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1 Om selvevalueringen på HCØ 

Den årlige skriftlige selvevaluering på H. C. Ørsted Gymnasiet (HCØ) er udarbejdet i henhold til 

Gymnasieloven.  

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

HCØ. 

 

 

 

 

 

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 kvalitetssystem1.  

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.  

Selvevalueringen kan herved give et naturligt afsæt for, at nye fremadrettede mål formuleres.  

                                                
1 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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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 2020-2021 (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 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 

elevtrivsel. Neden for sammenfattes status og evaluering på de tre nationale mål.  

 

Mål: Udfordre eleverne 

Sammenfatning  
 
 

Der er evalueret i forhold til et mål om at iværksætte initiativer rettet mod 
at løfte elevernes eksamensresultater ved de afsluttende eksamener.  
 
På indsatsområdet skriftlig matematik er der sket et løft af 
eksamensresultaterne fra 18/19 til 19/20. For alle resultater, herunder 
afdelingernes gennemsnitlige eksamensresultater, gælder dog, at der 
ikke kan evalueres validt grundet dels manglende socioøkonomisk 
reference og dels grundet de særlige vilkår ved Covid19, som har 
påvirket undervisning og prøveafvikling.  
 
Der er dog positive udviklinger i forhold til kapacitetsmålene, hvor der på 
alle afdelinger er udarbejdet handleplaner og tilrettelagt indsatser for 
matematik og talentarbejde.  
 
 

 

Mål: Overgang til videregående uddannelse 

Sammenfatning  
 
 

Der er evalueret på mål om dels at fastholde en overgang over 
landsgennemsnittet og dels at kvalificere samarbejdet med eksterne 
aktører. 
 
For alle afdelinger gælder, at der er fastholdt en høj overgang 3-6 
procentpoint over landsgennemsnittet.  
 
I forhold til kapacitetsmålene, så har Covid19 også i 20/21 lagt en 
dæmper på aktiviteter med eksterne aktører. Der er dog aktuelt positive 
udviklinger i gang med nye samarbejder med bl.a. LIFE Campus i 
Lyngby og i regi af International Masterclass i Ballerup. Der er desuden 

                                                
2 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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foretaget en kortlægning af samarbejdspartnere og eventuelle aktiviteter 
som et grundlag for at forankre disse og prioritere strategisk.   
 
 

 

Mål: Elevtrivsel 

Sammenfatning  
 
 

Der er evalueret på et mål om at øge tilfredsheden målt gennem 
ETU’en3 samt et mål om at sikre bedre elevtrivsel i hele studietiden. 
 
ETU-resultaterne for 2020 er generelt højere eller på niveau med sidste 
år og på niveau med de aggregerede tal for alle HTX gymnasier.  
 
I forhold til opfølgningsplanens opmærksomhed på kategorierne 
læringsmiljø og pres og bekymringer, så har eleverne i 2020 svaret lidt 
mere positivt på spørgsmål inden for læringsmiljø, mens pres og 
bekymringer fortsat har lav score, dog på niveau med landsresultatet. 
Hvad sidstnævnte angår udspringer presset ifølge eleverne især af egne 
krav og forventninger samt karakterer.  
 
Der arbejdes generelt med ETU’en i skolernes udvalg og elevråd, men 
der er brug for en systematik, som kan skabe en stærkere kobling 
mellem arbejdet på klasseniveau og de overordnede beslutninger om 
trivselsindsatser.  

                                                
3 (Elevtrivselsundersøgelsen) 
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3 Selvevalueringen 2020-2021 

3.1 Arbejdet med efterlevelsen af de nationale kvalitetsmål 

Som opfølgning på selvevalueringen fra 2019-2020 blev der fastsat nye mål og indsatser, som der 

evalueres op i mod i nærværende selvevaluering 2020-2021.  

 

Mål: Udfordre eleverne  

Lokale mål  
 

I den seneste opfølgningsplan fra efterår 2020 blev resultatmål justeret, 
så de i højere afspejlede særlige udfordringer – her med et særligt fokus 
på at løfte resultaterne i skriftlig matematik:  
 
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 2018/2019 som reference. På 
Frederiksberg og i Ballerup med et mål for karaktergennemsnittet, som 
ligger på niveau med den socioøkonomiske reference.  
 
 

Indsatser  Der evalueres på følgende indsatser fra opfølgningsplanen: 
 
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  Der bliver evalueret på følgende indikatorer fra opfølgningsplan 19-20: 
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Den overordnede indikator på indsatserne er en markant forbedring af 
elevernes resultater ved afgangseksamen i skriftlig matematik i 
skoleårene 20/21 og 21/22.  
 
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. 
 

Status  
 
 
 
 
 
 

Tabel 3-1: Gennemsnitligt eksamensresultat for HCØ afdelinger (med bonus A). 
Tallene i parentes henviser til den socioøkonomiske reference4(Kilde: 

Uddannelsesstatistik.dk)5 

 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2016/2017 7,6 7,2 7,8 (8,0) 7,4 

2017/2018 7,6 7,4 7,8 (7,9) 7,5 

2018/2019 7,3 (7,6) 6,6 (6,9) 7,9 (7,9) 7,4 

2019/2020 7,5 7,3  8,5  7,6 

2020/2021 7,4 7,2 8,5 7,4 

 
Afviklingen af eksamener i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 har 
været præget af covid19 og politiske aftaler om aflysning og reduktion i 
antallet af eksamener.  
 
Aftalen for 20/21 betød en væsentlig reduktion i antallet af eksamener 
og overførsel af standpunktskarakterer til eksamensbeviset6. 
Eksamensresultaterne er derfor ikke sammenlignelige med foregående 
skoleår med normal eksamensafvikling, men kan dog sammenholdes 
med landsgennemsnittet. Den socioøkonomiske reference er ikke 
tilgængelig på uddannelsesstatistik.  
 
Skriftlig matematik 
Samme forbehold skal tages i vurderingen af karaktergennemsnittet i 
skriftlig matematik, som er en af indikatorerne på matematikindsatsen. 
Der er sket et væsentligt løft af eksamenskaraktererne fra 18/19 til 
19/20, men den socioøkonomiske reference mangler for at kunne give et 
validt billede. I 20/21 er karaktergennemsnittet baseret på elevernes 
årskarakterer og derfor ikke sammenlignelige med tidligere år.  
 

                                                
4 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). 
5 https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1656.aspx  
6 https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-
eksamener 
 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1656.aspx
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksamener
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksamener
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Tabel 3-2: Karaktergennemsnit skriftlig matematik (Kilde: 

Uddannelsesstatistik.dk) 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2018/2019 5,2 2,8 6,4 5,8 

2019/2020 6,4 4,4 7,6 6,1 

2020/2021 7,1 (års) 5,8 (års) 8,2 (års) 7,5 (års) 

 
 
 
 
 

Evaluering  Resultatmålet om løft af eksamensresultater – både samlede 
gennemsnit og karaktergennemsnittet for skriftlig matematik kan ikke 
evalueres på et tilfredsstillende grundlag – dels som følge af manglende 
socioøkonomiske referencer og dels som følge af de særlige 
omstændigheder, som skyldes covid19. Selvom der ikke kan korrigeres 
for den socioøkonomiske reference, så er det dog værd at bemærke, at 
alle tre afdelinger oplever en markant stigning i eksamensresultatet i 
skriftlig matematik A for 19/20 sammenlignet med året før.  
 
I forhold til matematikindsatsen er der udarbejdet handleplaner for 
henholdsvis Lyngby og Ballerup/Frederiksberg. Her er der bl.a. fokus på 
opfølgning på elever, som har fået dårlige resultater i terminsprøver / 
årsprøver. I regi af Matematiklærerforeningen i HTX samarbejder lærere 
fra alle afdelinger af HCØ om et udviklingsprojekt i matematik med 
overskriften ”faglig læsning i matematik for ordblinde og læsesvage”. 
Projektet er startet op i 20/21 og slutrapporteres juni 2023. 
 
I forhold til indsatser rettet mod de talentfulde/særligt motiverede elever 
er der på HCØ gennemført en kortlægning af aktiviteter og koordinatorer 
med henblik på at sikre forankring. I Lyngby er der gennemført en 
omfattede systematisering af talentarbejdet under overskriften ”Fafner”. 
Der er fra skoleåret 20-21 indledt et samarbejde mellem koordinatorerne 
om talentaktiviteter på tværs af afdelingerne.    
 

Opfølgning  
 
 
 

Grundet de særlige omstændigheder omkring undervisning og de 
afsluttende prøver i skoleårene 19/20 og 20/21 er det relevant at følge 
op på resultatmålene ved de afsluttende prøver for 21/22.  
 
Herudover skal der følges op og evalueres på igangsatte 
matematikindsatser og fælles talentaktiviteter med henblik på 
vidensdelings mellem afdelingerne og beslutninger om forankring i 
afdelingernes årshjul.  
 
 

Mål: Overgangsfrekvens til videregående uddannelse 

Lokale mål  HCØ har sat et langsigtet resultatmål for overgangen til videregående 
uddannelser: 
 
Det er et resultatmål for HCØ at fastholde en overgang til videregående 
uddannelser over landsgennemsnittet indtil videre frem til 2024.  
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I opfølgningsplanen for 19-20 blev resultatmålet suppleret med et 
kapacitetsmål: 
 
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 

 

Indikatorer  Indikator på resultatmålet om at fastholde en overgang til videregående 
uddannelser over landsgennemsnittet er overgangsprocenterne hentet 
fra uddannelsesstatistik, som fremgår af tabel 3-5.  
 
Indikatorer på kapacitetsmålet er følgende: 

 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. 

 

Status   
Tabel 3-3: Overgang til videregående uddannelse for HCØ afdelinger 
sammenholdt med landsgennemsnit. Tallene angiver andelen af studenter i 
procent, som i september to år efter studentereksamen er i gang med en 

videregående uddannelse (Kilde: Uddannelsesstatistik.dk) 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2016/2017 83,9% 74,3% 78,3% 73,8% 

2017/2018 68,9% 72,0% 81,3% 74,2% 

2018/2019 80,5% 77,0% 79,1% 74,0% 

 
På alle afdelinger er overgangsprocenten højere end 
landsgennemsnittet. For Ballerup og Frederiksberg har der været en 
stigning på henholdsvis ca. 11 og 5 procentpoint; for Lyngby et mindre 
fald på ca. 2 procentpoint, men fra en høj overgangsprocent for 
studenter fra 17/18.    

 

Evaluering  
 

I forhold til resultatmålet om at fastholde en overgangsprocent over 
landsgennemsnittet ligger alle HCØ afdelinger meget flot med en 
overgangsprocent 3-6 procentpoint over landsgennemsnittet.  
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Som på så mange andre områder, så har Covid19 også lagt en dæmper 
på omfanget af aktiviteter med eksterne aktører. Det gælder f.eks. 
aktiviteter organiseret i regi af Vidensby Lyngby. Indeværende skoleår 
21/22 har indtil videre heldigvis lignet et normalt skoleår, og der er 
aktuelt flere positive udviklinger i gang på HCØ afdelingerne:  
 

 I Ballerup er der fra indeværende skoleår 21/22 indledt et 
samarbejde med Ballerup kommune om undervisning i 
International Masterclass tilbuddet for 9. klasses elever med 
fokus på tysk sprog, kultur, samfund og erhverv7. 
Undervisningen indeholder aktiviteter hos virksomhederne 
Bosch og Siemens, og relationen til disse kan være et 
fundament for senere samarbejder.  

 I Lyngby har et møde med LIFE Fonden, hvis campus er nabo til 
det nye HCØ gymnasium på Paul Fennebergs Allé, givet nogle 
fælles hensigtserklæringer om kommende samarbejder om 
f.eks. brobygning.   

 På alle afdelinger introduceres eleverne for karrieremuligheder 
igennem platformen Karrieretanken, som udbydes af 
virksomheden Manova8. 

 Gymnasiets samarbejdspartnere og eventuelle kontaktpersoner 
hos partneren og på gymnasiet er blevet kortlagt.  

 Gymnasiet nedsætter et advisory board som skal fremme 
arbejdet med samarbejde og kvalitet. 
 

Opfølgning  Resultatmålet fastholdes i skoleåret 2021/2022.  
 
Kapacitetsmålet om udvidelse og kvalificering af samarbejdet med 
eksterne aktører kan formuleres mere specifikt og målbart f.eks. med 
fokus på, hvordan samarbejder vedligeholdes og gøres 
personuafhængige.  
 
Der skal følges op på afklaring af proces for projekter og samarbejder 
med eksterne aktører, herunder supportmuligheder og koordination med 
projekter i TEC. 
 
 

 

 

Mål: Elevtrivsel 

Lokale 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.  
 

                                                
7 Se omtale i Ballerup Bladet: Tysk skal være übercool igen – Ballerup Bladet  
8 Se: https://karrieretanken.dk/gymnasiet-og-hf/    

https://www.ballerupbladet.dk/2021/05/tysk-skal-vaere-ubercool-igen/
https://karrieretanken.dk/gymnasiet-og-hf/
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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.  
 
 
 

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. 
 
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.  
 

Status  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3-4: ETU HTX alle og HCØ afdelinger for 2019 og 2020 

Elevtrivselsundersøgelsen 2020 er gennemført i november/december9.     
 

 Landsplan Ballerup Frederiksberg Lyngby 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Faglig trivsel 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,8 3,8 3,9 

Læringsmiljø 3,5 3,6 3,5 3,7 3,4 3,5 3,4 3,6 

Mobning 4,7 4,7 4,7 4,8 4,6 4,6 4,6 4,7 

Pres og 
bekymringer 

2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,8 

Social 
Trivsel 

4,1 4,1 4,1 4,2 4,0 3,9 4,0 4,1 

 
Eleverne på HCØ har generelt en god trivsel og har i den seneste 
trivselsundersøgelse for 2020 på flere kategorier svaret lidt mere positivt end 
i 2019 (grøn markering). Dette til trods for, at undersøgelsen er foretaget i et 
skoleår, hvor Covid19 i høj grad har påvirket undervisning og sociale 
aktiviteter.  
 
Den noget lavere score i kategorien pres og bekymringer er generelt på 
niveau med den samlede score på landsplan. Her er det især karakterer og 
egne krav og forventninger, som eleverne føler sig presset af. 
Nedenstående diagram viser, hvordan eleverne på HCØ Lyngby, 
repræsentativt for hele HCØ, har svaret på spørgsmålet: Hvor ofte føler du 
dig presset pga. egne krav og forventninger til skolearbejdet?  
 
 

                                                
99 For nærmere information om trivselsmålingen og den nationale spørgeramme, se:  
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/elevtrivselsmaalinger-paa-de-gymnasiale-
uddannelser 
 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/elevtrivselsmaalinger-paa-de-gymnasiale-uddannelser
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/elevtrivselsmaalinger-paa-de-gymnasiale-uddannelser
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Figur 1: Fordelingen af elevsvar fra HCØ Lyngby på spørgsmålet: hvor ofte føler du 
dig presset pga. egne krav og forventninger til skolearbejdet (kilde: 
Uddannelsesstatistik.dk). 

Efter kategorien pres og bekymringer, så er læringsmiljø den kategori, som 
eleverne giver laveste score. Her er det især spørgsmålene, som omhandler 
elevernes indflydelse på undervisningen, som er i din lave ende, mens der 
generelt er positive svar på spørgsmålene, som vedrører lærernes 
tilbagemeldinger og faglige hjælp. Nedenstående diagram viser som 
eksempel fordelingen af elevsvar fra HCØ Lyngby på spørgsmålet: Lærerne 
giver faglig hjælp, når jeg har brug for det? 
 

 
 

Figur 2: Fordelingen af elevsvar fra HCØ Lyngby på spørgsmålet: Læreren giver 

faglig hjælp, når jeg har brug for det? Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 
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Evaluering  ETU tallene for 2020 er i de fem hovedkategorier generelt på niveau eller 
højere end foregående år og på niveau med de aggregerede tal for alle HTX 
gymnasier.  
 
Der er dog fortsat opmærksomhedspunkter inden for henholdsvis 
læringsmiljø og pres og bekymringer, som er de kategorier, som opnår den 
laveste score.  
 
ETU resultaterne har på alle afdelinger været behandlet i 
medarbejderudvalg / pædagogisk udvalg samt elevråd. Der mangler dog 
fortsat en systematik i forhold til behandlingen og dialogen på klasseniveau, 
og hvordan tilbagemeldinger her fra bruges fremadrettet.  
 
 

Opfølgning  
 

Opmærksomhed bør rettes mod at få etableret en systematik, som sikrer 
drøftelse på klasseniveau, og som binder tilbagemeldinger her fra sammen 
med de overordnede indsatser for elevtrivsel.   
 
  

 

 

3.2 Øvrige kvalitetsindikatorer 

 

Fuldførelse og frafald 

Status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuldførelse 
 
Tabel 3-5: Andel af elever i procent, der gennemførte uddannelsen (Kilde: 
Uddannelsesstatistik.dk samt Lectio elevopgørelse)10 

Afgangsår Ballerup  Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2018/2019  67,2 % 71,7 % 82,8 % Kendes ikke 

2019/2020 79,4 % 77,6 % 78,3 % Kendes ikke 

2020/2021 87,3 % 57,5 % 76 % Kendes ikke 

 
 
I Ballerup kan der konstateres en stigende fuldførelsesprocent siden 
skoleår 2018/2019. På Frederiksberg ramte fuldførelsesprocenten for 
den årgang som startede i 18/19 et meget lavt og atypisk niveau på 57,5 
%. Der blev optaget usædvanligt mange elever på Frederiksberg i dette 
skoleår, som senere viste sig ikke at passe til HTX profilen, hvorfor 
mange blev udskrevet allerede det første år. I Lyngby er 
fuldførelsesprocenten faldet fra et niveau på 82,8 % i 18/19 til 75 % i 
2020/21. 
 
 
 

                                                
10 Tallene udtrykker antallet af elever, som afslutter uddannelsen i pågældende afgangsår som en andel af 
elevtallet på årgangen ved studiestart omregnet til procent.   
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Frafald 
 
Tabel 3-6: Andel af elever i procent, som afbrød uddannelsen det første år (Kilde: 
Uddannelsesstatistik.dk samt Lectio elevopgørelse) 

Årgang Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 

2016/2017 23,5 % 9,5 % 7,1 % Kendes ikke 

2017/2018 11,1 % 7,8 % 12,7 % Kendes ikke 

2018/2019 7,3 % 34,5 % 16,6 % Kendes ikke 

2019/2020 9,5 % 15,6 % 8,2 % Kendes ikke 

 
I Ballerup er frafaldet det første år faldet fra 16/17 til 18/19 og steget 
svagt fra 18/19 til 19/20. På Frederiksberg afspejler det høje frafald på 
34,5 % hos årgang 2018 den førnævnte særlige situation nævnt ovenfor. 
Frafaldet hos årgang 2019 er dog fortsat relativt højt. I Lyngby er der sket 
et fald i frafaldet fra 16,6 % i 18/19 til 8,2 % i 19/20.    
 

Evaluering 
 
 
 
 
 
 

 

 Som på andre områder må tallene ses i lyset af Covid19 og perioder med 
nedlukning og virtuel undervisning uden at der kan konkluderes entydigt 
på effekten. Der er generelt opmærksomhed på elevfrafaldet og de 
faktorer, som der kan arbejdes med for at nedbringe det.  

Opfølgning   Der bør rettes opmærksomhed på frafaldet på Frederiksberg og 
opfølgning på den fuldførelsesprocent, som beregnes i 2021/2022. 

   

   

Elevfravær 

Status  
 
 
 

Tabel 3-7: Fraværsprocenter for skoleåret 20-21  

 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 % 
  

Evaluering  Fraværsprocenter er på et tilfredsstillende niveau, men skal vurderes i 
lyset af de særlige omstændigheder for undervisningen, som Covid19 
har medført. 
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Klager 

Status  
 
 
 

Alle klagesager registreres i TEC’s klagedatabase.  
 
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.  
 
På HCØ er der i skoleåret 2020-2021 modtaget og behandlet 5 klager 
alle inden for kategorien ”skolens beslutning: eksaminationsgrundlag, 
prøveforløb, bedømmelsen”.  
 

Evaluering  Antallet eller karakteren af klagerne giver ikke anledning til en særlig 
opmærksomhed. 

 

 

 

 

 

Medarbejdertrivsel 

Status  Der gennemføres medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) hvert 2. år, 
seneste undersøgelse er gennemført i 2021.   
 
Undersøgelsen gennemføres som en online spørgeskemaundersøgelse, 
hvor medarbejderne foretager vurderinger på baggrund af udsagn inden 
for kategorierne ledelse, samarbejde, arbejdsforhold, jobindhold samt 
læring og udvikling.  
 
 

Evaluering  Sammenholdt med undersøgelsen i 2019 har medarbejderne overordnet 
set vurderet mere positivt. Undersøgelsen i 2021 sætter dog fortsat lys 
på temaer inden for særligt ledelse, arbejdsforhold samt læring og 
udvikling.  
 
Temaerne inden for arbejdsforhold har sammenhæng med de temaer, 
som også blev sat på dagsordenen i LSO-regi som opfølgning på 
seneste APV – bl.a. kommunikation, klare processer og arbejdspres / 
fordelingen af arbejdsopgaver. Sidstnævnte tema arbejdes der også 
med i forbindelse med den lokale implementering af kravene fra OK-21. 
Herudover er der et på alle afdelinger et gennemgående tema om 
utilstrækkelig vidensdeling.  
 
Temaer inden for ledelse vedrører særligt nærvær og feedback. Inden 
for læring og udvikling drejer det særligt om udfordringer i forhold til 
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muligheden for feedback fra kolleger og åbenhed i forhold til at tale om 
fejl.  
 
Undersøgelsen er blevet afrapporteret samlet for alle i TEC, i HCØ på de 
enkelte afdelinger, hvor den er blevet drøftet og behandlet på 
medarbejdermøder og i udvalg med henblik på en prioritering af 
fokusområder og tiltag.  
 

Opfølgning  Opfølgning bør rette sig mod de udarbejdede handleplaner og konkrete 
indikatorer på realisering af mål og indsatser.  
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4 Realisering af evalueringsstrategi 

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

evaluering samt selvevaluering.  

 

Undervisningsevaluering 

Status  
 
 

Løbende undervisningsevaluering: Det er normal praksis, at lærerne 
efter et større, længerevarende undervisningsforløb gennemfører en 
evaluering med holdet. Læreren konkluderer sammen med eleverne på 
resultaterne i evalueringen og drøfter eventuelle fremadrettede 
ændringer.  
 
  
Årlige undervisningsevalueringer: Alle undervisere gennemfører to 
årlige evalueringer med klassen/holdet og giver tilbagemeldinger til 
ledelsen.  
 
 
 

Evaluering   Der har i 20-21 været fokus på at få afviklet så meget undervisning som 
muligt efter planen under de vilkår, som har været givet eller påvirket af 
covid19. Der er derfor ikke blevet fulgt systematisk op på, hvorvidt alle 
evalueringer er blevet gennemført eller, hvordan der efterfølgende 
arbejdes med tilbagemeldinger fra eleverne. Alle undervisere har dog 
gennemført minimum 1 af de årlige undervisningsevalueringer. 
 

Opfølgning   Fra ledelsesside er der ønske om at udvikle en ensartet proces og 
koncept for undervisningsevaluering på HCØ. Det arbejde sættes i gang 
og afsluttes i indeværende skoleår 21-22. 

 

 

Faglig evaluering 

Status  
 
 

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.  
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Selvevaluering 

Status  
 
 

Elevernes selvevaluering indgår 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. 
 
 
 
 

 

 


