79% 74% 

 
Tal for 2017/2018 er endnu ikke opgjort. Opgørelsen foretages 27 
måneder efter afslutning af gymnasiet. 
 
 

EUX 
 

Overgangsfrekvens er ikke relevant for EUX.   

Evaluering HCØ 
 
 

HCØ Ballerup / Frederiksberg arbejder med eksistentiel karrierelæring 
på alle årgangene som kursus, herunder med beslutningskompetence 
og en forståelse af karrieren som ikke-lineær. Samarbejdspartnere er 
Studievalg København og Karriere Tanken. 
 
HCØ Frederiksberg har fra 20/21 indgået et samarbejde med 
Københavns Professionshøjskole om mulighed for at benytte deres 
laboratoriefaciliteter i procesundervisning samt låne lærere. Satsningen 
her er inden for uddannelse i sundhed og entreprenørskab. Man ønsker 
tillige at aktivere et alumnenetværk med henblik på en karrieredag med 
tidligere elever.  
 
I Lyngby er der fokus på at udvide samarbejder med eksterne aktører. 
Gymnasiet deltager i Science City netværket og her har man for nylig 
indgået samarbejdsaftaler med virksomheder inden for henholdsvis IT 
(Proactive A/S) og inden for vandrensningsteknologi (Aquaporin A/S).  
 

EUX Grundet nedlukningen som følge af Coronapandemien har Studievalg 
København ikke kunnet gennemføre de planlagte besøg.  
 

                                                
8 Der måles på andel af studenter, som to år efter studentereksamen er i gang med en videregående 
uddannelse. Derfor er sidste målte årgang 2016/2017. 
9 Der findes på Datavarehuset ikke data for Lyngby i 2014/2015 og 2015/2016. 
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Opfølgning HCØ 
 
 

Resultatmålet fastholdes i skoleåret 2020/2021. Procesmålet om 
udvidelse og kvalificering af samarbejdet med eksterne aktører bør 
formuleres mere specifikt og målbart.  
 

EUX Målet for skoleåret 2019/2020 er, at alle elever skal have haft besøg af 
Studievalg København, fastholdes for skoleåret 2020/2021.  

 

 

Mål: Elevtrivsel 

Lokale mål HCØ 
 
 

Det er et resultatmål, at der ved udgangen af skoleåret 2021/2022 sker en 
nedbringelse af frafaldet på 1.g på 1%-point i forhold til de 
resultatmålinger, som samles af Datavarehuset.  
 
Resultatmål/procesmål for HCØ er årligt at øge tilfredsheden målt 
gennem ETU10. Resultatmålet omhandler 1.g. Procesmålet er at sikre en 
bedre elevtrivsel gennem alle 3 gymnasieår.  
 
Det er et mål over en treårig periode frem til skoleåret 2022/2023 at øge 
trivslen for elever og medarbejdere igennem et løft af de fysiske forhold. 
 
 

EUX 
 

Det er et resultatmål over en treårig periode frem til skoleåret 2022/2023 
specifikt at øge tilfredsheden for både elever og ansatte i forhold til de 
fysiske forhold.  
 
EUX har som procesmål af følge elevernes fravær hver 14. dag og bruge 
denne viden til samtaler om trivsel i de løbende kontaktlærersamtaler.  
 

Status HCØ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3-4: ETU HCØ 2018 / 2019 

 HTX alle Ballerup Frederiksberg Lyngby 
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Faglig trivsel 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 
Læringsmiljø 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 
Mobning 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 
Pres og 
bekymringer 

2,8 2,9 2,8 2,8 2,5 2,6 2,8 2,8 

Social Trivsel 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0 
 
Der mangler opdaterede frafaldsdata til brug for at evaluere frafaldsmålet.  

EUX 
 

 
 
 

                                                
10 Det er ikke muligt at konkludere på sammenligningen med foregående år, da der i år er foretaget 
ændringer i spørgerammen.   
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Tabel 3-5: ETU EUX 2018 / 2019 

 Landsplan 201811 2018 2019 
 GF1 HF* Total GF1 HF Total GF1 HF Total 
Egen indsats 
og motivation  

3,9 4,1 4,0 3,9 4,0 3,9 3,8 3,6 3,7 

Læringsmiljø 3,8 3,9 3,9 3,5 3,8 3,6 3,5 3,7 3,6 
Velbefindende 4,2 4,2 4,2 4,0 4,1 4,1 3,9 3,6 3,8 
Fysiske 
rammer 

3,8 3,6 3,7 3,2 2,8 3,0 3,2 2,9 3,0 

Egne evner 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 3,7 3,4 3,6 
Praktik  4,0 4,0  3,4 3,4  3,6 3,6 

 
* (Hovedforløb) 

 
 
 

Evaluering HCØ 
 
 

ETU tallene for 2019 er i de fem hovedkategorier generelt på niveau med 
dels foregående år og dels de aggregerede tal for alle HTX gymnasier.  
 
Der er dog opmærksomhedspunkter inden for henholdsvis læringsmiljø 
og pres og bekymringer. I forhold til læringsmiljø er det underkategorien 
feedback, som skiller sig ud med lavere score. I forhold til pres og 
bekymringer udtrykker eleverne, særligt pigerne, en oplevelse af 
karakterpres samt pres fra egne krav og forventninger. Der er allerede i 
den sammenhæng indført individuelle trivselssamtaler med 
kontaktlærerne. Disse suppleres af faglige elevsamler. 
 
Som en indsats for at højne trivslen generelt er der arbejdet med 
lærerrollen som motiverende frem for sanktionerende. Kendetegnende for 
HCØ er desuden en høj prioritering af vejlederindsatsen.  
 
Hvad angår de fysiske forhold er der i skoleåret gennemført første etape 
af et planlagt face lift af gymnasiets lokaler på Frederiksberg, som 
fortsætter i skoleåret 2020/2021. I Lyngby er ibrugtagningen af det nye 
byggeri fra august 2020 blevet udskudt til senere på skoleåret. I Ballerup 
fremstår de fysiske rammer nye og attraktive efter seneste totalrenovering 
af bygningen. 
 
Frafaldsopgørelse kommer ved næste selvevaluering 2020/2021. 
 

EUX Generelt er 2019 tallene i ETU’en på niveau med eller lidt lavere end 
foregående år. Der er en opmærksomhed på vurderingen af de fysiske 
rammer.  
 
Da det ikke er muligt at ændre på de fysiske forhold har EUX valgt at blive 
en del af KICK, hvor underviserne har deltaget i kurser om, hvordan det 
er muligt at undervise eleverne i bevægelse med de forhold, som vi har. 
Herudover har vi benyttet os af tilbuddet om at inddrage fritidslivets 
faciliteter. KICK har været en succes for både elever og undervisere, og i 
skoleåret 2020/2021 afholdes som opfølgning et kursus, hvor lærerne 
skal lære at inddrage skolens udendørs faciliteter til udeundervisning. 
KICK er et samarbejde med DGI og kommunerne.  

                                                
11 Der er endnu ikke adgang til ETU resultater på landsplan for 2019. 
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Opfølgning på elevernes fravær er iværksat. Det giver både en øget 
tilfredshed hos kontaktlærerne, samt hos eleverne. Der arbejdes efter 
princippet om, at lærerne motiverer og lederne sanktionerer. Her betyder 
det, at hvis kontaktlærernes samtaler ikke hjælper, inddrages ledelsen. 
 
 

Opfølgning HCØ 
 
 

Opmærksomheden på dels læringsmiljø (feedback) og dels pres 
bekymringer bør afspejle sig i fremtidige mål og indsatser.  
 
Opdaterede frafaldsdata skal indhentes.  

EUX Der afvikles et KICK opfølgningskursus med fokus på udearealer. Der kan 
i opfølgningsplanen sættes fokus på, hvordan erfaringerne fra KICK 
forankres.  

 

 

3.2 Øvrige kvalitetsindikatorer 
 

Studietid og frafald 

Status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCØ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studietid på HCØ-gymnasierne er samlet for de tre skoleår 2015/2016, 
2016/2017 og 2017/2018 på henholdsvis 35, 35 og 34 måneder, hvilket 
svarer til landsgennemsnittet.  
 
Tabel 3-6: 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% 
2018/2019 
* 

74,1% Kendes ikke 

 
 
Tabel 3-7: Andel af elever, som afbrød uddannelsen det første år 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 
2015/2016 12% 19% Mangler12 15% 
2016/2017 16% 17% 15% 14% 
2017/2018 17% 15% 9% 13% 

 

                                                
12 Der findes på Datavarehuset ikke data for Lyngby i 2015/2016. 
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EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studietiden på EUX er fastsat af ministeriet og forskelligt for hver 
uddannelse. Hvis en elev ikke består et skoleforløb, eller dele af et 
skoleforløb, er der to muligheder: 

- I tilfælde, hvor de manglende kompetencer kan opnås inden for 
normeret studietid, aftales dette mellem virksomhed, elev og 
skole.  

- I tilfælde, hvor de manglende kompetencer ikke kan opnås inden 
for normeret studietid, skal en forlængelse først aftales med 
virksomhed, elev og skole, og herefter godkendes af det faglige 
udvalg.  

 
Tabel 3-8: Andel af elever, der gennemførte uddannelsen 

    Landsgennemsnit 
2017/2018   63,8% 46,4% 

 
Tabel 3-9: Andel af 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% 
 
 
 

Elevfravær 

Status HCØ 
 
 
 

Tabel 3-10: Fraværsprocenter pr. 8. juni 2020 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby 
1. G 3,9 % 5,2 % 4,3 % 
2. G 4,6 % 7,5 % 5,8 % 
3. G 7,1 % 7,0 % 7,3 % 
Alle årgange 5,1 % 6,5 % 5,7 % 

 

EUX 
 

Tabel 3-11: Fraværsprocenter pr. 11. juni 2020 

  Fraværsprocent 2. halvår 
2020 

GF2 alle  9 % 
HF alle  3 % 

 

 

Klager 

Status Generelt 
 
 
 

Det er intentionen, at alle klagesager registreres i TEC’s Klagedatabase. 
Der er dog formentlig håndteret mindre klager af de lokale ledelser, som 
ikke er blevet registreret i databasen.  
 
Generelt fordeler klagesagerne sig på følgende hovedkategorier: 

• Klager over årskarakter eller eksamenskarakter 
• Klager over advarsler og (manglende) oprykning 
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• Klager over skolens beslutning om udmelding 
 
Ved alle type klager har eleven/værgen mulighed for at anke klager til 
Undervisningsministeriet (STUK). Eleverne har også mulighed for at få 
Retshjælpen til at formidle deres klage.  
 

HCØ Der er i dette skoleår modtaget og behandlet 4 klagesager 
 

EUX 
 

Der har i dette skoleår været 5 klager inden for følgende områder:  

- 2 klager over karakteren ved svendeprøven, som er behandlet 
og afsluttet.  

- 1 virksomhedsklage vedrørende det faglige indhold, som er 
behandlet og afsluttet med virksomhedsbesøg i uge 26. 

- 2 klager over skriftlig advarsel for manglende skriftlige 
afleveringer. I skrivende stund under behandling.  

 

Medarbejdertrivsel 

Status HCØ/EUX 
 

Der gennemføres medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) hvert 2. år – 
næste gang i 2021. 
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4 Realisering af evalueringsstrategi 
Evalueringsstrategien for HCØ / EUX består af tre elementer, henholdsvis undervisnings-
evaluering, faglig evaluering samt selvevaluering.  

 

Undervisningsevaluering 

Status HCØ 
 
 
 

Alle lærere gennemfører en undervisningsevaluering med holdet efter 
hvert større undervisningsforløb. Læreren konkluderer sammen med 
eleverne på resultaterne i evalueringen og drøfter eventuelle 
fremadrettede ændringer.  
 
I Lyngby er der omkring jul gennemført en skriftlig evaluering i alle fag 
efter et obligatorisk koncept. I 2. evaluering, som gennemføres i 
slutningen af året er formen frivillig. 2. evaluering må formodes ikke at 
være gennemført af alle lærere grundet nedlukningen.  
 
På Frederiksberg blev der gennemført evalueringer primo marts.  
 
I Ballerup blev de planlagte undervisningsevalueringer ikke gennemført 
grundet nedlukningen.  
 
For alle afdelinger gælder dog, at der har været en særlig 
opmærksomhed på elevernes udbytte af den virtuelle undervisning og 
tilpasninger i den forbindelse.  
 
 
 

EUX Der gennemføres tilsvarende som på HCØ en undervisningsevaluering 
efter afslutningen af et større forløb. Disse er gennemført løbende og 
drøftet med eleverne.  

 

 

Faglig evaluering 

Status HCØ 
 
 
 

Den faglige evaluering er den løbende evaluering af elevernes faglige 
standpunkt og - udvikling.  
  
Et vigtigt redskab her er de løbende samtaler med eleverne, hvor 
eleverne har mulighed for at få feedback og engagere sig i deres egen 
udvikling. Der gennemføres bl.a. elevsamtaler, forældrekonsultationer og 
karaktersamtaler. På teammøder og lignende har lærerne sammen med 
studievejledere drøftet elevernes faglige niveau og indkaldt til samtale 
herom.  
 
Et andet redskab er screeninger og de lovbestemte interne prøver.  
 

EUX På EUX afholder kontaktlæreren på de enkelte hold løbende samtaler 
med eleverne. Disse samtaler omfatter både det faglige standpunkt og 
elevens udviklingsproces i forhold til at kunne gennemføre uddannelsen. 
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Nogle elever er på den baggrund henvist til en yderligere samtale med 
en studievejleder. 

Der er ikke på EUX fastsat lovbestemte krav om interne prøver.  

 

 

Selvevaluering 

Status HCØ/EUX 
 
 
 

Både på HCØ og EUX indgår elevernes selvevaluering som en del af 
den faglige evaluering, hvor der lægges vægt på elevens 
udviklingsproces.  
 
Skolens selvevaluering bygger på en systematisk indhentning af 
information og viden om undervisningen og rammerne herfor - med 
henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat 
kvalitetsudvikling. Det sker gennem ETU, MTU, undervisningsmiljø-
evaluering, 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 som f.eks. ETU og MTU. 
 
Resultaterne er samlet i denne årlige skriftlige selvevaluering, som 
forelægges og drøftes i bestyrelsen. 
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