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Introduktion  
Selvevaluering for skoleåret 2021/2022 er bygget op omkring de 4 parametre beskrevet i Køge 
Handelsgymnasiums kvalitetssystem, hvorunder de 3 retningsgivende mål også behandles. I 
kvalitetssystemet er de gældende kvalitetsmål beskrevet og hvilke data og indgår i selvevalueringen. 
Bekendtgørelsens §62 stiller krav om udarbejdelsen af en årlig skriftlig opfølgningsplan på 
kvalitetsikringsarbejdet. Denne skal indeholde en beskrivelse af ændringsbehov, løsningsforslag og 
operationelle kvalitetsmål, ligesom det skal fremgå, hvilke handlinger og indsatser der iværksættes 
baggrund af de løbende evalueringer af kvalitetsikringsarbejdet. Herudover er det et krav, at ledelse og 
bestyrelse skal drøfte og komme med forslag til en fremadrettet opfølgningsplan.  

 

Kvantitative mål: Elevernes resultater, frafald, løfteevne, trivsel og 
overgang til videregående uddannelse 
 

Kvalitetsmål  Resultat Handlinger 
Eleverne skal opnå 
resultater der er på niveau 
med landsgennemsnittet og 
skoler vi er sammenlignelige 
med 

Gennemsnit på 7,2 ved eksamener 2021 er lig 
med landsgennemsnittet 

Der igangsættes ikke yderligere 
tiltag da resultatet er 
tilfredsstillende. 

Eleverne skal opnå 
resultater der er på niveau 
med landsgennemsnittet og 
skoler vi er sammenlignelige 
med 

Løfteevne er på niveau med de forventede 
karakterer for elevgruppen socioøkonomiske 
status.  
Gennemsnittet på 7,3 ligger en smule over det 
forventede 7.1 

Der igangsættes ikke særlige 
tiltag ifm. Løfteevne da denne 
er tilfredsstillende  

Overgang til videregående 
uddannelse skal være på 
niveau med 
sammenlignelige skoler 

Overgangen til videregående uddannelse er 
samlet set på 56% 2 år efter afsluttet 
studentereksamen.  
Dette er på niveau med landsgennemsnittet. 
Overgangen til videregående uddannelse 
markerer et lille fald i sammenligning med 
sidste år. Det er dog marginalt, hvorfor det 
vurderes til at t være på niveau 
Flere en før er dog i gang med en mellemlang 
eller lang videregående uddannelse hvorfor 
dette markerer et skift mod at studenter fra 
Køge Handelsgymnasium i stigende grad går i 
gang med længere uddannelser. Dette er en 
positiv udvikling.  

De tiltag der blev iværksat efter 
tilsynet i 2016 har haft den 
ønskede effekt.  
Karrierelæringskoordinatorerne 
fortsætter med de nuværende 
tiltag og aktiviteter.  

Eleverne bør have et frafald 
på niveau eller under 
landsgennemsnittet 

Resultaterne for året 20/21 viser et markant 
fald i frafaldet med en gennemførselsprocent 
på 89%, hvilket er 2 pct. Højere end året før og 
2 pct over landsgennemsnittet 

Den høje gennemførselsrate 
pege på at 
fastholdelsesstrategien virker, 
hvorfor der ikke iværksættes 
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yderligere nye tiltag i det 
kommende skoleår.  
Introturene der blev 
introduceres sidste år 
fastholdes, da dette havde en 
positiv effekt på fastholdelse i 
elevernes første gymnasietid 

Trivsel. Kvalitetskriteriet er 
at vi samlet set ligger på 
niveau med 
landsgennemsnittet og de 
skoler vi traditionelt 
sammenligner os med 

Vi har et samlet trivelsindikator på 75 hvilket er 
det samme som sidste år og samme som 
landsgennemsnittet  

Jvf ETU giver det ikke anledning 
til videre trivselstiltag. Dog 
iværksættes alligevel en række 
kvalitative tiltag til fastholdelse 
af den samlede trivsel 

   
. 

 

Studenternes resultater 
Studenternes resultater har været præget af 2 års pandemi og heraf følger de mange nedlukninger, 
reduktion i eksaminer mv., som denne har medført. Dette betyder, at der ikke er fyldestgørende 
tilstrækkeligt data til en uddybende analyse. Samlet set klarer Køge Handelsgymnasiums studenter sig 
imidlertid tilfredsstillende og klarer sig generelt bedre end året før.  Derfor giver ovenstående i sig selv ikke 
anledning til ændret praksis og dermed er der ikke identificeret ændringsbehov.  

Initiativer der igangsættes i skoleåret 2022/2023  i forlængelse af de kvantitative kvalitetsmål 
På trods af ovenstående har en analyse af udvalgte fagområder dog identificeret visse faglige udfordringer. 
Det gælder især for 1 og 2 års eleverne, der endnu ikke er studenter men på baggrund af årsprøver, 
screeninger samt standpunktskarakterer og andre evalueringer, har det vist sig at de 2 års pandemi, har 
haft en negativ effekt på elevernes faglige niveau i en række fag samt deres almene studiekompetence.  

I det kommende skoleår iværksættes derfor følgende pædagogiske aktiviteter:  

- Der udvikles en ny skriftlighedsstrategi der har til formål at støtte eleverne i deres skriftlige arbejde 
og progression samt sikre at holde det skriftlige fravær på et lavt niveau, da højt skriftligt fravær 
også fører til ringe skriftlige karakterer til eksamen. (Ansvarlig leder for implementering er 
Annemette Fabricius/PUG) . Tiltaget evalueres i foråret 2023 

- Fra skoleåret 2022 iværksættes læringscafeer med henblik på at styrke elevernes skriftlighed og 
skriftlige kompetencer Dette skal dels sikre mindsket skriftligt fravær give dem redskaber og faglig 
støtte til at udvikle deres skriftlige kompetencer. Tiltaget evalueres i foråret 2023. (Ansvarlig : 
uddannelsesleder Anders Bøhm/PUG 
 

- Der eksperimenteres med delehold i Matematik så elever med behov for ekstra faglig støtte 
undervises på hold, hvor undervisningen tilpasses denne gruppe elevers faglige niveau og 
læringsadfærd. Der arbejdes således med alternative arbejdsformer og styrkelse af elevens 
studiekompetence. Ansvarlig: Faggruppeleder for Matematik samt hhx-ledelsen. 
Uddannelseseksperimentet evalueres i foråret 2023 med henblik om mulig fortsættelse af forsøget.  
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- Sidste år (20/21) igangsattes uddannelseseksperiment med hold deling i Engelsk med 
differentierede hold med henblik på at styrke mundtligheden. Eleverne har været inddelt efter hvor 
aktivt de var mundtligt i et forsøg på at give plads til de mere stille elever og skabe et trygt 
læringsmiljø. Forsøget blev blandet modtaget, hvor ca. halvdelen af eleverne gave positivt feedback 
på forsøget mens halvdelen var mere forbeholdne overfor ordningen. Dog var vilkårene for 
gennemførsel tumultariske med uhensigtsmæssigheder i forhold til skemaplanlægning. Det er er 
derfor besluttet at fortsætte forsøget i skoleåret 2022/2023. Faggruppen gennemfører og evaluerer 
forsøget, når det er afsluttet med henblik på at afklare om forsøget skal fortsætte eller afvikles. 
(Ansvar: HHX-Ledelsen/faggruppekoordinator  

 

Trivsel 
Trivslen ligger samlet set på niveau med sidste år dog med lidt bedre resultater. Dette skoleår har været 
delvist normaliseret efter Corona og eleverne er generelt glade for at gå i skole og føler et tilhørsforhold til 
KHS. Når vi ser på KPI’erne er der således ikke anledning til forandret praksis, men vi har alligevel at 
gennemføre en række tiltag for at fastholde og udvikle den faglige, personlige og sociale trivsel hos 
eleverne. 

 Kvalitetsmål for Trivselsindsatsen 
- Vi arbejder målrettet for at alle elever oplever faglig, social og personlig trivsel i et tolerant og 

inkluderende undervisnings og læringsmiljø med plads til at være sig selv.   
- Vi arbejder målrettet for at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle elever oplever sig selv som en del 

af forpligtende fællesskaber og inkluderet i både de store og små fællesskaber. Vi ser den faglige, 
sociale og personlige trivsel som gensidig afhængige størrelser, der alle er hinandens 
forudsætninger.  

- Vi arbejder målrettet for at sikre trivsel i et undervisningsmiljø præget af åbenhed, dialog og 
elevcentrering.  

- Vi arbejder målrettet for at skabe en sammenhængende, alsidig hverdag med respekt for at også 
elever har ret til ’work-life’ balance. Vi har en vigtig opgave i at sikre at forventningspres og 
præstationsorientering ikke munder ud i mistrivsel og stres hos den enkelte.   

- Vi arbejder målrettet for at animere eleverne til at deltage og selv gennemføre aktiviteter, der 
skaber et godt socialt liv på skolen og dermed styrke det relationelle bånd mellem eleverne, 
relationen til skolens lærere samt mindske ensomhed og forebygge mobning.  

- Vi arbejder målrettet for at ingen elever oplever at blive udsat for krænkende adfærd eller andre 
former for chikane.  
Vi arbejder målrettet for, at alle elever oplever, at de kan få den fornødne støttet og hjælp når det 
faglige bliver svært eller når livet tilter i al almindelighed 

Resultater; Faglig, social og personlig trivsel samt mobning. En opsamling1 
- Eleverne oplever marginal faldende faglig trivsel og mestringskompetence sammenlignet med 

sidste år og dermed falder vores score på læringsmiljø.  

                                                           
1 For fuld opsamling af ETU – se opsamlingsrapporten for ETU 2021 
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- Vores elever oplever selv, at de ikke er så forberedte til timerne som de kunne være. Dette gør sig 
især gældende hos drengene og vi ligger et godt stykke under landsgennemsnittet på dette 
spørgsmål.  

- Eleverne udtrykker også frustration over organisatoriske forhold som skemalægning mv, samt 
meget lange skoledage, der giver uhensigtsmæssigheder og faldende motivation i hverdagen.  

- Vores elevers sociale trivsel er samlet set stigende siden sidste år og ligesom på de to første 
parametre har vi rykket os i en positiv retning. Vi er nu på niveau med landsgennemsnittet, hvor vi 
tidligere har ligget lidt under.  

- 1’gerne mindre tilfredse med deres klasse end 1 års eleverne sidste år.  
- Jo yngre eleverne er, jo mindre trives de.  
- Generelt er det ganske få der føler sig mobbet på KHS. Men dog er seksuelle krænkelser blandt 

drenge steget markant.  

 

Fortsættende og nye tiltag i skoleåret 2022/2023 for at styrke og fastholde trivsel (faglig, 
social, personlig)  

- Med henblik på at styrke læringsmiljøet omkring eleverne indskærpes det for lærerne, at de skal 
koordinere opgaver og øget fokus på lærerteamet omkring den enkelte klasse. 

-  Vi forsætter med at afholde flere klasserådsmøder end før for at styrke indsatsen omkring den 
faglige og sociale trivsel i de enkelte klasser. Klassen er elevernes vigtigste faglige og sociale arena 
og den sociale adfærd, er stadig skrøbelig efter corona.  

- På pædagogiske dage sættes der fokus på klasserumsledelse og skærmpolitik. Der udarbejdes en 
skærmpolitik i det kommende skoleår. (Ansvar: uddannelsesleder Anders Bøhm og pædagogisk It 
koordinator)  

- Fortsættelse af intro turene i Danmark, når eleverne placeres i deres studieretningsklasser. Dette 
tiltag er positivt evalueret og fortsætter der for i kommende skoleår.  

- Flere elever skal fastholdes i uddannelse ved hjælp af brug af mentorer til at yde faglige støtte. 
Klasseteamet har pligt til at reagere hurtigt når elever har meget fravær.  

- Der udarbejdes en ny antimobbestrategi der er opdateret i forhold til at kunne bidrage med 
løsninger når mobning opstår. De to elevcoaches, færdiguddannes i skoleåret 2022/2023 og der 
allokeres tid og ressourcer til at gå i dialog med elever, elevgrupper eller klasser, der oplever 
udfordringer.  

- Der afholdes flere sociale arrangementer uden alkohol og hvor fællesskabet er i fokus. Fx 
brætspilscafe, juleafslutning, super quiz mm.   

- Morgensamling blev indført i året 20/21 og fortsætter i kommende skoleår med henblik på 
eleverne deltager i det forpligtende fællesskab og får kendskab til det store fællesskab, som skolens 
alle årgange udgør.  
 

Særligt indsatsområde Pres og bekymringer 
Kvalitetsmålet: Vi arbejder målrettet for at skabe en sammenhængende, alsidig hverdag med respekt for at 
også elever har ret til ’work-life’ balance. Vi har en vigtig opgave i at sikre at forventningspres og 
præstationsorientering ikke munder ud i mistrivsel og stres hos den enkelte . 
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Udviklingen i trivselstallene når det gælder kategorien pres og bekymringer:  

 2018 2019 2020 2021 
Ialt 2,6 2,7 2,7 2,5 
1 årgang 2,8 2,9 2,9 2,6 
2 årgang 2,4 2,6 2,5 2,5 
3 årgang 2,5 2,6 2,6 2,3 
Landsgennemsnit 2,6 2,7 2,6 2,5 

 

 

- Vores elever oplever sig generelt mere og mere pressede for hvert år. Dette er et af de parametre, 
hvor vi ligger under landsgennemsnittet, og dermed oplever vores elever mere pres end den 
gennemsnitlige unge hhx elev.   

- Mønsteret er det samme på alle spørgsmål. Alle årgange oplever mere pres på lektier, karakterer, 
egne krav og et generelt pres i skolen. 

- Alle elever oplever sig mere stressede og pressede end sidste år 
- Pigernes score er på alle årgange og i alle aldersgrupper mere pressede end de foregående år og 

afstanden til drengene vokser for hvert år.  
- Der er tegn på en sammenhæng med pigernes stigende karaktergennemsnit og deres oplevelse af 

pres i skolen.  

Tiltag for at imødegå pres og bekymringer    
- I det kommende skoleår arbejdes der på flere måder med elevernes oplevelse af pres og 

bekymringer.  Der arbejdes vid med lektiecafeerne, der bliver til obligatoriske læringscafeer, der 
ligger midt på dagen med henblik på at give eleverne tid til at arbejde på skolen med skriftlige 
opgaver og give faglig støtte til alle elever.  

- Der arbejdes med mere hensigtsmæssig skemalægning og planlægning af skriftlige opgaver. Det er 
klasseteamets ansvar at fordele opgaver jævnt henover året. Studieadministrationen har ansvar for 
at skemalægningen er hensigtsmæssig for eleverne.  

- Elevrådet inddrages i processen og kommer med input til en mere balanceret skolegang.  
- Der afvikles forskellige typer af undervisning. Fx indføres ”grøn dag” ”virtuelle dage” og ”analoge 

dage” samt virtuelle projektdage med henblik på at skabe en afvekslende hverdag med plads til 
fordybelse.  

- Der udvikles en ny evaluerings – og karakterstrategi, der kan imødegå stigende præstationspres hos 
eleverne.  
 
 
 

 

Strukturelle og organisatoriske tiltag for at opnå en bedre samlet 
uddannelse for eleverne: 

- Der nedsættes forskellige arbejdsgrupper og koordinerende grupper, der har til formål at styrke 
den faglige og pædagogiske kvalitet i undervisningen. (Ansvar : HHX ledelsen)  
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- Der nedsættes et nyt pædagogisk organ (PUG) der har initiativpligt i forhold til at sætte 
pædagogiske og didaktiske emner og tiltag på dagsordenen. PUG har også beslutningskompetence 
til at udvikle og implementere nye pædagogiske tiltag. HHX ledelsen deltager i gruppen. 

- Dialog mellem studiecenter og hhx ledelse styrkes med henblik på at styrke organseringen af 
undervisningen.  

- Der udvikles en ny SO struktur med henblik på at reducere de skematekniske bindinger men også 
for at give eleverne mere ro og sammenhængende forløb.  
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