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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 er omfattet 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 efteråret 2021 blev bæredygtighed introduceret som overordnet mål for strategiarbejdet og 
forbundne indsatser. I skoleåret 2021-22 har HCØ - som de øvrige uddannelser på TEC - arbejdet 
med at formulere et udkast til en lokal strategi i sammenhæng med den ramme, som blev vedtaget 
for TEC. Der skal fremadrettet findes en passende måde at integrere dette i kvalitetssystemet.  

I afsnit 4 vurderes efterlevelsen af den overordnede evalueringsstrategi fra kvalitetssystemet.  
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2 Selvevalueringen 2021/2022 (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 frem til 22/23 om at iværksætte 
initiativer rettet mod at løfte elevernes resultater ved de afsluttende 
eksamener, målt ved det gennemsnitlige eksamensresultat samt 
gennemsnitlige eksamensresultat i skriftlig matematik.  
 
Ligesom de to foregående år blev antallet af eksamener også reduceret i 
2021-22, hvorfor elevernes årskarakterer blev lagt til grund for 
eksamensresultater i aflyste eksamener, herunder skriftlig matematik. 
Såvel de samlede gennemsnitlige eksamensresultater og resultaterne 
for skriftlig matematik må dog siges at være meget tilfredsstillende. Der 
er på alle afdelinger arbejdet med en stærkere systematik i støtten til 
elever, som har svært ved matematik. Talentindsatsen er solidt forankret 
i både kultur og struktur og prioriteres ikke kun som tilbud til de særligt 
begavede, men som noget, der bidrager til et mere rummeligt 
læringsmiljø.  
 
Opfølgning anbefales at rette sig mod:  

• Indsatser for at løfte elevernes karakterer i skriftlig dansk til et 
niveau tættere på præstationer ved årsprøver.  

• Kvalitativ undersøgelse af bredere effekter ved talentindsatser i 
forhold til et rummeligt læringsmiljø.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
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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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. 
 
Senest tilgængelige tal for overgangsprocent er fra afgangsåret 18/19. 
Disse blev evalueret i sidste selvevaluering.   
 
I forhold til kapacitetsmålene så har alle afdelinger formået at 
igangsætte eller fastholde samarbejder med virksomheder og kommune. 
Etableringen af et Advisory Board har givet HCØ et værdifuldt 
aftagerperspektiv på skolen og uddannelsen og bl.a. bidraget til at 
kvalificere beslutninger om studieretningsudbud og 
virksomhedssamarbejder.  
 
Opfølgning kan rette sig mod: 

• Ansøgning til grøn iværksætterpulje: udvikling af 
projektansøgning og partnerskaber under temaet ”cirkulær 
økonomi”  

• Etablering af alumnenetværk bl.a. med henblik på inddragelse i 
forhold til karrierelæring.  

 

Mål: Elevtrivsel 

Sammenfatning  
 
 

ETU-resultaterne fra efteråret 2021 er generelt set på et tilfredsstillende 
niveau, men scoren i kategorien ”pres og bekymringer”, som i forvejen er 
den kategori, hvor eleverne giver flest negative svar, er faldet yderligere 
– dette er tilsvarende udviklingen på landsplan.  
 
Der er stor opmærksomhed på netop den problemstilling på HCØ, og 
der arbejdes både på et videns- og et handleniveau og med løsninger på 
kort og lang sigt. Omdrejningspunktet er arbejdet med et nyt 
dannelsesbegreb som en modvægt til de præstationsorienterede og 
instrumentelle mål. Samtidig er der gjort en stor indsats på afdelingerne 
for at understøtte det sociale liv og ungemiljøet.  
 
Opfølgning kan rette sig mod at konkretisere mål og indsatser inden for 
de forskellige dagsordener, som der arbejdes med, herunder udvikling af 
kontaktlærerrollen og ungemiljøet.  
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3 Selvevalueringen 2021/2022 
3.1 Arbejdet med efterlevelsen af de nationale kvalitetsmål 
Som opfølgning på selvevalueringen fra 2020/2021 blev mål og indsatser gennemgået og enten 
besluttet fastholdt eller justeret (se opfølgningsplan efterår 2021). I nærværende selvevaluering 
2021/2022 evalueres der op i mod disse mål og indsatser.   

 

Mål: Udfordre eleverne  

Lokale mål  
 

Resultatmålene er generelt fastholdt til og med skoleår 22/23: 
 
Det gælder det overordnede mål om at løfte elevernes karaktergennemsnit ved 
de afsluttende prøver til et niveau, som er over den socioøkonomiske reference.   
 
Det gælder også delmålet om at løfte eksamensresultaterne i skriftlig matematik 
på alle afdelinger og på Frederiksberg og i Ballerup til et niveau, som svarer til 
den socioøkonomiske reference.  
 
 

Indsatser  Der evalueres på følgende indsatser fra opfølgningsplanen 2020/21: 
 
1. Implementering af systematik for opfølgning på elevernes termins-/årsprøver 
med henblik på:  
a) målrettede træningstilbud for de elever, som opnår en lav karakter, 
b) faglige indsatser rettet mod alle på faglige områder eller kompetenceområder, 
hvor det vurderes, at der er behov.  
 
I dette arbejde inddrages resultater og erfaringer fra igangværende 
udviklingsprojekt om faglig læsning i matematik rettet mod ordblinde og 
læsesvage.  
 
2. Vidensdeling i forhold til læringsplatformen Abacus med henblik på udnyttelse 
af træningsmoduler og eventuel systematik her for.  
 
Herudover arbejdes der videre med organisering og systematisering af 
talentindsatsen på tværs af HCØ:  
 
3. Indeværende års samarbejde evalueres med henblik på at optimere rammer 
og indhold.  
 
Indsatserne har lige som resultatmålene en tidshorisont til og med skoleår 22/23,  

Indikatorer  I opfølgningsplanen for 2020/21 blev følgende indikatorer valgt: 
 
Indikator på matematikindsats er en skriftlig, aftalt procedure/systematik for 
opfølgning på termins-/årsprøver enten på afdelingsniveau eller fælles for HCØ.  
 
Den overordnede indikator på indsatserne er en forbedring af elevernes 
resultater ved afgangseksamen i skriftlig matematik i skoleårene 21/22 samt 
22/23 målt ud fra elevernes gennemsnitlige eksamenskarakter og op i mod 
referenceåret 19/20 samt de socioøkonomiske referencekarakterer.    
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Status  
 
 
 
 
 
 

Gennemsnitligt eksamensresultat  
Afviklingen af eksamener i skoleårene 19/20, 20/21 og 21/22 har været præget 
af covid19 og politiske aftaler om aflysning og reduktion i antallet af eksamener. 
Aftalen for 21/22 betød således igen en væsentlig reduktion i antallet af 
eksamener og overførsel af årskarakterer til eksamensbeviset3. 
Eksamensresultaterne for 21/22, som fremgår af tabel 3-1, er derfor ikke 
sammenlignelige med skoleår med normal eksamensafvikling (her 2018/2019). 
 
Tabel 3-1: Gennemsnitligt eksamensresultat for HCØ afdelinger (med bonus A4). Tallene 
i parentes henviser til den socioøkonomiske reference5 (Kilde: Uddannelsesstatistik.dk)6 

GNS alle Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgns. 
2018/2019 7,4 (7,6) 6,6 (6,9) 7,9 (7,9) 7,4 
2019/2020 7,5 (7,6) 7,3 (7,2) 8,5 (8,4) 7,5 
2020/2021 7,4 (7,6) 7,2 (7,2) 8,5 (8,4) 7,5 
2021/2022 8,0  7,5  8,2  7,8 

 
Den socioøkonomiske reference for 20/21 var ikke tilgængelig på 
uddannelsesstatistik på evalueringstidspunktet sidste år. Karakterne for 20/21 lå 
generelt på niveau med den socioøkonomiske reference – Ballerup 0,2 under, 
Frederiksberg uden forskel og Lyngby 0,1 over. Den socioøkonomiske reference 
for 21/22 er endnu ikke tilgængelig.   
 
Sammenholdt med sidste år (20/21), så har der været en markant stigning i 
eksamensresultatet i Ballerup på 0,6, en stigning på Frederiksberg på 0,3 samt 
et fald på 0,3 i Lyngby. Sammenholdt med landsgennemsnittet er gennemsnittet 
i Ballerup og Lyngby henholdsvis 0,2 og 0,4 over, mens det på Frederiksberg er 
0,3 under.  
 
 
Skriftlig matematik A 
Samme forbehold skal tages i vurderingen af karaktergennemsnittet i skriftlig 
matematik, som er en af indikatorerne på matematikindsatsen. Tabel 3-2 viser 
karakterne for skriftlig matematik A.  
 
 
 
 
 
 

                                                
3 https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-
eksamener 
4 Med bonus A angiver, at studentens resultat er ganget med 1,03 ved ét ekstra A-fag.  
5 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). I beregningen indgår ”faktorer på individniveau, som 
uddannelsesstedet ikke har indflydelse på”, f.eks. forældrenes højeste fuldførte uddannelse og forældrenes 
arbejdsmarkedsstatus se følgende bilag fra uddannelsesstatistik: Datadokumentation  
6 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
https://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale%20uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale%20uddannelser_Studenternes%20karakterer%20samt%20socio%C3%B8konomiske%20reference.pdf
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1656.aspx
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Tabel 3-2: Karaktergennemsnit skriftlig matematik (med bonus A), socioøkonomisk 
reference angivet i parentes, tal i kursiv angiver, at prøvekarakteren er baseret på 
elevernes årskarakterer (Kilde: Uddannelsesstatistik.dk) 

MAT skr. Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgns. 
2018/2019 5,2 (5,7) 2,8 (4,8) 6,4 (6,2) 5,8 
2019/2020 6,4 (6,1) 4,4 (4,8) 7,6 (7,3) 6,1 
2020/2021 7,1  5,8  8,2  7,5  
2021/2022 8,2  5,6  8,1  n/a 

 
Socioøkonomiske referencer fra 18/19 og 19/20 er sammen med de seneste tal 
for 21/22 tilføjet tabellen sammenholdt med tilsvarende tabel i selvevalueringen 
for 20/21. De væsentlige karakterløft fra 18/19 til 19/20 afspejler også en positiv 
udvikling holdt op i mod den socioøkonomiske reference, hvor det kan ses, at 
løftet på Frederiksberg er tæt på at udligne det store gab op til den 
socioøkonomiske reference, som kunne iagttages i 18/19.  
 
Karaktererne for 20/21 og 21/22 er som sagt baseret på årskaraktererne. Mens 
resultatet for 21/22 på Frederiksberg og i Lyngby ligger omtrent på niveau med 
sidste år, så har der været et markant løft i Ballerup. De socioøkonomiske data 
for 20/21 og 21/22 er endnu ikke tilgængelige.   
 
 
Skriftlig dansk A 
Tabel 3-3 viser eksamenskarakterer i skriftlig dansk A fra perioden 2018/2019 til 
2021/2022. Karaktererne er medtaget, dels fordi alle elever gik til eksamen i 
skriftlig dansk som den eneste skriftlige eksamen, og dels fordi forskellen 
mellem årskarakter og eksamenskarakter giver anledning til opmærksomhed – 
det gælder særligt på Frederiksberg og i Lyngby, hvor forskellen er henholdsvis 
1,6 og 0,8, mens forskellen i Ballerup, 0,4, er mindre markant.   
 
Tabel 3-3: Eksamenskarakterer skriftlig dansk A (EKS) sammenholdt med 
socioøkonomisk reference (SR) og årskarakter (ÅRS) – fordelt på afdeling og skoleår 
(Kilde: Uddannelsesstatistik.dk) 

SKR DAN Ballerup Frederiksberg Lyngby 
 EKS SR ÅRS EKS SR ÅRS EKS SR ÅRS 
2018/2019 7,0  6,4 7,1 5,2 5,4 6,1 6,6 6,3 7,9 
2019/2020 6,0 6,0 7,0 5,4 5,5 5,6 6,2 6,5 7,3 
2020/2021 6,4 6,3 6,6 5,2 5,7 6,5 6,9 6,8 7,9 
2021/2022 6,6 n/a 7,0 5,6  n/a 7,2 7,0  n/a 7,8 

 
 
 

Evaluering  Resultatmålet om løft af eksamensresultater, både det samlede gennemsnit og 
karaktergennemsnittet for skriftlig matematik, kan som de to foregående skoleår 
ikke evalueres på et tilstrækkeligt grundlag – dels som følge af manglende 
socioøkonomiske referencer og dels som følge af de særlige omstændigheder, 
som skyldes covid19.  
 
Det gennemsnitlige eksamensresultat udtrykker dog et generelt meget positivt 
fagligt niveau på alle afdelinger – med stigninger på afdelingerne i Ballerup og 
Frederiksberg i forhold til sidste år, og et niveau i Lyngby, som trods et fald fra 
sidste år fortsat er på et niveau betydeligt over landsgennemsnittet.  
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Matematikindsatsen er vanskelig at evaluere, idet karakterer de seneste 
skoleår er baseret på årskarakteren. Årskaraktererne er dog på et 
tilfredsstillende højt niveau med et markant løft i Ballerup i forhold til sidste år 20-
21.  
 
Ser vi på de kvalitative mål, så har man på afdelingerne sat de forskellige tiltag 
fra matematikhandleplanerne udarbejdet i 20-21 i værk i skoleåret 21-22. Der er 
en opmærksomhed på og en systematik i forhold til at hjælpe elever med faglige 
udfordringer i matematik bl.a. på baggrund af den obligatoriske 
matematikscreening i 1g. og på baggrund af elevernes resultater ved 
terminsprøverne. Årsplanen for matematik i 1g imødekommer ved elevernes 
studiestart i højere grad den faglighed, som eleverne har med sig fra 
grundskolen og dermed også nogle af de overgangsproblemer, som eleverne 
oplever i matematik. I Lyngby blev ”supermatematik” afviklet som et tilbud til de 
elever, som fik lave karakterer ved terminsprøven. I Ballerup og på 
Frederiksberg er der iværksat tilbud om matematikvejledning og matematikdage, 
hvor eleverne undervises niveaudelt.  
 
Det digitale læremiddel Abacus er udbredt til alle afdelinger. Værktøjet giver bl.a. 
mulighed for adaptive og selvrettende træningsopgaver, hvor eleverne kan øve 
(også uden, at læreren har adgang til elevernes resultater). Der har dog ikke 
fundet en mere systematisk vidensdeling sted. Det er pt. ikke muligt at trække 
statistik på brugen af Abacus.  
 
Talentindsatsen på HCØ står på et godt fundament. Der er etableret et 
samarbejde mellem talentkoordinatorerne på tværs af afdelingerne, og der 
afvikles talentaktiviteter bredt henover fagene. Skoleåret 21-22 blev endnu et år, 
hvor mange HCØ elever deltog i fagenes OL og lignende konkurrencer og med 
en stærk repræsentation i de nationale og internationale finaler og den 
afsluttende prisuddeling. I april 2022 blev to kemilærere i Lyngby tildelt Novo 
Nordisk Fondens naturvidenskabelige gymnasielærerpris – bl.a. på baggrund af 
deres talentarbejde i kemifaget.7 Der har i 21-22 været gode erfaringer med at 
udbrede talentaktiviteter til de humanistiske fag også. Der er desuden fokus på 
at italesætte de forskellige tilbud bredere, så målgruppen ikke kun er for de 
særligt dygtige, men for alle som er motiverede for at lære mere. På den måde 
bidrager talentaktiviteter også til et rummeligt læringsmiljø.  
  
 

Opfølgning  
 
 
 

Udkast til strategi, herunder mål og principper, for talentindsatsen har været 
forelagt skolens Advisory board. Strategien skal færdiggøres og forankres.  
 
Elevernes deltagelse i finaler er en tydelig markør for værdien for de særligt 
talentfulde. I forhold til det bredere mål om, at aktiviteter bidrager til et rummeligt 
læringsmiljø, vil opfølgning kunne rette sig mod en kvalitativ undersøgelse af 
sådanne effekter med henblik på bedst muligt at kunne balancere hensynet til 
henholdsvis de særligt talentfulde og det rummelige læringsmiljø.  
 
Et andet opfølgningspunkt vil være at afdække forklaringer på den væsentlige 
forskel mellem årskarakterer og eksamenskarakterer i skriftlig dansk samt 

                                                
7 https://novonordiskfonden.dk/prismodtagere/nicolai-bogoe-stabell-og-lasse-johansen-h-c-oersted-
gymnasiet-lyngby-2022/ 
 

https://novonordiskfonden.dk/prismodtagere/nicolai-bogoe-stabell-og-lasse-johansen-h-c-oersted-gymnasiet-lyngby-2022/
https://novonordiskfonden.dk/prismodtagere/nicolai-bogoe-stabell-og-lasse-johansen-h-c-oersted-gymnasiet-lyngby-2022/


 
 
 
 
 
 

10 
 

udarbejde en handleplan for at løfte eksamenskarakterer tættere det niveau, 
som eleverne præsterer i skoleåret frem til eksamen.  
 
 

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.  
 
I opfølgningsplanen for 19-20 blev resultatmålet suppleret med et kapacitetsmål 
- med en tidshorisont til og med 21-22 – om udvidelse og kvalificering af 
virksomhedssamarbejder. Det faglige formål med virksomhedssamarbejder er 
beskrevet som følger: 
 
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  I opfølgningsplanen for 2020/21 blev følgende indsatser relateret til ovenstående 
kapacitetsmål planlagt: 
 

• Udvikling af nye samarbejder med Ballerup kommune (Masterclass) og 
LIFE, Lyngby.  

• Udarbejdelse af HCØ strategi for samarbejder og aktiviteter med ekstern 
finansiering, herunder arbejdsgang for vurdering af udviklingsaktiviteter. 
Denne strategi og arbejdsgang formuleres i overensstemmelse med 
TEC’s procedure for godkendelse af projekter med ekstern finansiering.  

• Ansøgning til den statslige ”grøn iværksætterpulje” efterår 2022 
(undervisnings-/praktikforløb med fokus på grønt iværksætteri) 

• Fondsansøgning relateret til udvikling af aktivitetsområdet i forbindelse 
med det nye gymnasium i Lyngby (arbejdstitel: Vidensbroen).  

• Etablering af nyt Advisory Board med repræsentation ud fra et 
aftagerperspektiv  

 

Indikatorer  Indikator på resultatmålet om at fastholde en overgang til videregående 
uddannelser over landsgennemsnittet er overgangsprocenterne hentet fra 
uddannelsesstatistik, som fremgår af tabel 3-4.  
 
Herudover evalueres på følgende indikatorer i forhold til kapacitetsmålet og 
forbundne indsatser: 
 

• Skriftlig strategi og arbejdsgang for samarbejder og aktiviteter med 
ekstern finansiering er udarbejdet og kommunikeret til medarbejderne.  

• Afsendt puljeansøgning til grøn iværksætter-pulje 
• Afsendt fondsansøgning vedrørende Vidensbroen 
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• Advisory Board er etableret og i funktion 
 

Status  Tabel 3-4 viser overgangsprocenter. Overgangsprocenter for afgangsåret 
2018/2019 blev evalueret i selvevalueringen for 2020/2021. Data for afgangsåret 
2019/2020 er endnu ikke tilgængelige. Tallene for tidligere år 2016/2017 og 
2017/2018 er dog blevet opdaterede på uddannelsesstatistik. Den mest 
markante ændring i forhold til sidste års tabel er overgangsprocenten for 
Ballerup i 2017/2018 som er rettet fra 68,9 % til 80,2 %.  
 
Tabel 3-4: Overgang til videregående uddannelse for HCØ afdelinger sammenholdt med 
landsgennemsnit. Tallene angiver andelen af studenter i procent, som i september to år 
efter studentereksamen har fuldført eller er i gang med en videregående uddannelse 
(Kilde: Uddannelsesstatistik.dk) 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgns. 
(HTX) 

2016/2017 79,2% 76,8% 78,7% 73,8% 
2017/2018 80,2% 73,3% 76,3% 73,1% 
2018/2019 80,5% 77,0% 79,1% 74,0% 
2019/2020 Data endnu ikke tilgængelige på Uddannelsesstatistik 

 
Mangel på opdaterede data er en anledning til at dykke ned i et lavere 
dataniveau. Her kan blandt andet trækkes data om procentvis fordeling på 
forskellige tilgangsinstitutioner. Her er de seneste data fra afgangsåret 2017/18 
vist i tabel 3-5 neden for.  
 
 
Tabel 3-5: Overgang til videregående uddannelse - procentvis fordeling på 
tilgangsinstitutioner, afgangsår 2017/18. Kolonner markeret med (k) viser den procentvise 
fordeling isoleret for kvindelige studenter.  

Tilgangsinstitution Bal Bal 
(k) 

Fre Fre 
(k) 

Lyn  Lyn 
(k) 

Korte  
videregående udd. 

    6,1  

 KEA   3,0    
 Øvrige 11,1  2,0    
Mellemlange 
videregående udd. 

      

 AU 4,9      
 AAU 3,7    3,5  (7,1) 
 DTU 14,8 (16,7) 24,8 (18,4) 33,3  (21,4) 
 IT-universitetet 8,6    3,5   
 KEA   3,0  3,5  
 KP   7,9 (15,8) 2,0 (9,5) 
 KU 19,8 (25,0) 21,8 (28,9) 15,7  (31,0) 
 Maskinmesterskolen     1,5   
 RUC 3,7      
 Syddansk Universitet 9,9  3,0  3,0   
 Øvrige 3,7  7,8  4,2   
Total: Overgang til 
videregående 

80,2  73,3  76,3  
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Erhvervsuddannelser 3,7  6,9  6,1  
        
Afbrudt eller ikke i 
gang 

16,0  19,8  17,7  

 100,0  100,0  100,0  
 
 

Evaluering  
 

Resultatmålet kan fortsat ikke evalueres grundet manglende data.  
 
I mangel af opdaterede data for overgang fra afgangsåret 2019/2020, så er der 
tilføjet data for tilgangsinstitutioner, altså hvilke uddannelsesinstitutioner, som 
studenter fra HCØ går til i deres videre uddannelse efter eksamen. Dette dybere 
indblik kan, når opdaterede data foreligger, bl.a. bruges i forhold til vægtning af 
studieretninger og tværfaglige forløb, information og vejledning om studievalg og 
anden vejledning i øvrigt.  
 
Herudover kan der evalueres indsatser. I forhold til eksterne samarbejder, blev 
der i regi af Ballerup kommune gennemført tysk masterclass forløb i HCØ 
Ballerup og det afledte samarbejde med Siemens udmøntede sig blandt i en 
prisopgave for eleverne. HCØ Frederiksberg har samarbejdet med et 
eventbureau og Frederiksberg kommune om aktiviteter på festivalen ”Syd for 
Solen”. HCØ Lyngbys samarbejde med LIFE er ikke kommer videre end 
hensigtserklæringer, men forventningen er at samarbejdet bliver mere konkret i 
takt med, at LIFE udvikler forløb rettet mod ungdomsuddannelserne. I Lyngby er 
der til gengæld indgået aftale med kommunen om, at gymnasiet i skoleåret 22-
23 udbyder Teknologi C, som et tilbud til 8. og 9. klasses elever i kommunen.  
 
I forbindelse med arbejdet med sidste års opfølgningsplan blev der på HCØ 
udarbejdet en handleplan også for udvikling af samarbejder. Her blev det 
besluttet at udskyde ansøgning til den grønne iværksætterpulje til september 
2023, så der var tid til grundigere forberedelse, herunder at få talt med mulige 
samarbejdspartnere. Er første arbejdsgruppemøde med deltagelse af 
undervisere har afklaret et tema om cirkulær økonomi. Forberedelse af 
projektindhold er i gang og første kontakt til mulige samarbejdspartnere er taget.  
 
I forhold til projektet Vidensbroen, så er der (på et indledende niveau) 
igangværende dialog med LIFE og Novozymes om noget af indholdet kan 
bringes ind i planen om etablering af anlæg med rekreative formål på 
Dyrehavegårds Jorder.  
 
HCØ har etableret et Advisory Board ud fra et aftagerperspektiv. Første møde 
blev afholdt i maj 2022 og input her fra har bl.a. udmøntet sig i oprettelsen af nye 
studieretninger i kombination med faget samfundsfag. Andet møde er afholdt 
oktober 2022 og her fik gymnasiet input til bl.a. strategi i forhold til samarbejder, 
talentarbejde og naturvidenskabelig dannelse.  
 
    
 
 

Opfølgning  De eksisterende konkrete samarbejder med hhv. Ballerup, Frederiksberg og 
Lyngby kommune er allerede eller har mulighed for at blive faste samarbejder, 
som kan indarbejdes i skolernes årshjul.  
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Også afledt af input fra skolens Advisory Board kan opfølgning rette sig mod 
dels at udfolde og afklare forskellige former for virksomhedssamarbejder og dels 
etablering af et alumnenetværk som kan inddrages i forhold til studie- og 
karrierelæring.  
 
Endelig skal opfølgning rette sig mod ansøgning til den grønne iværksætterpulje 
under temaet om cirkulær økonomi.  

 

 

Mål: Elevtrivsel 

Lokale mål  
 

I opfølgningsplanen for 2020/21 blev der formuleret et kapacitetsmål om  

• etablering og implementering af en systematik, som skaber sammenhæng 
mellem inddragelsen af eleverne på klasseniveau, behandlingen i råd og 
udvalg og tilrettelæggelse af trivselsindsatser.  
 

Herudover blev formuleret et toårigt resultatmål, som knytter sig til kategorien 
læringsmiljø om at: 

• løfte elevernes oplevelse af indflydelse på undervisningen 
 

Indikatorer  Indikatorer er jf. opfølgningsplanen:  

• Systematik for arbejdet med ETU’en er beskrevet i styredokument.  
• Kontaktlærerne har pr. 1. kvartal 2022 gennemført klassemøder om 

resultaterne fra trivselsundersøgelsen og tilbagemeldingerne fra klasserne 
indsamles i de enkelte afdelinger.  

• Trivselsresultater og tilbagemeldinger fra klasserne bliver behandlet i råd og 
udvalg og inddraget i en justering og prioritering af fremtidige 
trivselsindsatser på afdelingsniveau og fælles for HCØ.    

 

Status  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3-6 viser resultater fra ETU 2021 sammenholdt med 2020 fordelt på afdelinger 
og overordnede trivselskategorier. Elevtrivselsundersøgelsen 2021 er gennemført i 
november/december8.    
 

Tabel 3-6: ETU HTX alle og HCØ afdelinger for 2020 og 2021 

 Landsplan Ballerup Frederiksberg Lyngby 
 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Faglig trivsel 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 
Social 
Trivsel 

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

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

                                                
8 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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Pres og 
bekymringer 

2,8 2,6 2,7 2,6 2,6 2,4 2,8 2,6 

Mobning 4,7 4,7 4,8 4,8 4,6 4,5 4,7 4,7 
 
 
Tabel 3-7 viser, hvordan resultaterne fra ETU 2021 tager sig ud, hvis man 
sammenligner mellem årgangene.  
 
Tabel 3-7: ETU 2021 fordelt på afdelinger, årgange og overordnede trivselskategorier. 

2021 Ballerup Frederiksberg Lyngby 
 1.g 2.g 3.g 1.g 2.g 3.g 1.g 2.g 3.g 
Faglig trivsel 3,9 3,8 3,7 4,0 3,5 3,7 4,0 3,9 3,8 
Social 
Trivsel 

4,2 4,3 4,2 4,3 3,7 3,9 4,2 4,2 4,1 

Læringsmiljø 3,7 3,6 3,5 3,7 3,2 3,5 3,6 3,4 3,5 
Pres og 
bekymringer 

2,7 2,6 2,4 2,5 2,2 2,3 2,7 2,6 2,5 

Mobning 4,8 4,7 4,7 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 4,6 
 
 
I forhold til målet om at løfte elevernes oplevelse af undervisningen er to 
spørgsmål/udsagn inden for kategorien læringsmiljø relevante, henholdsvis ”jeg har 
indflydelse på undervisningen?” og ”Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver 
brugt i undervisningen?”. Resultater for disse to udsagn er vist neden for i 
henholdsvis tabel 3-8 og tabel 3-9 (”ved ikke”-svarene er ikke medtaget”).  
 
 
Tabel 3-8: Procentvis fordeling af svar på udsagnet "Jeg har indflydelse på undervisningen", 
fordelt på år og afdeling. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 

 Landsplan Ballerup Frederiksberg Lyngby 
 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Helt enig 6% 6% 6% 5% 10% 12% 6% 5% 
Delvis enig 27% 28% 31% 26% 27% 26% 24% 28% 
Hverken enig 
eller uenig 

36% 36% 33% 37% 34% 32% 36% 34% 

Delvis uenig 18% 18% 15% 23% 18% 18% 19% 19% 
Helt uenig 7% 7% 9% 5% 5% 5% 8% 9% 

 
 
Tabel 3-9: Procentvis fordeling af svar på udsagnet: "Lærerne sørger for at elevernes ideer 
bliver brugt i undervisningen?", fordelt på år og afdeling. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk. 

 Landsplan Ballerup Frederiksberg Lyngby 
 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Helt enig 9% 8% 6% 7% 12% 12% 9% 8% 
Delvis enig 30% 32% 34% 30% 25% 28% 28% 31% 
Hverken enig 
eller uenig 

34% 33% 35% 39% 37% 31% 33% 31% 

Delvis uenig 15% 16% 13% 14% 16% 18% 16% 6% 
Helt uenig 6% 5% 5% 3% 5% 5% 5% 6% 
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Evaluering  ETU resultaterne for 2021 er generelt set på tilsvarende tilfredsstillende niveau som 
sidste år med små udsving på 0,1 i enkelte kategorier. På landsplan (alle HTX) er 
resultatet i kategorien ”pres og bekymringer”, som i forvejen er den kategori med den 
laveste score, faldet med 0,2 i forhold til sidste år. Det fald har også fundet sted i 
Lyngby og på Frederiksberg. Den sociale trivsel er til gengæld steget 0,1 på samme 
afdelinger.  I kategorien ”pres og bekymringer” er det svarene i de tre 
underspørgsmål om pres som følge af henholdsvis lektier, karakterer og egne 
forventninger, som er udslagsgivende for det samlede lave resultat.  
 
Ser man på trivslen henover årgangene, så falder trivslen generelt jo længere hen 
eleverne kommer i deres uddannelse – særligt inden for kategorierne faglig trivsel og 
pres og bekymringer. Forskellen er meget tydelig i svarene om pres fra lektier og 
karakterer. Eksempelvis er andelen af elever som svarer meget tit/tit på spørgsmålet 
”hvor ofte føler du dig presset pga. lektier” henholdsvis 40% i 1g, 56% i 2g og 71% i 
3g. Andelen som svarer bekræftende på spørgsmål om pres er generelt også højere, 
når svarene ses isoleret for kvinder. Resultaterne for 2g på Frederiksberg springer i 
øjnene som værende noget lavere end 2g årgangene på de andre afdelinger. 
Udfordringerne er her særligt i forhold til den faglige trivsel – bl.a. oplevelsen af at 
klare sig godt fagligt, men også i forhold til pres fra lektier og karakterer, som opleves 
væsentligt oftere, end hvad der er gennemsnittet på landsplan.  
 
I forhold til målet om at løfte elevernes oplevelse af medindflydelse, så kan der 
ikke noteres en entydig hverken positiv eller negativ udvikling her (tabel 3-8 og 3-9). 
Frederiksberg har dog en væsentlig større andel som svarer ”helt enig” på begge 
udsagn sammenlignet med landsgennemsnittet og de øvrige afdelinger.  
 
I forhold til kapacitetsmålet om systematik for arbejdet med ETU, så er proceduren 
beskrevet på HCØ Intra. Trivselsresultaterne har været genstand for drøftelserne i 
PU og elevråd, og der er arbejdet med formulering af handleplaner og indsatser med 
en særlig opmærksomhed på temaet om elevernes oplevelse af pres og bekymringer 
samt deres faglige selvvurdering.  
 
Flere initiativer og indsatser afspejler denne opmærksomhed: 

• Supplerende afrapportering på ETU resultaterne, som understøtter 
opfølgning på klasseniveau.  

• Fokus på faglig trivsel. I foråret 2022 testede HCØ Ballerup/Frederiksberg et 
fælles koncept for undervisningsevaluering, der generelt skal understøtte 
henholdsvis det dannelsesperspektiv, som er afspejlet i vores faglige vision, 
elevernes medindflydelse samt et godt læringsmiljø, bl.a. ved at italesætte et 
læringsfokus frem for et præstationsfokus. Evalueringen gennemføres en 
gang årligt og rulles ud for alle afdelinger efterår 2022. Se den-lokale-
undervisningsevaluering-af-fagene 

• Fokus på at udvikle kontaktlærerrollen rettet mod et rummeligt 
klassefællesskab og et positivt elevsyn, hvor der sættes lys på styrker frem 
for mangler.  

• Sammenhængende procedure for opfølgning på fravær.  
• Der er generelt fokus på dannelse som et omdrejningspunkt i det fremtidige 

strategiarbejde, også afspejlet ved integrationen i HCØ’s oplæg til 
udmøntning af bæredygtighedsambitionen og de tre underliggende fyrtårne. 
Det er et langsigtet strategisk arbejde, som der er taget hul på 
ledelsesmæssigt og i de pædagogiske udvalg.  

https://teccph.sharepoint.com/sites/intra-afd-hcoe/SitePages/Undervisningsevaluering.aspx
https://teccph.sharepoint.com/sites/intra-afd-hcoe/SitePages/Undervisningsevaluering.aspx#den-lokale-undervisningsevaluering-af-fagene
https://teccph.sharepoint.com/sites/intra-afd-hcoe/SitePages/Undervisningsevaluering.aspx#den-lokale-undervisningsevaluering-af-fagene
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• Fokus på at skabe et mangfoldigt ungemiljø og i det hele taget reaktivere det 
sociale liv efter corona. Facilitering af elevstyrede klubber, foreninger og 
arrangementer har høj prioritet. Som et resultat af det fokus er der bl.a. 
etableret en HCØ fodboldklub i Ballerup og på Frederiksberg, og i Lyngby 
bidrager et bredt udvalg af elevklubber til et levende ungemiljø efter skoletid.   

• Der er planlagt tema- og inspirationsdage om trivsel og dannelse i 22/23 på 
afdelingsniveau og for hele HCØ.   

 

Opfølgning  
 

Opfølgning kan rette sig mod konkretisering af mål og indsatser for arbejdet med 
f.eks. kontaktlærerrollen, dannelsesperspektivet, elevernes medindflydelse og 
udviklingen af et mangfoldigt ungemiljø. Det er mål, som også relaterer sig til 
arbejdet med bæredygtighedsstrategien.  
  

 

 

3.2 Øvrige kvalitetsindikatorer 
 

Fravær og frafald 

Status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fravær 
Tabel 3-12 viser fraværsprocenter for skoleåret 21-22 fordelt på årgange og 
afdelinger.  
 
 
Tabel 3-10: Fraværsprocenter for skoleåret 21-22, fordelt på årgange og afdelinger. 

 Ballerup Frederiksberg Lyngby 
1.g 7,2 10,0 8,2 
2.g 7,0 11,6 9,5 
3.g 10,3 11,3 9,3 
Alle årgange 7,9 10,5 8,8 

 
 
Frafald 
Tabel 3-9 viser frafald i procent, det vil sige hvor stor en andel af de elever, som 
starter på uddannelsen ved studiestart, som afbryder uddannelsen inden for det 
første studieår.  
 

Tabel 3-11: Andel af elever i procent, som afbrød uddannelsen det første år (Kilde: 
Uddannelsesstatistik.dk) 

Årgang Ballerup Frederiksberg Lyngby Landsgennemsnit 
2019/2020 11 % 14 % 10 % 11 % 
2020/2021 11 % 23 % 12 % 12 % 
2021/2022 9 % 14 % 16 % 14 % 

 
Også her er der sket mindre opdateringer på Uddannelsesstatistik i forhold til 
tidligere års tal. Tallene for 19/20 afviger derfor 1-2 % fra de tal, som fremgik i 
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selvevalueringen fra sidste skoleår 20-21, uden at det dog giver anledning til 
anden evaluering. 

Evaluering 
 
 
 
 
 
 

 

 Fraværsprocenter er på et tilfredsstillende niveau, men skal vurderes i lyset af de 
særlige omstændigheder for undervisningen, som Covid19 har medført. 
 
Frafaldsprocenterne udvikler sig forskelligt fra afdeling til afdeling. I Ballerup er 
frafaldsprocenten faldet fra 11 % til 9 %, hvilket er 3 % under 
landsgennemsnittet. På Frederiksberg er frafaldsprocenten faldet fra foregående 
års høje niveau på 23 % til 14 %, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. I 
Lyngby er frafaldsprocenten for 21/22 steget med 4 % i forhold til foregående år 
til et niveau på 16 %, hvilket er 2 % over landsgennemsnittet.  
 
Tilsvarende foregående år, så skal tallene ses i lyset af, at vilkår også i 21-22 var 
påvirket af Covid19.  
 
Der er på alle afdelinger sat fokus på udvikling af systematikker for arbejdet med 
elevfravær og forebyggelse af elevfrafald. Indsatser skal her også ses i 
sammenhæng med de generelle indsatser i trivsels- og 
dannelsesdagsordenerne.  
 
 

Opfølgning   Opfølgning kan rette sig mod vidensdeling på tværs af afdelingerne i forhold 
indsatser for håndtering af fravær og frafald.  

   

   

Klager 

Status  
 
 
 

På HCØ er der i skoleåret 2021-2022 modtaget og behandlet 6 klager, hvoraf 5 
klager vedrører karaktergivningen (bedømmelse) i forbindelse med eksamen (4) 
eller årskarakter (1) og 1 klage vedrører selve eksaminationen.  
 

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

Opfølgning  Opfølgning kan rette sig mod opdatering af vejledninger og skabeloner på HCØ 
Intra.  
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Medarbejdertrivsel 

Status  Der gennemføres medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) hvert 2. år. 
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.  
 
Data fra seneste undersøgelse gennemført i 2021 blev evalueret i 
selvevalueringen for 20-21.  
  

Evaluering  Der er ingen nye data at evaluere. Der er i skoleåret 21/22 arbejdet med 
handleplaner og indsatser som opfølgning på de problemer, som blev 
identificeret med MTU 2021 – både lokalt i afdelingerne og fælles for 
HCØ i ledelsesgruppen eller i LSU.  
 
I foråret 2022 blev der igennem fokusgruppeinterview med udvalgte 
medarbejdere på alle afdelinger afdækket problemer og løsninger inden 
for temaet om læring og udvikling, som blev identificeret som et 
tværgående tema for HCØ. Resultaterne har været genstand for 
drøftelse i LSU. Der er som opfølgning på det arbejde bl.a. udarbejdet 
principper for kompetenceudvikling.  
 

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: Ved siden af den lovpligtige 
nationale ETU har HCØ en årlig lokal undervisningsevaluering, som alle 
lærere gennemfører i deres fag/klasser. Undervisningsevalueringen 
gennemføres digitalt på baggrund af en fælles spørgeramme.. 
 
Spørgerammen afspejler vores fælles faglige vision på HCØ samt 
almengyldige antagelser om god undervisning, som de blandt andet 
præsenteres i pædagogikum. En vigtig antagelse her er værdien af 
feedback som kilde til trivsel og faglig udvikling. I vores faglige vision har 
vi forpligtet os på et læringsmiljø, hvor elever og lærere kan udvikle og 
realisere nysgerrighed, samarbejde, selvstændighed og dygtighed. 
 

Evaluering   Nyt koncept for undervisningsevaluering af fagene er introduceret og 
gennemført i skoleåret 21-22 (forår 22) i Ballerup og på Frederiksberg. 
Det udrulles på alle afdelinger efterår 2022.  
 

Opfølgning   Opfølgning kan rette sig mod udvikling af inspirationsmateriale for den 
løbende evaluering i klasserne.  

 

 

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.  
 
Andre redskaber er de obligatoriske screeninger og 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. 
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Bilag: Covid-19 og aflyste eksamener 
Grundet Covid-19 blev en længere række eksamener aflyst i både 2020 og 2021. Eksamens-
afholdelsen har for HTX forløbet som følger: 

 

2020 studenterårgangen: 

HTX-eleverne har været har været til mundtligt forsvar af studieområdeprojektet. Derudover har de 
været til skriftlig eksamen i dansk og i et udtræksfag baseret på studentens studieretning. 

 

2021 studenterårgangen 

HTX-eleverne har været har været til mundtligt forsvar af studieområdeprojektet. Derudover har de 
været til skriftlig eksamen i dansk, samt til 2 mundtlige eksaminer baseret på studentens 
studieretning.  

Fælles for 2021 studenterårgangen er også, at alle eksaminer fra 2020 (2.g/1.hf) var aflyste. For 
de aflyste eksamener, er eksamenskaraktererne på stx, hhx og htx blevet erstattet med en kopi af 
årskaraktererne. Kopierede årskarakterer fremgår fortsat på studenternes beviser som 
eksamenskarakterer, og evalueringsarten ’Eksamen’ i 2020 og 2021 indeholder derfor både 
faktiske eksamenskarakterer og kopier af årskarakterer for de aflyste eksamener. 
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