
 
 
 
ETU 2016 
 
Eleverne på Holstebro Handelsgymnasium evaluerer overordnet set deres trivsel højt. 
Siden sidste undersøgelse i 2014 er den generelle elevtrivsel steget fra en score på 74 til 
en score på 76 i 2016. 
 
De områder, hvor tilfredsheden scorer relativt lavest, er: 
 
Organisering  

• Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen. 

• Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid. 

• Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 
 
Socialt miljø 

• Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på 
uddannelsen. 

 
Undervisere 

• Lærerne/underviserne evne til at formidle stoffet. 

• Lærerne/underviserne giver tilbagemeldinger på mine præsentationer og 
arbejdsindsats. 

• Lærerne/underviserne kommer til tiden. 
 

Undervisning 

• Indflydelse på undervisningen. 

• Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen. 

• Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveaflevering. 

• Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/holdet. 

• Variation i undervisningen 
 
 

  



Holstebro Handelsgymnasium – elevtrivsel fremadrettet 

På baggrund af tilfredshedsundersøgelsen har lærere og ledelse på hhx arbejdet med 
elevernes trivsel – med henblik på at fastholde og forbedre denne. Arbejdet har primært 
taget udgangspunkt i ovenstående udsagn, som scorer lavest i undersøgelsen.  
 

Dette er mundet ud i en overordnet intention om på hhx særligt at arbejde med at sikre en 

bedre forventningsafstemning: 

• Vi vil tydeligere informere eleverne om, at skemaændringer og aflysninger er et vilkår, 

som de vil kunne forvente. Ændringerne er bl.a. med til at sikre, at de får det antal timer 

i de forskellige fag, som de har krav på.  

Skolen vil bestræbe sig på, at skemaet bliver rullet ud så tidligt som muligt, men det er 

vigtigt at understrege, at evt. ændringer i bemanding, elevtal o.a. i løbet af skoleåret 

risikerer at fordre ændringer i skemaet. 

• Vi vil tydeligere informere eleverne om, at en gymnasial uddannelse kræver mange 

skriftlige afleveringer. Det er derfor en del af elevernes studiekompetence selvstændigt 

at kunne strukturere deres tid.  

Elever skal som udgangspunkt have en aflevering tilbage, inden næste aflevering i 

faget skal afleveres, da de kun på den måde kan drage nytte af og lære af deres gamle 

besvarelser. 

• Alle skal kunne være og arbejde i klassen. Der er forskel på, hvad der er tilstrækkelig 

arbejdsro for forskellige elever - som udgangspunkt er det læreren, der definerer og 

opretholder tilstrækkelig arbejdsro, men der påhviler også eleverne et stort ansvar i 

denne sammenhæng. 

• Lærerne skal som udgangspunkt være i klassen, når timen begynder. Samtidig skal 

man have for øje, at lærerne er også på arbejde mellem deres timer. Er de ikke i 

klassen ved timens begyndelse, har det sandsynligvis baggrund i, at de vejleder 

elever, afklarer spørgsmål med kolleger o.a. 

• I forhold til ”useriøse” elever mener vi ikke, det er elevernes opgave at afgøre, om 

skolen er tilstrækkeligt konsekvent eller ej. Skolen tager hånd om de såkaldte useriøse 

elever i henhold til skolens politikker og procedurer. Hvis elever får svært ved at passe 

deres uddannelse, går et stort arbejde, bl.a. i form af klassemøder og 

studievejledningen, i gang for at hjælpe dem til at gennemføre deres uddannelse.  

 

Andet 

• Vi intensiverer vores gøren med at forbedre/arbejde med det sociale på skolen for 

eleverne. Herunder kan nævnes tilmelding til ProjektNetwerk, aktivitetsdage med 

1G’erne, overnatning på skolen m.m. 

• Der vil ligeledes blive igangsat et arbejde i elevrådet, hvor eleverne skal uddybe, hvad 

det er de forventer mht. spørgsmålet om at føle sig godt tilpas, da de startede på 

uddannelsen - og i forlængelse heraf komme med løsningsforslag. 


