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1 Om opfølgningsplanen for HCØ 

Opfølgningsplanen for H. C. Ørsted Gymnasiet (HCØ) er udarbejdet i henhold til Gymnasieloven 

og er en opfølgning på den evaluering af kvalitetsmål, som er foretaget med den årlige skriftlige 

selvevaluering – i dette tilfælde selvevalueringen for skoleåret 2019-2020. 

 

 

 

 

 

1.1 Lovmæssige krav til opfølgningsplanen 

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 kvalitetssystem1.  

Opfølgningsplanen udarbejdes årligt på baggrund af den årlige skriftlige selvevaluering og skal 

præcisere ændringsbehov, tiltag samt fortsatte og nye operationelle kvalitetsmål. Det skal af 

opfølgningsplanen fremgå, hvordan aktiviteter og indsatser gennemføres og evalueres.  

Ligesom selvevalueringen skal opfølgningsplanen drøftes i bestyrelsen.  

                                                
1 Undervisningsministeriet, STUK: Institutionernes kvalitetssystem – i forbindelse med uddannelsespolitiske 

mål. Vejledning til lov og bekendtgørelse, https://www.uvm.dk/gymnasiale-
uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem 

Selvevaluering

Opfølgningsplan

Kvalitetsudvikling

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem
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1.2 Opbygning  

Opfølgningsplanen er struktureret ud fra de nationale mål. For hvert af de nationale mål opstilles 

på baggrund af input fra selvevalueringen eventuelle nye og justerede mål og indsatser samt 

indikatorer for disse. 

 

2 Opfølgningsplan for HCØ 2020 

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 uddannelserne2: 

 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 HCØ arbejdet med lokale mål og indsatser til opfyldelsen af dem. Målene er 

kategoriseret under henholdsvis ”udfordre eleverne”, ”overgang til videregående uddannelser” og 

”trivsel”.  

Arbejdet med indsatser for opfyldelse af de overordnede nationale mål sker med H. C. Ørsteds 

Gymnasiet faglige vision som grundlag og afspejler prioriteringer, som er i sammenhæng med 

TECs tre fokusområder om vækst, fastholdelse og trivsel.  

 

 

2.2 Opfølgning på imødekommelse af de nationale kvalitetsmål 

 

Mål: Udfordre eleverne  

Opfølgning fra 
selvevaluering 

Det er hensigtsmæssigt at justere resultatmål og kapacitetsmål, 
så de adresserer mere specifikke udfordringer eller 
fokusområder og tillader en mere effektiv opfølgning. 
 
Selvevalueringen viste en udfordring med skriftlig matematik på 
særligt Frederiksberg, men også i Ballerup, hvor karaktererne 
begge steder er væsentligt under den socioøkonomiske 
reference. I Lyngby er det tilsvarende resultat 0,2 over den 
socioøkonomiske reference, men sammenholdt med 
karaktererne for de øvrige fag kan der være et potentiale for 
også at løfte resultatet i skriftlig matematik yderligere.  
 
 

  

                                                
2 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/retningsgivende-maal 
 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/retningsgivende-maal
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Nye og fortsatte mål HCØ ønsker som overordnet mål at løfte elevernes 
karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver til et niveau, som 
er over den socioøkonomiske reference.  
 
Som et delmål sættes et 2-årigt mål om at løfte resultaterne i 
skriftlig matematik på alle afdelinger med 2019/2020 som 
reference. På Frederiksberg og i Ballerup med et mål for 
karaktergennemsnittet, som ligger på niveau med den 
socioøkonomiske reference.  
 
 

Indsatser Indsatserne i forhold til målet om at udfordre eleverne fordeler 
sig på tre områder:  
 
Særlig matematikindsats. I skoleårene 20/21 og 21/22 
arbejder HCØ med et særligt fokus på at styrke elevernes 
færdigheder i skriftlig matematik. Indsatsen, som bl.a. omfatter 
systematikken i opfølgning på screeninger, særlige initiativer 
rettet mod faglig læsning i matematik samt vidensdeling på 
tværs af afdelingerne, beskrives i en særlig handleplan for 
matematik.  
 
Fortsat fokus på skriftlighed i de naturvidenskabelige fag på 
Frederiksberg og i Ballerup. De særlige initiativer og 
workshopforløb rettet mod skriftlighed, som var planlagt i 19/20, 
blev grundet nedlukningen kun delvist gennemført. Det arbejde 
videreføres i 20/21, og der skal bl.a. arbejdes med en systematik 
i forhold til opfølgning på elevernes resultater ved 
terminsprøverne. Indsatsen beskrives og evalueres.   
 
Indsatser rettet mod de talentfulde / særligt motiverede 
studerende. Der gennemføres hvert år en lang række forløb og 
tilbud til særligt talentfulde eller motiverede studerende som 
f.eks. Science Camps, ATU forløb og forskellige konkurrencer, 
og HCØ er certificeret gymnasium for Science Talenter. 
Indsatsen er af en høj kvalitet, men denne ønskes kortlagt for 
alle afdelinger for at sikre en fortsat organisatorisk forankring og 
kapacitet til at løfte opgaven.  
 
 

Indikatorer Den overordnede indikator på indsatserne er en markant 
forbedring af elevernes resultater ved afgangseksamen i skriftlig 
matematik i skoleårene 20/21 og 22/23.  
 
En handleplan for matematik er indikator på en systematik i 
gymnasiets opmærksomhed på dels de elever, som har brug for 
særlig støtte til faget og dels de generelle problematikker, som 
der skal arbejdes med.  
 
En kortlægning af indsatsen på alle gymnasiets afdelinger rettet 
mod talentfulde eller særligt motiverede studerende er i første 
omgang indikator i forhold til at sikre en fortsat kapacitet og 
forankring af disse initiativer.  
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Mål: Overgang til videregående uddannelse 

Opfølgning fra 
selvevaluering 

HCØ har generelt en tilfredsstillende overgangsfrekvens over 
landsgennemsnittet.  
 
Samarbejdet med Studievalg København er en integreret del 
af uddannelsen.  
 
Et nyt fokus bliver derfor at kvalificere og udvide eksisterende 
samarbejder med eksterne aktører i et forhold til opgaven 
med karrierelæring og – afklaring.  
 

Nye og fortsatte mål Resultatmålet om at fastholde en overgang til videregående 
uddannelser over landsgennemsnittet frem til 2024 fastholdes 
som overordnet mål.  
 
Som et kapacitetsmål ønsker HCØ i skoleårene 20/21 og 
21/22 at arbejde på at udvide og kvalificere samarbejdet med 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre relevante 
aktører i retning af længerevarende partnerskaber. Målet er, 
at HCØ i hele elevernes studietid tilbyder varierede og 
relevante muligheder for, at eleverne via undervisningsforløb 
 

 får kendskab til fagligt relevante videreudgående 
uddannelser 

 får afprøvet deres faglighed i en virkelighedsnær 
sammenhæng og derigennem opnår større 
karriereafklaring 

 
 

Indsatser Indsatsen omfatter en kortlægning og indsamling af erfaringer 
med eksisterende samarbejder. Kortlægningen skal danne 
grundlag for en strategisk prioritering og en forankring på 
uddannelsen (undervisere, forløb og fag).  
 
Indsatsen kan ses som en del af en TEC indsats i forhold til at 
arbejde mere strategisk med partnerskaber. Det er i den 
sammenhæng en opgave at undersøge, hvordan man 
organisatorisk kan understøtte aktiviteter, som gennemføres i 
partnerskab med andre aktører, hvad enten de er foranlediget 
fra ledelsesniveau eller medarbejderniveau.  
 
 

Indikatorer I skoleåret 20/21 er der i første omgang gennemført en 
kortlægning og erfaringsindsamling af samarbejder med 
eksterne aktører.  
 
I sammenhæng med den overordnede indsats i hele TEC, er 
det en indikator, at det er afklaret og kommunikeret, hvilke 
muligheder ledere og undervisere har for support i 
organisationen. 
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Mål: Trivsel 

Opfølgning fra 
selvevaluering 

Resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen 2019 er stort set 
sammenfaldende med landsgennemsnittene for alle HTX 
uddannelser.  
 
Fokus må derfor være på de kategorier og underkategorier, 
som eleverne scorer lavest i undersøgelsen. I dette tilfælde 
gælder det kategorien læringsmiljø, hvor særligt 
underkategorien feedback skiller sig ud, samt kategorien pres 
og bekymringer, hvor eleverne, særligt pigerne, scorer lavest i 
forhold til underkategorierne karakterpres og pres fra egne 
krav og forventninger.  
 

Nye og fortsatte mål ETU 2020 er i skrivende stund enten gennemført eller ved at 
blive afsluttet på afdelingerne. Nye resultatmål bør opstilles 
herefter - med den opmærksomhed, at særlige 
omstændigheder som følge af coronapandemien kan have 
haft betydning for elevernes besvarelser.  
 
Såfremt de nye resultater fra 2020 ikke viser forbedringer på 
de to kategorier – læringsmiljø samt pres og bekymringer, er 
det et mål at løfte scoren i disse kategorier i 2021 med 2019 
og 2020 som referencer.  
 

Indsatser Der er iværksat generelle trivselsfremmende tiltag fra 
skoleåret 19/20 blandt andet trivselssamtaler og et fokus på 
den motiverende lærerrolle. En mere målrettet indsats i 
forhold til læringsmiljø og pres forudsætter dybere viden om 
udfordringer og mulige løsninger.  
 
En første indsats må derfor være, at sikre, at eleverne får 
mulighed for at drøfte og uddybe resultater med 
kontaktlæreren, og at der sker en systematisk tilbagemelding 
fra kontaktlærerne.  
 
Indsamling af viden fra vejlederne om blandt andet 
erfaringerne med trivselssamtaler som redskab og de typiske 
problemstillinger, som der arbejdes med, er en yderligere 
indsats for at skabe det nødvendige vidensgrundlag for 
eventuelle justeringer og nye indsatser.  
 
 

Indikatorer Kontaktlærerne har 1. kvartal 2021 gennemført klassemøder 
om resultaterne fra trivselsundersøgelsen og 
tilbagemeldingerne fra klasserne indsamles i de enkelte 
afdelinger.  
 
Afdelingernes råd og udvalg drøfter afdelingens resultater 
med henblik på fremtidige indsatser. 
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Trivselsresultater, tilbagemeldinger fra klasserne og vejledere 
analyseres med henblik på at få besluttet og prioriteret en 
målrettet indsats på de kategorier, som eleverne scorer 
lavest.  
 

 

 

2.3 Opfølgning på øvrige kvalitetsindikatorer 

MTU 

Det er relevant at se på medarbejdertrivsel som en faktor, som udover at have værdi i sig selv, 

også har indvirkning på kvaliteten af undervisningen – bl.a. igennem medarbejdernes oplevelse og 

udnyttelse af opkvalificeringsmuligheder og som et aspekt i fastholdelsen af kvalificerede 

medarbejdere. Der gennemføres undersøgelse af medarbejdertrivsel (MTU) hver andet år – næste 

gang i 2021, hvor der vil være opfølgning på denne kvalitetsindikator.   

 

3 Opfølgning på evalueringsstrategi 

Evalueringsstrategien for HCØ består af tre elementer, henholdsvis undervisningsevaluering, faglig 

evaluering samt selvevaluering.  

Evalueringsstrategien for HCØ er i år blevet sammenfattet i et årshjul for kvalitetssystemet for at 

understøtte en sammenhæng mellem de forskellige evalueringer og arbejdet med 

kvalitetsudvikling henover et skoleår (Årshjul kvalitetssystem). Årshjulet skal blandt andet sikre, at 

der er tid og mulighed for at inddrage medarbejderne i en vurdering af udfordringer og 

sammenhænge mellem tiltag og effekt.    

 

 

 

 

 

 

https://teccph-my.sharepoint.com/personal/cf_tec_dk/Documents/HCØ%20Kvalitetssystem%20-%20delt/Årshjul%20kvalitetssystem_HCØ.xlsx

