
EUC Sjællands selvevaluering og opfølgningsplan for kvalitet i undervisningen, skoleår 2021-2022

Selvevaluering, emne/tema Kvalitetsmål/resultatmål Indsatsmål/tiltag Bemærkninger Tidsplan

Beskriv status/sammehæng i problemstillingen
Hvad skal der komme ud af det?

Opstil operationelle mål?

Hvad skal der gøres?

Hvilke ændringsbehov er der?
Evt. afgrænsning af uddannelse, lokalitet el. lign. Angiv milepæle og tidsfrister

Det gymnasiale område - HTX
Gymnasierne skal udfordre alle elever uanset social 

baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan

1. Ny lektiecafe

Den nuværende lektiecafepå fungerer ikke efter 

hensigten. Elever og undervisere har forskellige forslag 

til, hvordan en ny lektiecafe kan organiseres med 

større udbytte for eleverne.

Den nye lektiecafe skal være med til at reducere 

elevernes oplevelse af pres og bekymringer

1a) Ingen klasser må ligge under 3 for indikatoren  

Pres og bekymringer i ETU

1a) Iværksætte tiltag med input til ny lektiecafe med 

elevrådet som primus moter. Derudover deltager 

underviserrepræsentant og leder i arbejdet med at 

etablere den nye lektiecafe.

HTX Køge Der arbejdes med temaet i skoleåret 2021-2022

Måles første gang ved ETU 2021

Måles anden gang ved ETU 2022 

X

2. Fastholdelse

HTX vil arbejde for at fastholde flere elever. Et 

systematisk arbejde skal klarlægge årsagerne til 

fravær, på baggrund af dette  iværksættes tiltag. Det 

forventes at der skal både skal arbejdes med 

undervisningsmiljøet i klasser/hold og med 

individuelle indsatser.

Reduktion af frafald

2a) Frafald på første årgang må højst udgøre 15%

2a) Systematisk analyse af årsager til frafald

2a) Med baggrund i analysen iværksætte tiltag til 

reduktion af frafald, der forventes tiltag omhandlende:

- undervisningsmiljøet i klasser/hold

- individuelle indsatser

HTX Næstved Der arbejdes med temaet i skoleåret 2021-2022

Data på frafald opdateres ugentligt. Ved skoleårets 

afslutning opgøres resultatet på indsatsen 

X X

En større andel af studenterne skal påbegynde en 

videregående uddannelse

Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes

3. Styrkelse af elevtrivsel

Indikatoren Pres og bekymringer scorer lavest af de 

fem indikatorer i ETU 2020. Elever og lærere har 

kvalificeret problematikken, og ledelsen har besluttet 

at styrke organisering og strukturer omkring 

undervisningen gennem en række tiltag. Dette med 

henblik på at styrke elevtrivslen, herunder elevernes 

oplevelse af pres og bekymringer.                                                                                

3a) Ingen klasser må ligge under 3 i elvtrivsel 

(Spørgsmål: Jeg er glad for at gå i skole)

3b) Ingen klasser må ligge under 3 for hver af de fem 

indikatorer, herunder Pres og bekymringer

Indsatserne skal styrker den samlede elevtrivsel.

3ab) Udarbejde procedurer og årshjul for:

- Etablering af klasse-teammøder 

- Implementering af pædagogisk og didaktisk 

supervision

- Sparring kollega-kollega og medarbejder-leder

HTX Køge Der arbejdes med temaet i skoleåret 2021-2022

Måles første gang ved ETU 2021

Måles anden gang ved ETU 2022 

X X

4. Mindske skriftligt fravær

Ved ETU 2020 udtrykker eleverne pres og 

bekymringer. Samtidig er det skriftlige fravær højt. For 

at mindske oplevelsen af pres og bekymringer og 

styrke afleveringen af skriftlige opgaver er  forskellige 

tiltag iværksat. Der er blevet udarbejdet et sæt 

retningslinjer for lektier og opgaver, og så er det 

besluttet at etablere undervisning i studieteknik. 

Reduktion af det skriftlige fravær

4a) Det skriftlige fravær må højt udgøre 10% på et 

skoleår

4a) Implementering af nylig udarbejdede retningslinjer 

for lektier og opgaver

4a) Etablering af undervisning i studieteknik med 

henblik på at eleverne bliver bedre til at  tilrettelægge 

egen tid 

HTX Næstved Der arbejdes med temaet i skoleåret 2021-2022

Det skriftlige fravær opgøres årligt i forbindelse med 

informationsindsamling og selvevaluering

Opgøres første gang i 1. kvartal 2022

Opgøres anden gang i 1. kvartal 2023

X X

5. Undervisningslokaler og fællesarealer

Det fysiske undervisnigsmiljø scorer forholdsvis lavt 

ved undersøgelsen af undervisningsmiljøet 2020. Det 

gælder både undervisningslokaler og fællesarealer. 

Efter dialog med elever og undervisere er det besluttet 

at udarbejde en projektplan til forbedring af det 

fysiske undervisnignsmiljø.

5a) Ingen klasser må ligge under 3 i indikatoren for 

fællesarealer ved måling af det fysiske 

undervisningsmiljø

5b) Ingen klasser må ligge under 3 i indikatoren for 

undervisningslokaler ved måling af det fysiske 

undervisningsmiljø

5c) Gennemsnittet for indikatoren fællesarealer må 

ikke ligge lavere end 3,5 ved ved måling af det fysiske 

undervisningsmiljø

5d) Gennemsnittet for indikatoren 

undervisningslokaler må ikke ligge lavere 3,1 ved 

måling af det fysiske undervisningsmiljø

5abcd) Projektplan til forbedring af det fysiske 

undervisningsmiljø i undervisningslokaler og 

fællesarealer på HTX Køge, herunder 

- afdækning af problematikker

- ønsker til forbedringer

- iværksætte tiltag på kort sigt (inden for budget)

- dialog med FM/direktion om større tiltag til 

afhjælpning af det fysiske undervisningmiljø

- Selve planen med beskrivelse af tiltag, periode, 

økonmi, ansvar mv.

HTX Køge og HTX i Næstved Der arbejdes med temaet i skoleåret 2021-2022

Det fysiske undervisningsmiljø måles i tilknytning til 

ETU 2022

X

Skolens strategiske 
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Andre emner/temaer

Erhvervsuddannelserne - EUD
Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse 

direkte efter 9. eller 10. klasse

1. Styrkelse af Grundskoleindsatsen

EUCSJ har gennem de seneste år haft fokus på 

grundskoleaktiviteter, dels med at kvalificere 

introduktions- og brobygningsforløb og dels med at 

udvikle specifikke forløb i samarbejde med 

grundskolerne.

Siden marts 2020 er de fleste introduktions- og 

brobygningsforløb blevet gennemført digitalt, med 

større ro og stablitet omkring allokering af ressourcer 

til følge.  

Trods digitale grundskoleaktiviteter det seneste år har 

skolen haft et sort GF1 optag i 2020 ligesom 

ansøgertallet til 2021 er steget yderligere. 

1a) Flere elever gennemfører introduktions- og 

brobygningsforløb virtueelt i skoleåret 21-22 i forhold 

til skoleåret 20-21. 

1b) Styrke samarbejdet med grundskoler om udvikling 

af specielle forløb 

1a) Kvalificere introduktions- og brobygningsforløb 

eksempelvis:

- udvikle flere digitale forløb (100% digitale)

- udvikle digitale forløb kombineret med 

værkstedundervisning

1b) Kvalificering af de specielle forløb fx 

samarbejde/indhold af eksisterende forløb

Indsatsene under dette tema sker i samarbejde med 

rekrutteringsteam og markedsføring

X X

Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse

2. Udarbejde LUP'er - nye retninglinjer

Som led i forenkling af beskrivelsessystemet på EUD 

udarbejdes nye retningslinjer/vejledning for den 

lokale undervisningsplan. 

Tanken med den forenklede og fokuserede LUP er, at 

skolen sammen med LUU skal beskrive den 

undervisning og bedømmelse, som skolen 

tilrettelægger med henblik på, at eleverne kan nå 

målene for fagene og uddannelsen. Dvs.

- Læringsmål for undervisningen

- Indhold i undervisningen

- Evaluering og bedømmelse

De nye retningslinjer træder i kraft 1. august 2021. 

Skoleforløb der starter efter denne dato bør være 

beskrevet efter de nye retningslinjer.

2a) Planlægning og organisering af LUP arbejdet på 

EUCSJ, herunder inddragelse af LUU

2b) Der arbejdes med mindst et af FN's Verdensmål på 

hvert skoleforløb

2c) Elevinddragelse og elevevaluering gennemføres 

systematisk i undervisningen

2d) Digitale undervisningsfoløb samles på fælles digital 

platform

2a) Udarbejdelse af drejebog for LUP arbejdet på 

EUCSJ

2b) I LUP'en skal det fremgå, hvordan der arbejdes 

med verdensmålene

2c) I LUP'en skal det fremgå, hvordan der arbejdes 

med elevinddragelse og elevevaluering

2d) Udvikling af digitale læringsforløb

Ny vejleding fra STUK om udarbejdelse af LUP 

forventes maj 2021

Ultimo maj 2021, Drejebog

August 2021, LUP for GF1

Senest januar 2022, LUP for GF2

Senest juni 2022, LUP for HF

X X X X

3. Elevdemokrativ

Øget elevinddragelse skaber større elevtrivsel, og 

større trivsel fastholder flere elever i uddannelse. 

Dannelse er skrevet ind i formålsparagrafen for EUD, 

endvidere er medindflydelse mm. nævnt i flere andre 

love/bekendtgørelser der vedrører EUD området. 

EUCSJ vil arbjde med intentionerne og øge 

elevinddragelsen på skolen, derfor sættes der fokus på 

elevdemokrati.

Styrkelse af elevdemokratiet på EUCSJ vil i denne 

sammenhæng omfatte tiltag på et strategisk og 

organisatorisk niveau:

3a) Guide til, hvordan der arbejdes med elevdemokrati 

på EUCSJ (fx beskrivelse, video)

3b) Elevrepræsentation i bestyrelse og diverse råd, 

udvalg og grupper, der vedrører elevernes uddannelse 

3a) Beskrivelse, drøftelse og formidling af oplæg om, 

hvordan der arbejdes med elevdemokrati på EUCSJ

3b) Etablering af elevfællesskab/ 

undervisningsmiljøgruppe (elevråd)

3b) Elevrepræsentation i skolens bestyrelse

3b) Styrke elevrepræsentation i LUU 

3b) Elevrepræsentation i arbejdsmiljøgrupper, når det 

vedrører undervisningsmiljøet

3a) Guide og udarbejdelse af materialer til, hvordan 

der arbejdes med elvdemokrati på skolen, juni 2022

3b) Elevrepræsentation for alle områderne arbejdes 

der på i skoleåret 2021-2022 - målet er at kunne sætte 

tjektegn ved to af punkterne, samt at have iværksat 

initiatitiver til styrkelse af elevrepræsentationen i LUU.

X X

Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så 

de bliver så dygtige som muligt



4. Alle elever på EUCSJ skal blive så dygtige som 

muligt

Gennem de senere år har EUCSJ arbejdet målrettet 

med talentudvikling i forbindelse med skills. 

Talentspor eksisterer ikke mere og opgørelser over fag 

på højere niveau end det obligatoriske opfatter EUCSJ 

ikke som fyldestgørende data, når det skal vurderes, 

om alle elever bliver så dygtige som muligt. 

Derfor er der behov for drøftelser og udvikling af 

metoder til databehandling af dette "tredje klare mål".

4a) Beskrivelse af et system, så skolen kan vurdere om 

eleverne bliver så dygtige som muligt.

4a) Udvikle og beskrive en systematik til vurdering af 

målopfyldelse, inddrag eksempelvis:

- karakterer/bedømmelser i fag, projekter, GF- og 

svendeprøver mv.

- fag på højere niveau end det obligatoriske

- VTU-resultater fx Elevernes præstation

- talentarbejde i forbindelse med skills

- regions- og danmarksmestre ved skills

- undervisningsevaluering

- andet

Nedsættelse af arbejdsgruppe på tværs af 

organisationen

Der arbejdes med temaet i skoleåret 2021-2022

Deadline for indsatsen juni 2022

x

5. Styrkelse af samarbejdet på tværs i 

organisationen.

Ny organisering af ansvarsområder trådte i kraft 

januar 2021. Der er behov for at finde nye måder at 

samarbejde på, optimere arbejdsgange og anvende 

ressourcerne på tværs af organisationen, således at 

eleverne får den bedst mulige uddannelse på EUCSJ.

Det er EUCSJ mål, at:

5a) alle elever med behov for støtte og vejledning får 

tilbudt denne

5b) 5 ugers samtalerne gennemføres for alle elever på 

GF1 og GF2

5ab) Styrkelse af samarbejde i organisationen, 

herunder:

- fælles forståelse af kontaktlærerrollen

- forståelse af hvordan egen rolle/funktion kan støtte 

op om eleverne og deres uddannelse

- evaluering af arbejdsgange og kvalificering af  

ressourceudnyttelse

- andet

5a) Elever med uddannelsespålæg - støtte og 

vejledning (Mål i STUKs tilsynsplan 2021)

5b) Sikre gennemførelse af 5 ugers samtaler på GF1 og 

GF2, herunder evt. kompetenceløft til kontaktlærene

Nedsættelse af arbejdsgruppe på tværs af 

organisationen vedr. indsatsmål 5ab

Der arbejdes med temaet i skoleåret 2021-2022

Deadline for indsatsmål 5ab er juni 2022

Deadline for indsatsmål 5a er december 2021

Indsatsmål 5b opgøres og vurderes ved afslutning af 

GF (jan 2022 og juni 2022)

X X

Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal 

styrkes

6. Fastholdelse på GF1 og overgang til GF2

Det samlede frafald på GF1 er for højt tords en positiv 

udvikling de seneste par år.

Frafaldet på GF1 var i 2020 på 13%, mens overgangen 

til HF lå på 73%.

6a) Reducere frafald på GF1 med 3% 

6b) Øge overgang fra GF1 til GF2 med 3%

6ab) Ny organisering af GF1 på EUCSJ

6ab) Ny struktur på GF1 forløbet og de eneklte 

fagretninger.

6ab) Styrke samspillet mellem fagretninger og 

uddannelsesretninger.

Kvalitetsmålene opgøres årligt til info-indsamlingen. 

De vurderes ved info-indsamlingen 2022 i feb. 2023.

X X X

7. Fastholdelse på GF2 og overgang til HF

Frafaldet på GF2 er forbedret, men stadig for højt. I 

2020 lå det på 28%. 

Overgang fra GF2 til HF har de seneste tre år ligget på 

ca. 50%.

7a) Reducere frafaldet på GF2 med 8%

7b) Øge overgangen fra GF2 til HF med 8%

7a) Styrke vejledning - særligt for ansøgere, der ikke 

har gået på GF1

7b) Ny struktur for det praktikpladsopsøgende 

arbejde. Sikre målopfyldelse i trepartsaftalen, der skal 

sikre at flere unge får en praktikplads.

Kvalitetsmålene opgøres årligt til info-indsamlingen. 

De vurderes ved info-indsamling 2022i feb. 2023.

X X X

Andre emner/temaer


