
HHX- Opfølgningsplan 2020 
 
ETU 2019/2020 
 
Eleverne på Holstebro Handelsgymnasium evaluerer overordnet set deres trivsel højt. Den 
samlede score ligger på 3,9.1 
 
De områder, hvor tilfredsheden scorer relativt lavest, er: 
 
Pres og bekymringer (2,8):  

• Hvor ofte føler du dig presset af egne krav og forventninger? (60%) 

• Hvor ofte føler du dig presset pga. karakterer? (50%) 

• Hvor ofte føler du dig presset pga. lektier? (36%) 

 
Læringsmiljø (3,4): 

• Jeg har indflydelse på undervisningen (36%) 

• Lærerne sørger for at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen (39%) 

• Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer (56%) 

• Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene (61%) 

• Undervisningen motiverer mig til at lære nyt (64%) 

• Der er støj i klassen (fra UCHs egen elev-undervisningsmiljøvurdering) 

 
Faglig individuel trivsel (3,7): 

• Jeg laver mit skolearbejde, fordi jeg er interesseret i det (60%) 

• Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen (64%) 

• Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting i skolen, tør jeg godt sige det i klassen (68%) 

 
 

  

 
1 Siden sidste ETU har UCH skiftet evalueringsmetode, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne med tidligere 
evalueringer. 



Holstebro Handelsgymnasium – elevtrivsel fremadrettet 

På baggrund af elevtilfredshedsundersøgelsen 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 arbejde har mundet ud i en overordnet intention om på den ene side at tydeliggøre, 

hvad det indebærer at tage en studentereksamen, og på den anden side at ændre på 

praksis udvalgte steder i forsøget på at komme eleverne i møde. 

• Vi skal have fokus på at sikre elevernes faglige trivsel - og derigennem deres sociale 

trivsel. I den rækkefølge. 

• Vi vil tydeliggøre over for eleverne, at det er kræver hårdt arbejde at tage en gymnasial 

uddannelse. Alle vil gerne have de gode karakterer, men det er ikke alle, der er villige 

til at gøre det arbejde, der kræves for at opnå dem. 

• Det pres, eleverne oplever fra egne krav og forventninger, er – i hvert fald delvist – en 

hjælp til, at de præsterer bedst muligt. Det er først, når forventningerne bliver 

uoverstigelige, at de er et problem. HHX skal i forlængelse heraf blive bedre til at søge 

og anvende de SPS-midler, som allerede er stillet til rådighed for eleverne/skolen, men 

som hidtil ikke altid er blevet søgt hjem. Herved får skolen bedre mulighed for at hjælpe 

udsatte elever. 

• Fremadrettet skal klassemøderne, som danner ramme omkring faglærernes 

samarbejde om en klasse, i endnu højere grad end i dag have elevtrivsel og faglighed i 

fokus. 

• Fremadrettet bliver faggrupperne opprioriteret på HHX. Samarbejdet i faggrupperne, 

hvor lærerne sparrer, udveksler ideer og deler erfaringer, gode som dårlige, med 

hinanden, er i sidste ende et middel til at styrke elevernes læring og fremme 

læringsmiljøet. 

• Som forsøg skal den nye første årgang være karakterfri. Dvs., eleverne vil alene få 

standpunktskarakterer vinter og sommer samt prøvekarakterer efter grundforløbet og 

evt. sommereksamen, men ellers ingen karakterer. I stedet vil vi øge fokus på den 

formative feedback og derigennem forhåbentlig flytte elevernes fokus lidt væk fra 

karaktererne. 

• Et fortsat samarbejde med Netwerk o.a. skal sikre et så trygt læringsmiljø som muligt, 

sådan at hvad vi oplever som elevernes nulfejlskultur og manglende villighed til at lave 

fejl i plenum får et konstruktivt modspil. 

• Hvor det er muligt, rykkes fagevalueringerne frem på skoleåret og afvikles i løbet af 

efteråret, frem for i perioden efterårsferie til vinterferie. Herved bliver der bedre 

mulighed for at udnytte og indarbejde elevernes evaluering af undervisningen i 

undervisningen. 

• Med implementeringen af Ludus får lærerne et bedre redskab til at koordinere 

elevafleveringer end det nuværende. 


