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Bedre feedback til 
eleverne:
Vi skal sikre at 
eleverne får en 
formativ feedback, 
som kan kvalificere 
deres læring. Dette 
gøres ved fortsat at 
synliggøre fagets 
formål og opgavens 
mål, således at 
eleverne ved hvad de 
arbejder henimod.

Alle faggrupper udarbejder formative evalueringsskemaer til fag på B- 
og A-ni- veau med skriftlige afleveringer. Skema- erne kan være 
rubrics eller retteark, men fælles for dem er, at de skal tydelig- gøre 
for eleverne hvilket niveau de er på, og hvad der skal til for at de 
rykker til næste niveau, således at progression bliver synlig. 
Feedbacken skal også være fokuseret, dvs. faglæreren defi- nere et 
fokuspunkt(er) for den konkrete aflevering samt giver eleverne tilbage- 
meldinger på fokuspunker til deres næ- ste aflevering. Der arbejdes 
forsat med at give løbende kvalificeret feedback på mundtlige 
præstationer, og der gives en kort, individuel tilbagemelding til ele- 
verne ifm. deres standpunktskarakter.

I begge afdelinger 
ligger vi på indeks 
60 på spørgsmå- 
let: Jeg får 
tilbagemeldinger 
fra lærerne, som 
jeg kan bruge til at 
blive bedre i fa- 
gene. Målet er at 
komme over indeks 
70 næste år.

Uddannelses- leder(e) og 
de enkelte fag- grupper, 
som fortsat skal ar- bejde 
med sparring til hin- anden.

August 2020 Næste ETU
Opfølgning 
K&U sep- 
tember 2020
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Koordinering af 
afleveringer:
Eleverne oplever at 
undervi- serne laver 
en koordinering af 
afleveringer.

Ud over vores tidligere elektroniske afle- veringsplaner, arbejdes med 
fysiske ka- lendere som opsættes i stamlokalerne. Heri indskriver 
underviserne aflevering samt andre aktiviteter på skolen.
Der vil blive arbejdet med forventnings- afstemning, således at 
eleverne på 3. årgang især bliver opmærksom på, at der er mange 
afleveringer på 3. årgang og dermed ikke muligt at undgå flere af- 
leveringer på 3. årgang om ugen, når man har valgt mange ekstra A-
fag.
Vi vil tydeliggøre spørgsmålet for ele- verne før ETU.

Vores resultat i 
19/20 på føl- gende 
spørgsmål ”
Lærerne 
koordinerer 
tidspunkter for 
opgave- 
afleveringer?”
Var for AGV: 57 og 
TGS: 53.
Vores mål er at få 
begge op på 70 
senest i 2021, med 
et delmål på 64 i 
2020, men det er 
en svær opgave da 
lands- 
gennemsnittet er 
under AGS.

Alle medarbej- dere. 
Ledelsen skal sikre at 
underviserne er opmærk- 
som på at ty-
deliggøre sam- arbejde 
med kollegaerne,
så eleverne ikke kun ser på 
belastnin- gen pr. uge.

Ultimo okt. 
2020, såle- des 
at ele- verne 
har processen i 
hukommel- sen 
ved næste etu.

Næste ETU
Opfølgning 
K&U sep- 
tember 2020
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Elevindflydelse og 
motivation:

Et område hvor der skal arbejdes med forventningsafstemning blandt 
eleverne. Store dele af undervisningen er bundet til obligatorisk stof. 
Vi skal arbejde med at gøre det synligt for eleverne at de kan får 
indflydelse på nogle områder, dette bør gøres kort tid før ETU, så 
eleverne kan huske at de har haft indflydelse. Dertil kommer at ar- 
bejde med elevernes indflydelse på ar- bejdsformer, hvilket kan højne 
motivatio- nen.
En udfordring er at grundforløbet er me- get ensartet, da eleverne 
skal nå samme mål på alle hold, så de kan
starte på samme niveau i studieretnings- klasserne. ETU 
gennemføres lige efter dannelse af studieretningsklasser, så 1. 
årseleverne har meget lille indflydelse
på undervisningen. Derfor skal det gø- res tydeligt for eleverne at de 
har indfly- delse i starten af studieretningsklas- serne.

Vores resultat i 
19/20 på føl- gende 
spørgsmål ”Jeg har 
indflydelse på 
undervisnin- gen?” 
Var for AGV 48 og 
TGS 51.
Mål i 2021 er 70, 
med et del- mål i 
2020 på 60.

Alle medarbej- dere. 
Ledelsen skal sikre at 
underviserne er opmærk- 
som på at ty- deliggøre ind- 
flydelsen omkring 1. no-
vember for 2.
og 3. årgang og i de nye 
studieretnings- klasser.

Ultimo okt. 
2020, såle- des 
at ele- verne 
har processen i 
hukommel- sen 
ved næste 
ETU.

Næste ETU
Opfølgning 
K&U ultimo 
september 
20202
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