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Evalueringsstrategi 
Formålet med denne evalueringsstrategi er i henhold til htx-bekendtgørelsen §102, at 

1) eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i, og hvordan de 

fremadrettet kan forbedre sig. 

2) den enkelte lærer er orienteret om klassens eller holdets elevers faglige standpunkt, og hvordan eleverne udvikler sig 

i lærerens og klassens andre fag og forløb. 

3) undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb. 

4) skolens leder holder sig orienteret om resultatet af de gennemførte evalueringer. 
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Evaluering af elever 

Træning af prøveformer 

De prøveformer, der indgår i fagene på htx, kan inddeles i 7 forskellige typer: 

• Skriftlig prøve. 

• Mundtlig prøve hvor eleven trækker et spørgsmål og har forberedelsestid. 

• Skriftlig eller mundtlig prøve med fælles forberedelsestid. 

• Eksperimentel prøve. 

• Større skriftlig opgave med given problemformulering. 

• Projekteksamen eller eksamen med udgangspunkt i større opgave. 

• Portfolioprøve. 

 

Træningen af prøveformerne planlægges afholdt i den faglige undervisning, så eleven gennem undervisning oplever 

eksamenslignende prøver af ovenstående former. Dog vil der for fagene matematik A og fysik A være skriftlige 

terminsprøver i 3.g, som ligger uden for den faglige undervisning. Placeringen af disse aftales mellem faglærer og 

skemalægger.  
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For at sikre at eleven ikke bliver særligt hårdt belastet af forberedelse til prøven samtidig med andre større opgaver, 

indskrives træningen af prøveformerne i oversigten for skriftlige afleveringer for hver klasse. 

 

Efter endt undervisning i 1.g og 2.g udtrækkes en skriftlig og en mundtlig årsprøve i elevens fortsætter fag, som 

afvikles i eksamensperioden. Dog må der højst være 3 eksamensaktiviteter for hver enkelt elev pr. eksamensperiode, 

og udtrækket af årsprøver tilpasses herefter. 

 

Standpunktskarakterer 

Eleven modtager standpunktskarakter to gange om året; 

• en standpunktskarakter sidst i november, som led i en løbende evaluering 

• en standpunktskarakter primo maj, der enten er afsluttende (årskarakter), hvis faget afsluttes, eller også er 

løbende, hvis faget ikke afsluttes 

 

Den enkelte faglærer tilbyder en evalueringssamtale med eleven omkring afgivelsestidspunktet, hvor eleven bl.a. 

oplyses sin standpunktskarakter. 

 

Standpunktskaraktererne offentliggøres for eleven lige inden jul og ved sidste skoledag. 

 

 

Kontaktlærersamtaler  

Klasseteamet skal med udgangspunkt i blandt andet standpunktskaraktererne 2 gange om året (før juleferien og før 

påskeferien) drøfte, hvordan eleven udvikler sig i alle fag og forløb. Disse drøftelser kan kontaktlæreren bruge som 

grundlag for samtale med eleven. 

 

Kontaktlæreren har samtaler med den enkelte elev om elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen og elevens 

generelle trivsel på studiet. Disse samtaler gennemføres før efterårsferien, før juleferien og omkring påskeferien. 

Dette er en generel evaluering af elevens studieegnethed og trivsel på studiet. 

 

Evaluering af undervisning 

Evaluering af projekter (SO, SRP) 

For at gøre projekterne bedre og mere relevante og motiverende for eleverne, skal der foretages en evaluering af de 

enkelte projekter under SO og SRP. De respektive SO-team har ansvaret for at evaluere tilhørende SO-projekt. Der 

foretages følgende evaluering af disse projekter 

o elev, skriftlig (selvevaluering og evaluering af projekt) 

o lærer, mundtlig(selvevaluering og evaluering af projekt) 
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Undervejs skal de deltagende lærere spørge og lytte og "tage temperaturen" som en del af den uformelle evaluering, 

og notere sig væsentlige indtryk af både positiv og negativ art ved projektforløbet. Slutteligt kan der foretages (hvis 

det synes nødvendigt) en samtale mellem en eller flere lærere fra teamet og den pågældende klasse eller blot med 

enkelte projektgrupper. 

Evalueringen foretages formelt af eleverne ved valg af evalueringsform, der ikke er spørgeskema, hvor der spørges 

entydigt til de aktuelle kompetenceområder, særfaglige kompetencer og projektet som helhed. Det er altså ikke en 

lærerevaluering men en projektevaluering udelukkende. 

Evalueringen foretages også formelt af det respektive SO-team via et møde, hvor der inddrages elevernes formelle 

skriftlige evaluering, den uformelle mundtlige evaluering samt de enkelte læreres input. Dette møde skal ende i en 

samlet konkluderende evaluering indeholdende de positive elementer samt de nødvendige tiltag, for at projektet kan 

blive bedre til næste gang. Tovholder lægger den konkluderende evaluering på Lectio og sender den til ansvarlig leder 

for pædagogisk udvikling og kvalitetssikring. 

 

For SRP vil forløbet være en smule anderledes, idet den uformelle mundtlige evaluering er meget vigtig, så der kan 

foretages justeringer med det samme. Dette skyldes, at det er et enkeltmandsprojekt med en eller to vejledere på, 

hvor det for eleven gælder nu og her at få et godt projekt ud af det. Derfor er det vigtigt at få justeret undervejs. Men 

efter SRP's afslutning og inden der gives karakterer til eleverne, skal der foretages en skriftlig ikke-anonym evaluering 

blandt eleverne. Den skal være ikke-anonym, da det er vigtigt for den enkelte lærer at kende elevens evaluering af 

vejlederrollen, og enkeltmands-projekterne har ofte ingen sammenhæng med hinanden. 

Spørgsmålene bør være rettet imod de overfaglige mål for SRP, vejlederrollen og projektforløbet i det hele taget med 

tidsplan, intro, klare/uklare udmeldinger fra skolen osv. 

 

Efter karaktergivning mødes involverede lærere i SRP-vejledere og evaluerer forløbet, hvor ovenstående 

elevevaluering inddrages. Som ved SO-projekter skrives en konkluderende evaluering, som lægges på Lectio og sendes 

til ansvarlig leder for pædagogisk udvikling og kvalitetssikring. 

 

Evaluering af undervisning generelt 

Formålet med evalueringen af undervisningen er at give grundlag for justering af undervisningens tilrettelæggelse og 

gennemførelse, således at undervisningen tager bedre afsæt i elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer og 

ressourcer. 

 

Undervisningsevalueringen kan medvirke til at give overblik over: 

• relation mellem elev og lærer 

• balance mellem læringsmetoder samt 

• tidsmæssige rammer for undervisningen 

 



Evalueringsstrategi for skoleår 15/16  HTX, Køge

  

Evalueringen skal dels forgå løbende uformel og mundtlig i den daglige undervisning, og dels skriftligt tre gange om 

året. Sidstnævnte evaluering sker anonymt. 

 

Evaluering af evalueringsstrategi  
For at sikre at evalueringsstrategien har fokus på formålet med strategien og at afdelingen får den ønskede udvikling – 

især inden for de særlige faglige og pædagogiske indsatsområder, ønskes et samarbejde med EUC Sjællands 

udviklingscenter. 

 

Årshjul for evalueringsstrategi  
Tidspunkt Aktivitet Ansvar 

Primo 

September 

Plan for prøveformer i studieplanen for hver enkelt 

klasser i studieretningen 

Studieretningsteam 

Løbende Evaluering af SO-projekter med elever Tovholder for hvert SO-team 

 

Løbende Evaluering af SO-projekter med SO-teamet Tovholder for hvert SO-team 

Inden uge 42 Kontaktlærersamtale Kontaktlærer 

Medio december Den enkelte faglærer tilbyder evalueringssamtaler med 

eleven  

Den enkelte faglærer 

Medio december Standpunktskarakterer i alle fag Den enkelte faglærer 

Inden jul Klasseteammøde om den enkelte elevs udvikling Klasseteam 

Inden jul Kontaktlærersamtale Kontaktlærer 

 

Primo januar SRP-evaluering med elever SRP-koordinator 

 

Primo marts SRP-evaluering med SRP-vejledere SRP-koordinator 

 

Omkring påske Klasseteammøde om den enkelte elevs udvikling Klasseteam 

Omkring påske Kontaktlærersamtale Kontaktlærer 

Primo maj Standpunktskarakterer i alle fag Den enkelte faglærer 

Primo maj Afvikle udtræk af årsprøve for 1. og 2. år, så det 

koordineres med årets eksamensudtræk 

Leder 

?? ETU 

 

Leder / kontaktlærer 
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