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Bilag 13 

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering 
 

Baggrund og overordnet formål:  

Systemet er udarbejdet i henhold til ”Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling 

og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser” med vejledning fra 2006. Formålet med 

kvalitetsudvikling og resultatvurdering er at skabe et grundlag for den løbende evaluering, som 

danner grundlag for analyse, tolkning og justering af mål, planlægning og praksis. 

1. Organisering af ledelsens varetagelse af det faglige og pædagogiske ansvar 

Rektors ansvar for uddannelsen i henhold til Gymnasieloven varetages i praksis af uddannelses-

cheferne i samarbejde. En mere detaljeret opgavefordeling fremgår af skolens Organisationsplan, 

bilag 1 Ledelsen. Uddannelsescheferne samarbejder tæt med studieretningslederne om det faglige 

og pædagogiske arbejde i de enkelte klasser. 

2. Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og strategien for selvevaluering 

Strategien for selvevaluering er baseret på skolens grundlæggende værdier. Det betyder, at det 

afgørende ved selvevalueringen er, at dens resultater medvirker til at højne den faglige kvalitet ved 

både at forpligte den enkelte elev på de evner og muligheder, vedkommende har og at forpligte 

læreren på at udvikle sin undervisning i takt med ændrede behov på skolen og hos eleverne. 

 

3. Gennemførelsen af selvevaluering og opfølgning 

Selvevalueringen gennemføres ad flere veje: 

1) Den årlige skoleevaluering, hvor elever og ansatte besvarer hver sin type spørgeskema. 

Resultatet af skoleevalueringen drøftes i Samarbejdsudvalget, Elevrådet og Bestyrelsen.  

Evalueringen rummer som faste punkter skolens værdier og indsatsområder (nøgleområder), 

således at alle målbare områder inddrages. I forlængelse af drøftelserne udarbejder ledelsen forslag 

til det kommende skoleårs indsatsområder med tilhørende handleplaner, der både tager højde for 

udvikling og forbedring af eksisterende undervisnings- og arbejdsformer og andre forhold 

vedrørende uddannelsen og tillige omfatter nye initiativer. 

2) Når vi hvert andet år gennemfører en elevtrivselsundersøgelse, forelægges resultaterne for 

elever og lærere. Uddannelsescheferne og studieretningslederne og kontaktlærerne følger op på 

resultaterne for de enkelte klasser. Punkter, der behøver nærmere afklaring, inddrages i 

skoleevalueringen i samme skoleår.  
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3) Gennem møder mellem uddannelseslederne og studieretningslederne samt i det enkelte 

klasseteam sker der en løbende drøftelse og udvikling af det pædagogiske arbejde, herunder en 

udvikling og tilpasning af klassernes studieplan under hensyn til progression og 

kompetenceudvikling. 

 

 

4. Inddragelse af elever  

Skolen sikrer via studieretningslederne, at flest muligt elever inddrages i den årlige skoleevaluering, 

der gennemføres via spørgeskemaer i Lectio. Skoleevalueringen og initiativer, der udspringer af 

den, drøftes med Elevrådet. Vurderingen af overordnede og tværgående emner suppleres af den 

undervisningsevaluering, der gennemføres i de enkelte fag i henhold til bestemmelserne i stx-

bekendtgørelsen. Se nærmere i Evalueringsplanen. Undervisningsevalueringen er baseret på 

evalueringsskemaer, individuelle formative samtaler og drøftelser mellem lærer og klasse/hold. 

5. Undervisnings- og arbejdsformer, lærerkvalifikationer og resultatvurdering 

1. Skolen har udarbejdet retningslinjer for udvikling af elevkompetencer, der sikrer, at der på en 

række kerneområder sker en hensigtsmæssig overgang fra grundskolen til gymnasiet og en 

progression gennem gymnasieforløbet, således at den enkeltes udvikling fra elev til studerende 

understøttes. En god overgang fra grundskolen sikres også ved særlige indsatser, fx ved 

samarbejde med grundskolen, teamarbejdet i 1.g, herunder at kontaktlærerne holder individuelle 

introduktionssamtaler med alle elever, og ved, at der gennemføres særlige arrangementer for 1.g 

med både socialt og fagligt sigte.  

2. Gennem den løbende evaluering af undervisningen, der beskrives i skolens evalueringsplan 

sikres det, at lærere og elever drøfter og aftaler, hvilke undervisnings- og arbejdsformer der mest 

hensigtsmæssigt medvirker til det enkelte fags målopfyldelse. 

3. Rammerne for ajourføringen af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer er fastsat 

gennem skolens personalepolitik, som er tiltrådt af samarbejdsudvalget og vedtaget af bestyrelsen. 

Behovene for efteruddannelse mv. afdækkes gennem medarbejderudviklingssamtaler og 

faggruppesamtaler, som regelmæssigt afholdes med ledelsesrepræsentanter.  

4. Elevernes vurdering af uddannelsesforløbet undersøges via skoleevalueringen og evalueringer af 

særlige forløb, fx afviklingen af studieretningsforløbet og AT-eksamensforløbet.  

5. Rektor behandler indberetninger fra censorer og sikrer, at eventuelle kritisable forhold forelægges 

berørte lærere eller faggrupper. Rektor sikrer, at uhensigtsmæssigheder rettes. 

6. Rektor vurderer løbende overgangen til og fordelingen af skolens elever på videregående 

uddannelser i det omfang, det er muligt at fremskaffe relevant statistisk materiale.  
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7. Ledelsen gennemgår i juni/august eksamensresultaterne for alle hold og drøfter særlig 

bemærkelsesværdige resultater (gode eller dårlige) med relevante lærere eller faggrupper, således 

at erfaringerne kan formidles til de øvrige lærere. 

6. Opfølgningsplaner 

De indsatsområder og handlingsplaner, der udarbejdes efter drøftelser med elever og ansatte i 

forbindelse med skoleevalueringen og eventuelt andre evalueringer, rummer opfølgningen på 

selvevalueringens resultater. Handlingsplanen angiver, hvem der har ansvar for udførelsen af de 

enkelte punkter, og inden for hvilken tidsramme det skal ske (normalt inden for det aktuelle skoleår). 

Rektor sikrer, at der på skolens budget tages højde for gennemførelsen af de punkter, der optages i 

handlingsplanen. 

7. Offentliggørelse 

Resultatet af den årlige skoleevaluering og af andre evalueringer offentliggøres på skolens 

hjemmeside. 

 

  


