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System til sikring af undervisningskvaliteten på Middelfart Gymnasium og HF 

Rammer og formål 
Loven om gymnasiale uddannelser1 stiller i §71 krav om, at alle gymnasiale uddannelser har et kvalitetssik-
ringssystem. I Gymnasiebekendtgørelsens2 §§59-63 er det nærmere beskrevet som et system, hvor skolen 
”sætter egne mål for og udvikler kvaliteten i sine gymnasiale uddannelser og enkeltfag og opnår resultater i 
uddannelserne og enkeltfagene i overensstemmelse med de nationale uddannelses- og institutionspolitiske 
mål”.  

Kvalitetssystemet skal indeholde procedurer for: 

• En årlig selvevaluering, der resulterer i en skriftlig opfølgningsplan med ændringsbehov, løsnings-
forslag og operationelle kvalitetsmål. Opfølgningsplanen skal behandles i bestyrelsen, og den skal 
efterfølgende offentliggøres på skolens hjemmeside. 

• Den løbende kvalitetsudvikling og vurdering af resultaterne med hensyn til elevernes faglige ni-
veau, trivsel samt overgang til videregående uddannelser 

• Hvordan elever og lærere involveres i selvevalueringen og den løbende kvalitetsudvikling 
• Hvordan skolens evalueringsstrategi og evaluering af særlige faglige og pædagogiske indsatsområ-

der indgår i skolens kvalitetssystem 
• Hvordan skolen følger op på den årlige nationale elevtrivselsmåling. 

Kvalitetssikringssystemet på Middelfart Gymnasium og HF omfatter følgende områder:  

1. Evaluering af undervisningen 
2. Løbende evaluering af elevernes faglige udvikling 
3. Vurdering af elevernes eksamensresultater, overgang til videregående uddannelse og frafald 
4. Elevernes trivsel 
5. Særlige faglige og pædagogiske indsatsområder 

Skolens evalueringssystem i oversigt 
 Den enkelte elev Klassen Hele skolen 
Løbende 
evaluerin-
ger 

• Løbende vejledning i un-
dervisningen og ifm de 
skriftlige opgaver 

• Standpunktskarakterer 
(stx) 

• Vejledningssamtaler ifm 
standpunktskarakterer 

• Evaluering af under-
visningen i alle fag 2 x 
årligt 

• Opfølgning på trivsels-
undersøgelsen hvert 
år i alle klasser. 

 

• Trivselsundersøgelse hvert 
år 

• Undervisningsmiljøvurde-
ring hvert 3. år 

• Uddannelsernes kvalitet 
drøftes i hf-udvalget og stx-
udvalget  

Afslut-
tende eva-
luering 

• Årskarakterer (stx) 
• Eksamen og årsprøver 

(stx og hf) 

• Standpunktsmøde i 
juni – ledelse, studie-
vejleder og klassens 
teamledere 

• Årets eksamensresultat of-
fentliggøres på hjemmesi-
den sammen med andre 
nøgletal fra UVM. 

 
1 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/957  
2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/497  
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1: Evaluering af undervisningen 
Det er afgørende, at evalueringen af undervisningen foregår systematisk. Det betyder, at evalueringen byg-
ger på kendte kriterier, og at den gennemføres på bestemte tidspunkter og efter nogle bestemte procedu-
rer. Og endelig er det et grundlæggende træk ved evalueringskulturen på Middelfart Gymnasium og HF, at 
det er noget lærerne/skolen og eleverne er fælles om. Man drøfter sammen hvad der skal evalueres, og 
hvordan der skal evalueres. Og man drøfter sammen hvilken effekt, evalueringens resultater skal have. 
Målet med at evaluere undervisningen er at få sat ord på, hvordan lærerne og eleverne sammen vurderer 
undervisningssituationen med henblik på at forbedre indlæringen. Bordet fanger bedre, hvis ordene bliver 
skrevet ned, så derfor er reglen på skolen, at alle hold skal evaluere undervisningen skriftligt mindst 1 gang 
hvert halve år.  

Skolen har ingen regler for, hvordan evalueringen af undervisningen skal foregå – ud over at der skal være 
en skriftlig evaluering mindst 1 gang hvert halve år på alle hold. Formen for evalueringen afhænger helt af, 
hvad det er, læreren og eleverne ønsker at få viden om. Det kan være om undervisningen skrider frem i et 
passende tempo, om der gives for mange lektier for, om instruktionerne er klare, om elevernes aktivitet er 
tilfredsstillende, om eleven føler tryghed i undervisningen og i klassen osv. Det afgørende er, at det er un-
dervisningssituationen og udbyttet, der evalueres, ikke læreren. Derfor er et vigtigt element i denne evalu-
ering også, at læreren og eleverne sammen drøfter og aftaler, hvad det er, der skal være fokus på i evalue-
ringen.  

Når man evaluerer undervisningen, kan man vælge enten at læreren kan se, hvad den enkelte har svaret, 
eller at svarene afgives anonymt. Hvis læreren skal have mulighed for at hjælpe en elev med forståelsen af 
stoffet, er det nødvendigt, at han/hun ved, hvem der svarer hvad. Hvis eleverne skal give en tilbagemelding 
på, hvordan de føler sig tilpas i undervisningen og med lærerens undervisningsmetoder, så får man mere at 
vide i en anonym undersøgelse.  

Det vigtigste ved en evaluering er altid den måde, svarene bliver drøftet i klassen. Det er i denne drøftelse, 
at læreren kan få den nødvendige uddybning, og det er her, der skal nås til nogle konklusioner om, hvad der 
evt. skal ændres. De fleste lærere evaluerer derfor også langt hyppigere end den omtalte skriftlige evalue-
ring hvert halvår, nemlig ved samtaler i forbindelse med undervisningen. En kort klassedrøftelse lige efter 
afslutningen af et forløb kan give værdifuldt input, men den kan ikke helt erstatte en systematisk undersø-
gelse, hvor læreren og klassen er blevet enige om, hvad man vil have viden om. 

Resultatet af de skriftlige evalueringer (referat af drøftelsen) gemmes altid som et dokument i holdets/klas-
sens mappe til evalueringer i Lectio. Dermed følger evalueringsrapporterne altid holdet ud over et enkelt 
år. Får en klasse en ny lærer på et tidspunkt i et af de flerårige fag, vil den nye lærer altid kunne se, hvad 
der tidligere er aftalt mellem holdet og læreren. Referaterne er også tilgængelige for ledelsen, der dermed 
kan følge med i klassens evalueringer af undervisning.  

2: Evaluering af elevernes faglige udvikling 
Den løbende evaluering af, hvordan eleven kan forbedre sin læring, kalder man for formativ evaluering. 
Målet er at vise eleven veje til at forstå stoffet bedre. Når man bedømmer, hvor godt eleven opfylder de 
faglige mål på et bestemt tidspunkt, er der tale om summativ evaluering. Bedst kender man den summative 
evaluering fra eksamen: her bliver der sat et tal på, hvor god præstationen ved det grønne bord var. Men 
det lærer eleven i sig selv ikke noget af.  
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Vejledning: I løbet af skoleåret vil lærerne jævnligt give eleven vejledning om, hvor godt 
han eller hun klarer de faglige mål i hvert enkelt fag. Det kan bl.a. ske ved at give en karak-
ter for en konkret opgaveaflevering for at vise eleven, i hvor høj grad eleven har opfyldt målene med sin 
besvarelse. Det mest almindelige er imidlertid, at læreren giver eleven nogle kommentarer og en vejledning 
til, hvordan eleven kan nå et endnu bedre resultat i faget. Den kommentar kan gives enten mundtligt eller 
skriftligt.  
 
Karakterer: To gange om året – typisk i november og marts – indføres en standpunktskarakter i skolens 
protokol, og ved undervisningens afslutning gives en afsluttende standpunktskarakter. Dette gælder imid-
lertid ikke på HF, hvor der kun kommer karakterer ved selve eksamen. Proceduren omkring karaktergivning 
er meget formaliseret og er fastlagt i en række bekendtgørelser. En afsluttende karakter er en forvaltnings-
akt, og der er derfor mulighed for at klage, hvis man føler, at karakteren er givet på et forkert grundlag. 
Skolen udarbejder hvert år en pjece med reglerne for eksamen og karaktergivning, som gennemgås i alle 
klasser og lægges på skolens hjemmeside. 
Den afsluttende årskarakter i et fag indgår i eksamensbeviset. Karakteren skal afspejle det niveau eleven 
har på det tidspunkt, hvor undervisningen afsluttes. Populært sagt: hvad ville eleven få i karakter, hvis han 
eller hun skulle til eksamen i faget lige nu? Årskarakteren er med andre ord ikke et gennemsnit af de karak-
terer, eleven har fået som vejledning i løbet af året.  
Datoerne for, hvornår lærerne giver standpunktskarakterer og årskarakterer (”afsluttende standpunktska-
rakterer”), fremgår af skolens årsplan/månedskalender på Lectio. 
 
Klassens lærerteam følger klassens og den enkelte elevs udvikling. I forbindelse med karaktergivningen på 
stx holder teamet møde med ledelsen om elevernes standpunkt (standpunktsmøder). Der gives ikke stand-
punktskarakterer på hf i løbet af året. I stedet gennemføres med samme interval en skriftlig evaluering, 
hvor hver enkelt lærer vurderer elevens standpunkt, som drøftes af lærergruppen på et lærerforsamlings-
møde og herefter med den enkelte elev. På standpunktsmøderne/lærerforsamlingsmøderne besluttes initi-
ativer eller sanktioner over for enkeltelever eller hele klassen. Der er udarbejdes et årshjul for samarbejdet 
om klassen, hvor vurderingen af den faglige udvikling indgår.  

Eksamen: Ved eksamen er de faglige mål kendte, og det stof, der eksamineres i, er kendt for eleven. Ende-
lig er proceduren og de formelle rammer også kendt: hvornår, hvor lang tids forberedelse, eksamensform 
osv. Skolens regler for eksamen offentliggøres i en særlig folder, som ligger på skolens hjemmeside, og som 
gennemgås i alle klasser forud for eksamen. Folderen indeholder også information om klagemuligheder. 
Hver lærer gennemgår eksamensformen i sit fag i slutningen af forløbet. Eksamensformen (evt flere for-
mer) er fastlagt af ministeriet for hvert fag i fagbilagene til bekendtgørelserne. 

 

3: Vurdering af elevernes eksamensresultater, overgang til videregående 
uddannelse og frafald 
Skolen følger anvisningerne fra Undervisningsministeriet om de aktuelle krav for hvilke resultater, der skal 
offentliggøres på hjemmesiden. Det drejer sig pt (2022) om flg. nøgletal: 

• Karaktergennemsnit ved studentereksamen – målt op mod landsgennemsnit og forventet resultat 
ift elever med samme baggrund (socioøkonomisk reference)  

• Karaktergennemsnit ved HF-eksamen – målt op mod landsgennemsnit og forventet resultat ift ele-
ver med samme baggrund (socioøkonomisk reference) 
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• Overgang til videregående uddannelse to år efter endt eksamen ift landsgennem-
snittet (hhv stx og hf)  

Proces: Skolens stx-udvalg og hf-udvalg drøfter hvert år når nøgletallene foreligger resultaterne og vurde-
rer, om resultaterne giver anledning til yderligere undersøgelser eller til målrettede indsatser. Vurderingen 
indgår i skolens årlige selvevaluering. De to udvalg består af repræsentanter for ledelsen, lærerne og elev-
rådet.  

 

4: Elevernes trivsel  
Skolen gennemfører hvert år i efteråret en anonym trivselsundersøgelse blandt alle elever,. En del af denne 
undersøgelse er Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling (ETU). En supplerende del er skolens 
egen spørgeramme, som gennemføres anonymt i et spørgeskema på Lectio. Denne spørgeramme aftales i 
skolens Kontaktudvalg for ledelse, pædagogisk råd og elevrådet.  Hvert tredje år gøres der ekstra meget ud 
af undersøgelsen med henblik på den lovpligtige ”Undervisningsmiljøvurdering”, som spørger til elevernes 
opfattelse af skolens fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Undervisningsmiljøvurderingen indeholder også 
en handlingsplan og lægges på skolens hjemmeside. 
Målet med at undersøge elevernes trivsel er at få elevernes feedback på en række faktorer, som påvirker 
dem undervisningen og i deres dagligdag som elever. Men det er ikke den enkelte lærers undervisning, som 
er i fokus. I stedet spørges til hvordan eleverne befinder sig som elever i klassen og på skolen som helhed, 
om deres oplevelse af skolens rammer for deres personlige og faglige udvikling, herunder deres mulighed 
for at planlægge deres arbejde, om de fysiske rammer er i orden osv. Denne undersøgelse er vigtig, fordi vi 
godt ved, at elever lærer bedst, hvis de befinder sig godt på skolen, har gode kammerater og kan planlægge 
deres undervisning.  

Undersøgelsen er anonym, men sådan udformet, at man kan se, hvordan eleverne i hver klasse har svaret. 
Samtidig er der en rapport med alle klassernes svar, sådan at man kan sammenligne, hvordan en klasse har 
svaret i forhold til alle de andre. Klassens teamledere (lærere) laver et oplæg til drøftelse i klassen på bag-
grund af svarene, og klassen drøfter derefter nogle temaer, som ser ud til at være særligt vigtige for lige 
netop denne klasse. Formålet er at få klassen til at overveje, hvad der skal til, for at de kritiske punkter, som 
eleverne her har peget på, kan blive bedre. Konklusionerne fra drøftelsen i klassen nedfældes af teamle-
derne i et referat, der gemmes i klassens evalueringsmappe i Lectio.  

Klassernes lærerteam drøfter jævnligt status for klassens arbejdsmiljø med ledelsen ved standpunktsmø-
derne. Der udarbejdes et årshjul for samarbejde om klassen. 

Kontaktudvalget for ledelse, elevråd og pædagogisk råd forbereder den årlige trivselsundersøgelse og drøf-
ter efter gennemførslen af opfølgningen på klasserne hvad der er fælles problemområder. Drøftelsen resul-
terer i input til hhv. stx-udvalget og hf-udvalget.  

Resultatet af den 3-årige Undervisningsmiljøvurdering fremlægges i skolens bestyrelse og indgår som input 
til bestyrelsens fastlæggelse af skolens strategi.  

Resultatet af den seneste trivselsundersøgelse fremgår af Undervisningsministeriets nøgletal for elevtrivsel, 
som præsenteres på skolens hjemmeside (à”Skolen i tal”).  
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5: Særlige faglige og pædagogiske indsatsområder 
Der er nedsat to faste udvalg på skolen, hvori både ledelsen, lærerne og eleverne er repræsenteret, hvis 
opgave det er løbende at følge kvaliteten i uddannelserne: stx-udvalget og hf-udvalget. Udvalgene gennem-
fører løbende evalueringer af aktiviteter (fx intro-forløbet, grunduddannelsen, afviklingen af større projek-
ter som SRP, SSO eller dansk-historieopgaven) og sørger for, at der sættes relevante initiativer i værk til at 
højne elevernes udbytte af undervisningen. Input til udvalgenes arbejde er blandt andet resultaterne ved 
de afsluttende eksamener. Evalueringerne i disse to udvalg danner sammen med resultaterne af undervis-
ningsmiljøvurderingerne et vigtigt input til den strategi for skolens udvikling, som bestyrelsen udarbejder 
for en 3-årig periode. 

6: Procedure for den årlige selvevaluering og udarbejdelse af opfølgnings-
planen 
Marts/april: stx-udvalget og hf-udvalget udarbejder en kort rapport om deres arbejde: hvilke indsatser har 
der været arbejdet med? Hvordan vurderer udvalget de relevante eksamensresultater. Hvilke forslag til æn-
dringer/forbedringer har udvalgene?  

April: kontaktudvalget for ledelse, PR og elevrådet udfærdiger en kort rapport om konklusionerne på den 
årlige trivselsundersøgelse. Hvert 3. år udarbejdes en Undervisningsmiljøvurdering.  

Maj: Ledelsen udarbejder på baggrund af rapporterne fra stx-udvalg, hf-udvalg og kontaktudvalg en samlet 
redegørelse til bestyrelsen indeholdende en opfølgningsplan med kvalitetsmål på de relevante områder. I 
redegørelsen indgår det foregående års nøgletal fra UVM (dvs de mest aktuelle) for resultater vedr. eksa-
mensgennemsnit, overgang til videregående uddannelse samt elevernes trivsel.  

Bestyrelsen drøfter ledelsens redegørelse samt opfølgningsplan på mødet i juni. Opfølgningsplanen frem-
lægges derefter på skolens hjemmeside.  

Ultimo juni: ledelsen udarbejder en kort oversigt over årets eksamensresultater og vurderer, om der er an-
ledning til, at der i enkelte fag skal foregå en drøftelse i starten af det nye skoleår. Drøftelserne sker i givet 
fald med de relevante fora, fx pædagogisk råd, faggrupper, vejledergruppen osv.  

 

 


