
Opfølgningsplan Rødovre Gymnasiums kvalitetssikring 21-22
(denne opfølgningsplan behandles først på bestyrelsesmødet d. 4/10-22)

I henhold til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §62 skal der udarbejdes en årlig opfølgningsplan på gymnasiets kvalitetssikringssystem.

Opfølgningsplanen er ikke en fuldstændig beskrivelse af alle selvevalueringer på Rødovre Gymnasium, men indeholder de evalueringsområder der har været

særlig fokus på i skoleåret 2021-2022. Resultaterne af de enkelte evalueringer ligger ikke offentlig tilgængeligt på hjemmesiden, men behandles i ledelsen og

de relevante arbejdsgrupper, de vigtigste områder inddrages i opfølgningsplanen. Opfølgningsplanen skal bruges til at fastholde resultaterne af

evalueringerne og trivselsmålinger, og sikre at relevante indsatser bliver igangsat og fastholdt i organisationen.

Kvalitetssikring er designet, så der over en treårig periode på en systematisk måde indsamles indikatorer for kvalitet i forhold til fire centrale dele af

uddannelsesinstitutionens virke:

A) De overordnede rammer for uddannelsens tilrettelæggelse

B) Fagene og undervisningen

C) Arbejdet med skolens aktuelle indsatsområder

D) Elevtrivselsundersøgelse og APV

Hele kvalitetssikringssystemet kan ses på gymnasiet hjemmeside www.rg.dk
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A. Evaluering af de overordnede rammer for uddannelsens tilrettelæggelse

Evalueringsfokus Tidspunkt Evalueringsform Opfølgning

Grundforløbet -
studiestart

Oktober-
november
– lige efter nv- og
ap-evaluering

Spørgeskema. Fokus på
mødet med stx og
introduktion til
studieretnings-
gymnasiet

Grundforløbsevalueringen viser generel tilfredshed med opstarten på RG både
socialt og fagligt. 1.g eleverne føler sig godt klædt på til deres studieretningsvalg.

En del elever skifter studieretning af sociale årsager på trods af, at de har fået deres
faglige første prioritet. Det er et problem der kendes på landsplan, og nogle steder
afviser de elever der ønsker at skifte. Vores evaluering peger dog  på, at de elever
der får lov at skifte, er glade for det, så vi fastholder denne praksis, selv om den er
administrativ tung.

Handling
Der er et stort ønske om en introtur,  hvilket derfor afprøves med den nye årgang i
november- december 2022.

Udover mindre justeringer fortsætter grundforløbet som hidtil.

SRP – skriftlig
tværfaglighed

Primo april – lige
efter den
skriftlige
SRP-afleveringen

Spørgeskema. Fokus på
overleverings-papirer,
vejledning og om
stx-forløbet har
forberedt til den
skriftlige del af SRP

SRP-sporet: Evaluering

Generelt føler eleverne sig klædt på til den mundtlige overhøring efter at have

været gennem RG´s SRP-forløb.

Undersøgelsen viser, at det er de skriftlige træningsopgaver DHO og SRO, som

forbereder dem mest til selve SRP-eksamen, og at eleverne oplever en god

progression i disse træningsopgaver.

Undersøgelsen tyder på, at de øvrige forløb, specielt FF 1.1, opfattes lidt isoleret af

eleverne, både i forhold til progressionen og i lærernes evne til at inddrage

erfaringerne i de næste forløb.

Udbyttet af den obligatoriske vejledning i SRP-skriveugen vurderes af halvdelen af

eleverne til at give nogle konkrete brugbare tips til at komme i gang og strukturerer

SRP – mundtlig
tværfaglighed

Primo maj – lige
efter den fælles
vejledning med
fokus på
videnskabsteori

Spørgeskema. Fokus på
overleverings-papirer,
vejledning og om
stx-forløbet har
forberedt til den
mundtlige del af SRP
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opgaven, mens den anden halvdel følte, at de ville have fået mere ud af at sidde

hjemme med opgaven.

Handlinger

FF 1.1 gøres mere studieretningsorienteret i fagkombinationerne, så forløbet i

højere grad  involverer klassens egne lærere,  i stedet for som tidligere at fokusere

på specifikke fagkombinationer med gæstelærere.

Det overvejes/undersøges, om vejledning i SRP skriveugen kan gøres mere frivillig

inden for lovens rammer, så flere kan bruge tiden på det de føler de får mest ud af.

Den enkeltfaglige
skriftlighed

Marts-april
- lige efter
terminsprøverne

Spørgeskema. Fokus på
omfang, sværhedsgrad
af skr. opg., omlagt
elevtid, formativ
evaluering, vejledning
og om stx-forløbet har
forberedt til skr. eks.

Enkeltfaglig skriftlighed: Evaluering
75 % af vores elever føler sig klædt på til de skriftlige eksamener, men der er visse
udsving mellem de enkelte fag. Desværre er svarprocenten lav, så vi på de små A fag
har under 5 besvarelser pr. fag. Derfor er det svært at være præcis på fagniveau.

Vi holder flere terminsprøver end  loven kræver, men elevernes tilbagemeldinger
peger på, at terminsprøver er en vigtig del af eksamensforberedelsen, og vi holder
derfor fast i den praksis, på trods af et besparelsespotentiale.

61% af dem der svarede havde aldrig brugt lektiecafeen. Vores forsøg med ekstra
lektiecafe i spansk vurderes ikke at være vejen frem.

Mht til omlagt skriftligt arbejde er eleverne delt næsten ligeligt. Ca 30%  mener
omlagt skriftligt arbejde giver større udbytte end almindelig skriftligt arbejde, men
ca 30 % mener det giver mindre udbytte end almindelig skriftligt arbejde.

Flere foretrækker skriftligt feedback fremfor mundtlig feedback. Kommentarerne
tyder dog på, at en del ønsker mere formativ feedback, frem for den fejlretning og
faglige vurdering  der er mest almindelig.
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Handling
Undersøgelse peger ikke på nogen voldsomme tiltag, men I de kommende år vil der
være fokus på bedre brug af de mange ressourcer (både lærer- og elevressourcer )
der afsættes til det skriftlige arbejde, specielt med hensyn til feedbackformer,
omlagt skriftlighed og lektiecafeer.

C: Skolens indsatsområder
Evalueringsfokus Tidspunkt Evalueringsform Opfølgning

Et af skolens
helskoleindsatsområd
er

Efter behov Evalueringsformen
afhænger af det valgte
indsatsområde og
fastlægges i
samarbejde mellem
skolens ledelse,
pædagogisk udvalg og
evalueringsudvalget

Evaluering
Elevsamtaler har været et indsatsområde i 2021-22, hvor alle lærere gennemgik et
todageskursus. Alle lærere skulle prøve mindst 3 samtaler efter vækstmodellen.
Kurset blev evalueret og input til en overordnet plan for RG blev indsamlet.

Handling
På baggrund af de indsamlede input er der igangsat et 3 årigt projekt,
“Elevsamtaler (den gode elevsamtale) i alle 1. g’er” ,som er nærmere
beskrevet på hjemmesiden under lovpligtig information og pædagogiske
indsatsområder

D: Elevtrivsel og APV 5

Trivsel APV og Elevtrivsels-
undersøgelse

APV handlingsplanen er tidligere godkendt i bestyrelsen. Der gennemføres ny
APV i foråret 2023.

Elevtrivselsmålingen har ikke givet anledning til de store handleplaner, og ikke
afdækket nye problemstillinger. Dog har lange skoledage (og skemastrukturen)
været et tema som har dukket op i samtaler med lærere og elever. Der
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igangsættes derfor en undersøgelse og evaluering af skolestrukturen med
henblik på at klarlægge de vigtigste principper for skemastrukturen, og evt.
ændre denne med implementering fra 2023-24.
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