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Selvevaluering af de gymnasiale uddannelser 
på EUC Sjælland, 2020 
 

Indledning  
 

Der er et krav om, at alle gymnasiale institutioner skal gennemføre en årlig selvevaluering, der inddrager 

elever og lærere. Selvevalueringen danner grundlag for den lokale kvalitetsudvikling og resultatvurdering. 

På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en opfølgningsplan. Såvel selvevaluering som opfølgningsplan 

skal drøftes med skolens bestyrelse og skal slutteligt offentliggøres på skolens hjemmeside.  

De overordnede retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er:  

• Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, uanset social 

baggrund. 

• Elevtrivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. 

• En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse. 

 

Med udgangspunkt i de overordnede retningsgivende mål har EUC Sjælland fastlagt følgende indikatorer til 

lokal opfølgning. 

Retningsgivende mål Resultatindikator 

Alle elever skal blive så dygtige som de kan Eksamensresultat 
Løfteevne (Socioøkonomisk reference) 
Fravær (Skriftligt, fysisk) 

Elevtrivslen skal styrkes Elevtrivsel 
Frafald 

Flere skal påbegynde en videregående uddannelse Overgang til videre uddannelse  

 

 

Selvevalueringsproces og opfølgningsplan for HTX 
 

Skolens selvevalueringsproces er beskrevet i EUC Sjællands kvalitetssystem i Principper for tilrettelæggelse 

af kvalitetsarbejdet på EUC Sjælland. Opfølgningsplan for HTX er beskrevet i EUC Sjællands opfølgningsplan.  

Såvel kvalitetssystem som opfølgningsplan ligger på skolens hjemmeside.  

Se mere her http://www.eucsj.dk/om-euc-sjaelland/kvalitet.aspx   

  

http://www.eucsj.dk/om-euc-sjaelland/kvalitet.aspx
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Valg af centrale indsatsområder til kvalitetsudvikling 
 

De seneste resultatindikatorer (bilag 1) er præsenteret og drøftet med elever og undervisere på de to HTX-

afdelinger i Køge og Næstved. I forlængelse heraf har elever og lærere peget på følgende indsatsområder 

for de(t) kommende år. 

 

Undervisere på HTX 
Underviserne i Køge og Næstved er kommet med følgende input til selvevaluering og indsatsområder, der 

understøtter de retningsgivende mål.  

 

HTX Køge  
Corona-udfordringer: dalende motivation, tekniske udfordringer med udstyr, dårlig netværksforbindelse, 

manglende fysisk aktivitet, savner socialt samvær, nakke-/siddeproblemer, bekymring omkring kvalitet og 

udbytte af undervisning, tilpasning af rammer og indhold (højt tempo), brug for mentale værktøjer, så man 

ikke har alle de der negative tanker, latterligt med krav om kamera, svært at præstere i det virtuelle rum, 

skole og fritid flyder sammen,  

 

Eleverne efterspørger, at informationsniveauet er højt, når man har virtuel undervisning, man kan hurtig  

blive i tvivl, noget kan være uklart og man har brug for at planlægge. Det er svært, når der ofte sker 

ændringer (nedlukning giver skemaændringer). Det er også vigtigt med endnu mere feedback og 

feedforward, så man kender sit faglige standpunkt - ønske om høj grad af gennemsigtighed ellers bliver 

man usikker. 

 

Eleverne giver udtryk for, at det er samfundets pres og forventninger der påvirker dem ift. karakterer, at 

præstere og holde sit niveau, at de skal have et bestemt snit for at kunne komme ind på deres 

drømmeuddannelse. I mindre grad er det forældre, egne forventninger og sammenligning med 

kammeraterne der opleves som et pres.   

Lektiecafeen (i sin nuværende form) fungerer ikke. Skoledagene er for lange, de fysiske rammer spiller ikke, 

man ved ikke, hvem der kommer i lektiecafeen (elever/lærere) 

 

HTX Næstved 
Generelt bærer trivselsundersøgelsen præg af coronanedlukningen. Eleverne giver udtryk for at deres 

sociale trivsel lider under ikke at have fysisk fremmøde på skolen, og at de er usikre på udbyttet af den 

virtuelle undervisning. 

Skolen har forsøgt at afhjælpe problemet med dårlig social trivsel under nedlukning fra december ved at 

tilbyde elever med særlige behov og særligt sårbare elever at møde op fysisk på skolen fra og med uge 6 i 

henhold til nødbekendtgørelsen. Her kan eleverne mødes på skolen og gennemføre den virtuelle 

undervisning med deres kammerater og møde lærere, alt sammen i forhold til sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer om afstand, mundbind osv.  

Eleverne giver også udtryk for bekymringer og pres. En del af dette kan ifølge eleverne skyldes 

uddannelsens opbygning og indhold, som skolen lokalt ikke har indflydelse på. Eleverne efterspørger dog 
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en bedre planlægning af skriftlige opgaver, så opgaveafleveringen fordeles bedre hen over skoleåret. 

Skolen har derfor i samarbejde med skolens elevråd udarbejdet ”Retningslinjer for lektier og skriftlige 

opgaver”, som skal afhjælpe elevernes oplevelse af pres og bekymring ved medvirke til en mere jævn 

fordeling af de skriftlige opgaver. Indsatsen skal reducere elevernes skriftlige fravær, så det bringes på 

niveau med det skriftlige fravær i Køge, og reducere oplevelsen af stress og bekymring. 

 

Elever på HTX 
Klasserne er kommet med følgende input til selvevalueringen og indsatsområder, der understøtter de 

retningsgivende mål.  

 

HTX Køge 

Læringsmiljøet hænger sammen med lærerens evne til at undervise og kommunikere. 

Differentieret undervisning – elever lærer på forskellige måder, forslag til niveauopdeling og individuelle 

læringsstile, matematikvejledning til elever med middelkarakterer. Succes i gruppearbejde afhænger af 

fagligt niveau. 

 

Summativ og formativ feedback for at karakter og det man skal fokusere på, bliver tydeligt. Virtuel 

undervisning kræver mere feedback/feedforward. Forslag om en ekstra karaktergivning i 2.g og 3.g og flere 

karaktersamtaler. 

Eleverne påpeger, at det er vigtigt, at alle lærerne får oprettet opgaver pr. semester, således de kan 

planlægge deres skriftlige arbejde og på den måde skabe sig et overblik. 

Det er vigtigt, at opgaverne er jævnt fordelt, så der ikke kommer uger med mange opgaver.  

(Grundforløb = 8 FY pr. uge // 1.g +2.g = 12 FY pr. uge // 3.g =15 FY pr. uge samt hensyntagen til store 

rapporter/projekter) Vigtigt at lærerne taler sammen og koordinerer.  Lektier skal uploades i god tid, så 

man kan nå at lave dem. 

 

Der er udfordringer med de fysiske rammer. Lokalerne er for små, der er ikke borde og stole nok/ de er i 

stykker. Nogle lokaler er meget mørke. Der er et kæmpe problem med udluftning og temperaturen i 

klasseværelserne. Knallertparkeringspladsen er lige ude foran undervisningslokalerne, og der er meget støj 

(kan det flyttes?), der mangler plads til gruppearbejde /opholdsfaciliteter inde såvel som ude. 

 

Lektiecafé som tilgodeser lange skoledage, individuelle og/eller faglige behov, tilmelding til lektiecafe, et 

fedt fysisk lokale til lektiecafé. Behov for hjælp til at håndtere det udefrakommende (samfundets) pres på 

karakterer og snit til videre uddannelse (psykolog/coach). Flere aktiviteter for skolens piger og gerne med 

kvindelige lærere - hvorfor har vi ikke en kvindelig studievejleder? 

 

HTX Næstved 
Af Undervisningsmiljøundersøgelsen fremgår det, at en del elever giver udtryk for utilfredshed med stolene 

i undervisningslokalerne, en del elever har været ude for, at stolens ryg er knækket under brug.  

Desuden efterlyser flere elever flere muligheder for at lave gruppearbejde på fællesarealerne. Skolen bør 

derfor arbejde for at finde midler til anskaffe bedre stole og flere møbler i fællesarealerne. Indsatsen skal 

medvirke til at elevernes vurdering af det fysiske undervisningsmiljø er forbedret, når undervisningsmiljøet 
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undersøges i 2021 i tilknytning til ETU. Endvidere forventes elevtrivslen højere i 2021 end ETU 2020. 

 

Ledergrupperne på HTX 
Ledergrupperne har på baggrund af resultatindikatorer og input fra elever og undervisere valgt at fokusere 

på følgende områder i opfølgningsplanen for det kommende skoleår. 

 

Indsatser på HTX Køge Mål Tid Ansvar 

Udarbejd procedurer og årshjul med 
deadlines samt etabler klasse-teams-
møder; herunder også implementering af 
pædagogisk og didaktisk 
supervision samt sparring kollega-
kollega/medarbejder-leder 

At Indsatserne skal styrke den 
samlede elevtrivsel. Ingen klasser 
må ligge under 3 for elevtrivsel 
samt på de enkelte indikatorer i 
ETU’en.  
 

Skoleår 
2021/2022 

LIHJ 

Fysiske forbedringer – udarbejd en 
projektplan iht. budget for det, HTX selv 
kan gøre.  
Dialog med FM/direktion omkring større 
fysiske forandringer.  
Indsatsen skal forbedre 
undervisningsmiljøet på fællesarealerne* 

Ingen klasser må være under 3 på 
skalaen af indikatorer vedr. 
fællesarealer og 
undervisningslokaler og 
gennemsnittet må ikke blive lavere 
end det nuværende (fællesarealer 
= 3,5 // undervisningslokaler 3,1) 
jf. 
undervisningsmiljøundersøgelsen. 
Der spørges til det fysiske 
undervisningsmiljø ifm. ETU 2021. 

Skoleår  
2021-2022 

LIHJ 

Iværksæt tiltag med input til “ny” 
lektiecafé - elevråd skal være primus 
motor sammen med lærerrepræsentant 
og leder.  

Indsatsen skal være medvirkende 
til at reducere elevernes bekymring 
og pres = Ingen klasser må være 
under 3 på skalaen i ETU’en. 

Skoleår 
2021/2022 
 

LIHJ 

 

Indsatser på HTX Næstved Mål Tid Ansvar 

At reducere elevernes oplevelse af pres 
og bekymring: Sideløbende med 
Implementering af “Retningslinjer for 
lektier og opgaver” vil ledelsen arbejde 
på at hjælpe eleverne til at blive bedre til 
at tilrettelægge deres tid gennem 
undervisning i studieteknik.   

Reduktion af det skriftlige fravær. 
Fraværet på et skoleår må 
maximalt ligge på 10 % 

Skoleår 
2021/2022  
 

PEMU 

At forbedre elevernes oplevelse af det 
fysiske undervisningsmiljø.  
Der skal arbejdes på at finde løsninger på 
de fysiske forhold på fællesarealer og det 
fysiske miljø i undervisningslokaler. * 

Forbedring af elevernes vurdering 
af det fysiske undervisningsmiljø. 
Der spørges til det fysiske 
undervisningsmiljø ifm. ETU 2021. 
 

Skoleår 
2021/2020 
 

PEMU 

At reducere frafaldet. 
Der skal arbejdes systematiske på at 
analysere årsagerne til elevfrafald og på 
den baggrund iværksættes en målrettet 
indsats. Den skal både arbejdes med 

Reduktion af frafaldet.  
Frafaldet på første årgang må i 
løbet af et skoleår højst udgøre 
15%. 

Skoleår 
2021/2022 
 

PEMU 
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læringsmiljøet i klasser/hold og med en 
individuel indsats.  

 
* EUCSJ gennemførte måling af undervisningsmiljøet i tilknytning til ETU 2020. Det fysiske undervisningsmiljø indgår i 
selvevalueringen og de nævnte indsatser vil blive undersøgt i en supplerende måling ifm. ETU 2021. Ovennævnte 
indsatser vedr. undervisningsmiljøet tjener samtidig som handlingsplan i undervisningsmiljøvurderingen. 
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Bilag 1 – Resultatindikatorer 
 

I bilag 1 har vi samlet informationer om de valgte resultatindikatorer for både Køge og Næstved. Nogle data 

er hentet i Datavarehus, mens andre er EUC Sjællands egne tal trukket fra UDDATA+. 

De tre retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser udgør rammen for præsentationen af 

resultatindikatorerne. 

 

Alle elever skal blive så dygtige som de kan 
 

Karakter og løfteevne i Køge og Næstved (Socioøkonomisk reference) 
Den socioøkonomiske referencei for gymnasiekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, 

hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. 

”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at 

tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede karakterer. 
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Karaktererne på HTX Køge og HTX Næstved ligger på niveau med den socioøkonomiske reference. Det vil 

sige at gymnasiernes løfteevne er på niveau med gymnasier med samme elevgrundlag.  

Skolen kan med tilfredshed konstatere, at eleverne i Næstved og Køge generelt har en høj læringstilvækst 

og klarer sig som forventet. De tilfredsstillende resultater tilskrives skolens dygtige undervisere, som 

gennem deres faglighed og deres undervisning gør deres yderste for at eleverne bliver så dygtige, de kan.   

På HTX i Næstved er den socioøkonomiske reference fra 2017 til 2019 faldet med 0,3 mens den i Køge er 

hævet med 0,5. Det kan være et statistisk udslag eller det kan indikere at der er sket en ændring af den 

socioøkonomiske baggrund for de elever som tager den afsluttende eksamen på de to gymnasier.  

På HTX Køge har prøvekaraktererne været stigende gennem de seneste tre år. Karaktererne ligger nu på 

niveau med landsgennemsnittet.   

Hvis man ser på den socioøkonomiske reference på de enkelte fag, kan vi se arbejdet de seneste år med at 

styrke løfteevnen i matematik har båret frugt, da karakteren nu er på det forventede niveau. I 2020 har 

eleverne, der har været til eksamen i Næstved, klaret sig bedre end forventet i skriftlig bioteknologi og 

skriftligt dansk. I Køge ligger eleverne på linje med, hvad der forventes i alle fag.  
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Skriftligt fravær i Køge og Næstved 
 

 

 

Tabellen viser det skriftlige fravær iifor skoleåret 2019/2020 og 2020/2021. Det skriftlige fravær for 

skoleåret 2020/2021 er opgjort til og med december 2020. Da fraværet for 2020/2021 ikke er for hele 

skoleåret, kan de to skoleår ikke direkte sammenlignes.  

Det er desværre ikke muligt at trække fraværet på elevtid i UDDATA+. Fraværsprocenten er derfor baseret 

på antallet af opgaver og ikke på omfanget af de enkelte opgaver.  

Det kan konstateres at der er en stor forskel på det skriftlige fravær på de to gymnasier. I Næstved er det 

særligt i 1.g. og i 3.g at der er et højt skriftligt fravær. I Næstved er det skriftlige fravær desuden vokset i 

forhold til året før i 1.g og 3.g. mens det er faldet i 2.g. I Køge er det samlede fravær faldet i forhold til året 

før. 

 

Fysik fravær i Køge og Næstved 
For den enkelte elev er der noteret fremmøde og dermed også fravær, desværre er det pt. Ikke muligt at 

trække samlede data omkring fysisk fravær i UDDATA+. 
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Elevtrivslen skal styrkes 
 

Børne- og Undervisningsministeriet udfører hvert år en trivselsmåling, der bidrager til at afdække, hvor der 

er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til den faglige og sociale trivsel på gymnasierne. 

Ministeriet måler på 5 indikatorer. Faglig individuel trivsel, Social trivsel, Læringsmiljø, Pres og bekymringer 

samt Mobning. Trivselsmålingen ligger hvert år i november/december måned. Nedenfor ses resultaterne 

fra elevtrivselsundersøgelsen 2020.iii 

 

 Køge HTX Trivselsmåling 

 

 

I Køge har der været en fremgang på de fleste parametre i skolens elevtrivselsundersøgelse fra 2019 til 

2020. Der er dog et sted, hvor elevtrivslen er gået tilbage. Det er på indikatoren Pres og bekymringer, der er 

steget med 0,1 fra 2019-2020. Indikatoren er baseret på 5 spørgsmål, der omhandler elevernes oplevelse af 

pres og bekymringer i forhold til skolearbejdet.  

En filtrering af indikatoren viser, at 58% af eleverne tit eller meget tit føler sig presset pga. egne krav og 

forventninger; 49% af eleverne føler sig presset pga. karakterer; og 49% af eleverne føler sig presset over 

lektierne.  

Ser man i stedet på, hvordan de enkelte klasser oplever pres og bekymringer i forhold til gennemsnittet i 

Køge, er der særligt to klasser som oplever pres og bekymringer, en på 2. årgang og en på 3. årgang, 

hvorimod to klasser fra 1. årgang og en klasse fra 2. årgang skiller sig positivt på indikatoren. 
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HTX Næstved Trivselsmåling 

 

 

 

I Næstved har der været en fremgang på trivselsindikatorerne, Faglig individuel trivsel og Mobning, mens 

der har været tilbagegang på de øvrige. Totalt er tilbagegangen fra 2019 til 2020 dog større end 

fremgangen. I 2019 var der en samlet fremgang i forhold til 2018.  

Sammenlignes de enkelte klasser på trivselsindikatorerne i forhold til gennemsnittet i Næstved skiller en 

klasse på 1. årgang sig positivt ud på fire ud af fem trivselsindikatorer. Det omvendte billede gør sig 

gældende for en klasse på 2. årgang. 

For de indikatorer, hvor trivslen er faldet i 2020 er klassebilledet: 

- Social trivsel, to klasser oplever ringere social trivsel, en klasse på 1. årgang og en på 2. årlig 

samtidig med at en klasse på 1. årgang skiller sig positivt ud. 

- Læringsmiljø, to klasser på 2. årgang oplever ringere trivsel på indikatoren, hvorimod en klasse på 

1. årgang oplever bedre trivsel. 

- Pres og bekymringer, her er det særligt to klasser som oplever pres og bekymringer, en på 2. og en 

på 3. årgang, hvorimod to klasser fra 1. årgang skiller sig positivt på indikatoren. 

 

Frafald 
På EUC Sjælland ser vi frafaldetiv som en indikator for hvor godt eleverne trives på skolen. Der er naturligvis 

en konkret og individuel historie bag hvert eneste frafald, og man skal derfor passe på med at konkludere 

ud fra en statistik.  
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Skolen oplever en tilfredsstillende udvikling i frafaldet på HTX i Køge samt frafaldet på HTX i Næstved i 2.g. 

og 3.g. Her er der færre elever der falder fra og stadig flere gennemfører de afsluttende prøver.  

Frafaldet for skoleåret 2020/2021 er trukket ultimo december 2020, og det er derfor ikke direkte til at 

sammenligne med tidligere år. Frafaldet å.t.d. er 7,5% i Køge mens det er 21,1% i Næstved. En del af 

frafaldet kan tilskrives, at de elever der var tilmeldt 1.g, og som ikke mødte op ved en fejl er registeret som 

frafaldne, selv om de aldrig er mødt frem på skolen.  Det forklarer dog ikke hele frafaldet i Næstved og 

forskellen på de to byer.  

Frafaldet på 1. år i skoleåret 2020/21 kan også skyldes, at vi pga. coronarestriktionerne i foråret ikke kunne 

gennemføre informationsaften for kommende elever. Derfor vil vi i 2021 gennemføre informationsaften 

virtuelt i maj, hvis coroanarestriktionerne forlænges. Yderligere 4 valgte at stoppe før introturen i 

slutningen af august. Det er derfor blevet besluttet, at introturen i 2021 afholdes tidligere. 

Efter overgangen til studieretningsforløbet har der ikke været frafald på 1. år. Det er i øvrigt 

bemærkelsesværdigt, at der i dette skoleår ikke har været frafald på 3.år, mens der kun er én elev på 2.år, 

der har valgt at stoppe. 

 

Flere skal påbegynde en videregående uddannelse 
 

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelsev.   

 

Det første man bemærker i tallene, er at videreuddannelsesfrekvensen for gymnasierne på EUC Sjælland 

ligger flot i forhold til landsgennemsnittet. Det andet man bemærker er, at videreuddannelsesfrekvensen i 

Køge går frem fra 2014 til 2016 for herefter at falde betydeligt. Om det er en tendens er svært at afgøre, da 

der skal yderligere data til for at kunne konkludere mere definitivt.  

I Næstved har videreuddannelsesfrekvensen været støt stigende siden 2014. Her er der sket en stigning i 

videreuddannelsesfrekvensen fra 68% til 77,4%. 

  

Køge Næstved Køge Næstved Køge Næstved

2017/2018 17,3% 15,4% 2,4% 10,5% 4,3% 1,6%

2018/2019 13,9% 17,6% 13,9% 12,7% 1,3% 5,5%

2019/2020 19,5% 25,9% 5,0% 6,3% 6,3% 5,0%

2020/2021 7,5% 21,1% 1,3% 2,4% 0,0% 0,0%

1.g. 2.g. 3.g

Fra-institution.Institution 2014 2015 2016 2017

EUC Sjælland 68,0 % 74,0 % 87,4 % 77,4 %

EUC Sjælland, Køge Afdeling 72,1 % 75,6 % 91,0 % 70,6 %

EUC Sjælland, Næstved - Jagtvej 64,8 % 72,9 % 82,7 % 85,7 %

Landet HTX 74,7 % 73,8 % 74,2 % 74,0 %

Landet - Htx, Stx, Hhx 70,8 % 69,3 % 68,6 % 66,8 %
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Endnotes: 

i Datakilde:  Gymnasiale uddannelser - karakterer - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet 

(uddannelsesstatistik.dk) 

ii Datakilde: UDDATA+ Z8386 – Opgaveafleveringsstatistik per elev 
iii Datakilde: https://uni.uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/146.aspx (Kræver Login: Elevtrivsel) 
iv Datakilde: UDDATA+ Z8030 – Fuld historik for aktive elever 

v Datakilde:    Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse | Børne- og 

undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk) 

                                                           

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1694.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1694.aspx
https://uni.uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/146.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1853.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1853.aspx

