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Eleverne på Holstebro Tekniske Gymnasium evaluerer overordnet set deres trivsel højt. Den 
samlede score ligger på 4,1. 
 
De områder, hvor tilfredsheden scorer relativt lavest, er: 
 
Pres og bekymringer (2,9):  

• Hvor ofte føler du dig presset af egne krav og forventninger? (62% svarer meget tit / tit) 

• Hvor ofte føler du dig presset pga. karakterer? (49% svarer meget tit / tit) 
 

 

Læringsmiljø (3,6): 
• Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer (37% svarer aldrig eller sjældent) 

 

Øvrig: 
• Jeg har svært ved at komme i gang med mine opgaver (43% svarer helt enig eller delvist enig) 

 
 

  



Holstebro Tekniske Gymnasium – elevtrivsel fremadrettet 

På baggrund af elevtrivselsundersøgelsen har lærere, studievejledere og ledelse på HTX 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.  

 

• Vi har fokus på at sikre elevernes faglige trivsel, men også med aktiviteter der styrker deres sociale 
trivsel. Elevrådet og skolens kulturudvalg skal sammen finde gode arrangementer. 

• Mange vil gerne have de gode karakterer, da det kan være indgangsnøglen til deres 
drømmeuddannelse. På den baggrund kan mange føle sig presset. Mange elever stiller også store 
krav og forventninger til sig selv. Der er ikke noget i vejen med ambitioner, men vi vil arbejde med, 
at eleverne får afstemt forventningerne med sig selv og får et realistisk syn på deres karakterer og 
hvilken arbejdsindsats det kræver. Vores studievejledere er godt rustet til også at tage de snakke 
med elever. Ligesom studievejlederne også tilbyder eleverne forløb i eksamensangst. Vi vil løbende 
udvikle tilbud fra studievejledningen. 

• En del elever har svært ved at komme i gang med deres opgaver. Vi laver i det kommende skoleår 
et SO forløb, der handler om studieteknik. Heri vil indgå metoder til struktur for det at studere. Det 
skal gerne hjælpe eleverne til at komme nemmere i gang med deres opgaver. 

• Eleverne synes ikke altid, at underviserne koordinerer deres afleveringer. Med den forholdsvis 
store skriftlighed, som er i en række fag, kan det være svært at lave afleveringer som ikke rammer 
ind over hinanden, ligesom der ofte ligger større afleveringer op til karaktergivninger. Det tror vi 
godt eleverne ved. Underviserne skal fortsat lytte til eleverne og eventuelt flytte en større 
aflevering et par dage, hvis det er muligt. 


