Selvevaluering for de gymnasiale uddannelser på Tradium
Efteråret 2019
Indledning
Der er et krav om, at alle gymnasiale institutioner skal gennemføre en årlig selvevaluering, der inddrager
elever og lærere og 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 Tradium fastlagt følgende indikatorer til lokal
opfølgning
Retningsgivende mål
1. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan

2. Elevtrivslen skal styrkes








Resultatindikator
Eksamensresultat*
Løfteevne (Socioøkonomisk reference)*
Fravær
Elevtrivsel
Frafald*
Overgang til videregående uddannelser*

3. Flere skal påbegynde en videregående
uddannelse
Note: Ministeriet screener årligt på baggrund af resultatindikatorerne mærket med en stjerne (*)

Bilag 1 angiver seneste resultatindikatorer for Tradium, inkl. opdeling på skolens gymnasiale afdelinger.

Selvevalueringsproces
Denne er beskrevet i Tradiums kvalitetssystem og procedure – og kan findes på skolens hjemmeside
https://tradium.dk/om-tradium/kvalitet/?s=5118&t=0&v=2

Valg af centrale indsatsområder til kvalitetsudvikling
I januar-februar måned 2019 er de seneste resultatindikatorer blevet præsentret og drøftet på lokale
afdelingsmøder. I forlængelse heraf har hver afdeling peget på følgende prioriterede indsatsområder for de(t)
kommende år

-

HTX
o Punkt 1 løfteevne
o Punkt 2 arbejdspres
o Punkt 3 læringsmiljø

-

HHX Randers
o Punkt 1 skolens fysiske og æstetiske miljø
o Punkt 3 arbejdspres
o Punkt 3 læringsmiljø

-

HHX Hobro
o Punkt 1 klasserelationer
o Punkt 2 arbejdspres
o Punkt 3 læringsmiljø

I februar måned 2019 har man i de lokale elevråd for hvert gymnasium (forretnings- og trivselsudvalg) drøftet
årets resultatindikatorer, og elevernes gav følgende input til den fremadrettede indsats
-

Arbejdspres:
Læringsmiljø:

fokus på de skriftlige afleveringer med input til opfølgningsplaner
fokus på elevinddragelse i planlægning med input til opfølgningsplaner, gode
eksempler på lærere, der giver valgmuligheder i forhold til forløb

I marts-april og august måned 2019 har gymnasieledelsen på Tradium drøftet resultaterne af de afdelingsvise
selvevalueringer, og har på denne baggrund udvalgt centrale indsatsområder for Tradiums gymnasiale
uddannelser.
De centrale indsatsområder er behandlet og tiltrådt af direktionen i september måned:
-

Arbejdspres – elevernes pres pga. egne krav og forventninger og karakterpres
Læringsmiljø – elevinddragelse og koordinering af skriftlige afleveringer
Socioøkonomisk reference (Løfteevne), HTX

BILAG 1

