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Rødovre Gymnasiums kvalitetssikring 
 

Rødovre Gymnasiums 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 

Systemet er bygget op, så kvantitative undersøgelser systematisk følges op af kvalitative undersøgelser i 

form af fokusgruppeinterviews, faggruppesamtaler og samtaler med nærmeste leder. De kvantitative 

undersøgelser er tænkt som en hjælp til at identificere eventuelle udviklingsmuligheder og udvælge 

fokusområder for de efterfølgende kvalitative undersøgelser. Den kvalitative opfølgning er tænkt som en 

hjælp til at identificere handlemulighederne og kvalificere arbejdet med den fortsatte kvalitetsudvikling. 

Systematikken er bygget op indenfor en treårig cyklus og lagt tilrette, så man ved systematiske nedslag i 

organisationen i løbet af den treårige periode indsamler data, der i omfang og repræsentativitet svarer til, 

hvad man kunne have indsamlet, hvis man over et år havde spurgt alle om alt. Den systematiske 

tilrettelæggelse mindsker evalueringspresset på den enkelte elev og den enkelte medarbejder samtidig 

med, at data afspejler organisationen på en repræsentativ måde. 

Systematikken mht. nedslag i organisationen er suppleret med et tilfældighedsprincip i udvælgelsen af den 

fagrække, der skal indgå i evalueringen de enkelte år, idet der hvert år ved lodtrækning udpeges 5 fag, der 

skal indgå i kvalitetssikringssystemets standardiserede evalueringer af undervisningen. 

Lodtrækningsprincippet sikrer, at undervisningen i alle fag bliver evalueret mindst en gang i løbet af to 

treårige evalueringsperioder, men ikke nødvendigvis med lige mange år imellem. Det supplerende 

tilfældighedsprincip mindsker sandsynligheden for, at lærere med treårige fag over en længere årrække 

kun evalueres af elever fra samme klassetrin. 

Til systemet hører en række standardiserede spørgeskemaer og opfølgningsplaner, der er udarbejdet i 

samarbejde med skolens evalueringsudvalg:   

Spørgeskemaer hørende til undersøgelserne af de overordnede rammer for uddannelsens 

tilrettelæggelse udsendes og behandles af skolens ledelse og suppleres med en årlig fokusgruppesamtale 

med et udvalg af de elever, der via spørgeskemaerne har tilkendegivet interesse for at deltage. 

Spørgeskemaer hørende til fagene tænkes udviklet yderligere i den kommende treårige 

evalueringsperiode og udsendes af ledelsen. Besvarelserne tænkes sendt til de berørte faggrupper og den 

kvalitative opfølgning foretaget på årets GRUS. Eventuelle affødte handleplaner tænkes skitseret på GRUS 

og efterfølgende udformet i samarbejde mellem ledelse og faggruppeformanden. 

Standardspørgeskemaet hørende til den generelle undervisningsevaluering udgives af ledelsen og 

udsendes af læreren. Spørgeskemaer knyttet til særlige undervisningsforløb og større projektforløb 

udarbejdes og udsendes, indsamles og efterbehandles af læreren selv, og er ikke underkastet 

standardisering. Alle spørgeskemaer knyttet til lærerens undervisning skal af eleverne besvares i lærerens 

egne moduler, og læreren modtager som den første besvarelserne hørende til egen undervisning.  

Det er ikke et krav, at undervisningsevalueringer inddrages i MUS hvert år, men med jævne mellemrum skal 

de efter forudgående aftale mellem den nærmeste leder og læreren inddrages i MUS med henblik på at 

nuancere lærerens samlede kompetenceudviklingsplaner.  
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Hvis data fra en eller flere af de undervisningsevalueringer, der diskuteres på MUS, inspirerer til opfølgning, 

skal de konkrete opfølgningsplaner skrives ind i kompetenceudviklingsplanen hørende til den MUS, hvor 

evalueringsresultaterne har været diskuteret.  

Umiddelbart efter MUSen er nærmeste leder forpligtet til at makulere hhv. slette evalueringsdata, som 

lederen måtte have modtaget i forbindelse med MUS. Det er således kun de fremadrettede udviklingsmål, 

der skal bevares og kun på en form, så de indgår i og ikke kan skelnes fra andre mål, der skrives ind i 

medarbejderens kompetenceudviklingsplan for det kommende år.  

Det er vigtigt for effekten af kvalitetssikringssystemet, at evalueringsdata af alle parter betragtes med 

positiv nysgerrighed og som inspiration til den løbende udvikling af lærerens praksis og ikke som en dom. 

Makuleringsprincippet understreger, at evalueringer foretaget som en del af kvalitetssikringssystemet 

alene foretages med henblik på kvalitetsudvikling og ikke af skolens ledelse må kunne drages frem igen på 

et senere tidspunkt med risiko for genfortolkning i en anden udviklingsmæssig sammenhæng end den, de 

er indsamlet i. Det står naturligvis læreren frit for efter eget ønske at gemme egne evalueringsdata. 

Skolens indsatsområder i skoleåret 21-22 har fokus på principper for god og tidsvarende undervisning, 

elevsamtaler og god elevadfærd, almendannelse og kollegial sparring. Der arbejdes med indsatsområderne 

i arbejdsgrupper, lærerteams, på pædagogiske dag og individuelt. Evalueringsplaner for de enkelte 

indsatsområder forestås af skolens pædagogiske udvalg og gennemføres typisk i forbindelse med 

pædagogiske dage.  

De konkrete evalueringsplaner fremgår af oversigterne i bilag A-C.  

Vi forventer i den forestående treårige periode at færdigudvikle standardiserede spørgeskemaer til 

evaluering af fag eller grupper af fag. Vi forventer at inddrage faggrupperne i arbejdet og at arbejde ud fra 

de centrale faglige mål fastsat i fagbilagene. 

Vi forventer at udvikle en evalueringspraksis omkring det SRP-forberedende arbejde efterhånden som 

skolen vender tilbage til normal drift efter den lange og usædvanlige periode præget af Covid-19, 

nødundervisning og skiftende restriktioner.  

Kvalitetssikringssystemet skal evalueres og evt. revideres næste gang senest i skoleåret 2025-26.
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Rødovre Gymnasiums kvalitetssikringssystem i oversigt
  

A. Evaluering af de overordnede rammer for uddannelsens tilrettelæggelse 

Evalueringsfokus Tidspunkt Evalueringsform Hvem og hvornår Opfølgning 

Grundforløbet - 
studiestart 

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

Spørgeskema. Fokus 
på mødet med stx og 
introduktion til stu-
dieretningsgymnasiet 

Ledelsen udsender 
spørgeskema til alle 
1.g-elever hvert år 

Bearbejdes af ledelsen i 
mhp. revision af grund-
forløbet, vejlednings-
aktiviteter, valg af og 
overgang til st.retn.forløb 

Det treårlige 
studieretnings-
forløb 

1.g: juni 
2.g: juni 
 
 
 
 
 
 
 
3.g marts-april  
- lige efter termins-
prøverne 

Spørgeskema. Fokus 
på retningens 
identitet, samspillet 
mellem studieret-
ningsfagene og 
mellem 
studieretningsfagene 
og øvrige fag 

Ledelsen udsender 
spørgeskema til alle 
elever i 1.- og 2.g 
nat.- og kunst. 
stud.retn. i ulige år 
og alle elever i 1.- og 
2.g sprog- og samf. 
stud.retn. i lige år 
 
Og til alle 3.g-elever 
hvert 3. år startende 
med 2022-23 
(i samme eval. ske-
ma som til enkelt-
faglig skriftlighed) 

Hvert år medio maj: 
 
Ledelsen sammensætter 
en fokusgruppe blandt  
elever, der via de i øvrigt 
anonyme spørgeskema-
erne har tilkendegivet, at 
de er interesserede i at 
deltage i en fokusgruppe. 
 
Ledelsen vælger på bag-
grund af spørgeskemasvar 
en række fokuspunkter for 
gruppens samtaler og 
giver derefter ordet frit. 
 
Ledelsen refererer fokus-
gruppediskussionerne. 
Erfaringer og planer for 
opfølgning fremlægges på 
Personalemøde og for 
bestyrelsen 

SRP – skriftlig 
tværfaglighed 

Primo april – lige 
efter den skriftlige 
SRP-afleveringen 
eller sammen med 
den mundtlige 
senest primo maj 

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

Ledelsen udsender 
spørgeskema til 
alle 3.g’ere minimum 
hvert 3. år startende 
i 2021-22 

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 

Ledelsen udsender 
spørgeskema til alle 
3.g’ere minimum 
hvert 3. år startende 
i 2021-22  

Den enkeltfaglige 
skriftlighed 

Marts-april  
- lige efter 
terminsprøverne 

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

Ledelsen udsender 
spørgeskema til alle 
3.g-elever minimum 
hvert 3. år startende 
i 2021-22 (i samme 
eval. skema som til 
det treårige studie-
retningsforløb) 

Studiecaféen, den 
særlige matematik-
eksamensstudiecafé 
og øvrige eksamens-
træningsaktiviteter  

Starten af 3. g Spørgeskema. Fokus 
på oplevet udbytte 
alm. studiecafé og  
særlige eksamens-
caféer 

Ledelsen udsender 
spørgeskema til alle 
3.g-elever hvert år 
startende i 2022-23 

Ledelsen kortlægger over 
en årrække  
udbytte af de forskellige 
typer studiecafé mhp. 
konceptudvikling  

Trivsel  APV og Elevtrivsels-
undersøgelse 
 
 
 

Ledelsen sikrer, at 
alle elever hvert år 
og alle ansatte hvert 
3. år deltager i en 
trivselsundersøgelse  

Bearbejdes af ledelsen og 
bestyrelsen 
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B. Evaluering af fag og undervisning 

Evalueringsfokus Tidspunkt Evalueringsform Hvem og hvornår Opfølgning 

Skolens evaluering  
af fag 

Marts – inddrages i 
GRUS i det følgende 
skoleår 

Generelt spørge-
skema1), der er til-
passet det enkelte 
fag og beskrivelsen i 
det tilhørende 
fagbilag og som 
benyttes af alle ved 
denne evaluerings-
aktivitet.  

Der udtrækkes hvert 
år 5 fag fra fag-
rækken på RG. 
Udtrækket foretages 
i to puljer (store 
fællesfag) og (andre 
fag). Udtrækket sker 
uden tilbagelægning. 
Evalueringen foregår 
samtidig med under-
visningsevalueringen 
og forestås af faglæ-
rerne 

Den enkelte faggruppe er 
forpligtet til at diskutere 
fagets samlede evaluering 
på faggruppemøder og 
GRUS, og til at lægge en 
plan for opfølgning. 

Skolens evaluering  
af undervisningen 
generelt 

Marts før SRP i 
marts-april. 
Inddrages evt. i 
MUS det følgende 
skoleår 

Generelt spørge-
skema2), der benyttes 
i uredigeret form af 
alle til denne 
evalueringsaktivitet. 

Lærere, der under-
viser i et af årets 5 
udtrukne fag tilrette-
lægger evalueringen, 
så den gennemføres i 
et af lærerens egne 
moduler 

Den enkelte lærer er 
forpligtet til at diskutere 
evalueringer med egne 
hold, egen faggruppe, til 
GRUS og - efter 
forudgående aftale med 
nærmeste leder - at 
skitsere en plan for 
opfølgning i forbindelse 
med MUS. 

Større projekter 
inden for det enkelte 
fag og/eller 
projekter, hvor 
fagene arbejder 
sammen 

Umiddelbart efter 
længere 
enkeltfaglige 
og/eller tværfaglige 
projektforløb  

Til de enkeltfaglige 
forløb vælger fag-
læreren selv en 
evalueringsform, der 
egner sig til at 
evaluere det netop 
gennemførte projekt. 

De enkelte lærere på 
alle hold, der gen-
nemfører større en-
kelt- eller tværfaglige 
projekter tilrettelæg-
ger selv evalueringer, 
så de gennemføres i 
lærernes egne 
lektioner under eller 
lige efter hvert større 
projektforløb. 

Nærmeste leder kan efter 
forudgående aftale med 
læreren inddrage de 
seneste projektevalue-
ringer og opfølgnings-
planer i MUS. 

Den daglige 
undervisning 

Under eller lige 
efter et forløb. Eller 
i forbindelse med 
afprøvning af un-
dervisningsformer, 
arbejdsmetoder, 
materialer o.a., 
hvor resultaterne 
ikke nødvendigvis 
er repræsentative 
for undervisningen 
som helhed.  

Læreren vælger selv 
en evalueringsform, 
der passer til den 
aktuelle evaluering.  
Den valgte form kan 
være mundtlig eller 
skriftlig, og den kan 
følge en fast 
skabelon eller have 
en fri form. 

Efter behov og altid 
efter større forløb. 
Læreren 
tilrettelægger selv 
den løbende 
evaluering af 
undervisningen og 
beslutter selv 
sammen med 
eleverne, hvornår der 
skal evalueres og 
med hvilket fokus. 

Læreren følger – i dialog 
med de berørte elever – 
selv op på resultaterne af 
de løbende evalueringer. 
Nærmeste leder kan efter 
forudgående aftale med 
læreren inddrage de 
seneste evalueringer og 
opfølgningsplaner i MUS. 

                                                           
1 Spørgeskemaer er udarbejdet af evalueringsudvalget 
2 Spørgeskema er udarbejdet af evalueringsudvalget i samarbejde med TR 
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C. Evaluering af skolens indsatsområder 
 

Evalueringsfokus Tidspunkt Evalueringsform Hvem og hvornår Opfølgning 

Indsatsområder, 
pilotprojekter og 
øvrige indsatser 

Hvert år Mundtlig 
formidling og 
evaluering 

Oplæg på Pædagogisk 
dag i foråret 

Oplæggene inddrages, 
når pædagogisk 
udvalg fastlægger 
skolens næste 
helskoleindsats-
områder 

Et af skolens 
helskoleindsatso
mråder  

Efter behov 
 

Evalueringsformen 
afhænger af det 
valgte indsatsom-
råde og fastlægges 
i samarbejde mel-
lem skolens ledel-
se, pædagogisk 
udvalg og evalue-
ringsudvalget 

Bestyrelsen, rektor og  
Pædagogisk udvalg 
udpeger et helskole-
indsatsområde, som 
skal underkastes en 
særlig evaluering.  
Den praktiske tilrette-
læggelse af den særlige 
evalueringsindsats skal 
foregå i samarbejde 
mellem skolens ledelse, 
pædagogisk udvalg og 
evalueringsudvalget. 

Resultaterne af den 
særlige evaluering 
skal behandles i 
evalueringsudvalget, 
formidles til organi-
sationen, rapporteres 
til bestyrelsen og 
inddrages, når pæda-
gogisk udvalg fast-
lægger skolens næste 
helskoleindsatsom-
råder 
 

 

 

Den særlige evalueringsindsats i skoleåret 2022-23 

 

Der henvises til afsnittet om pædagogiske udviklingsprojekter på RG’s hjemmeside for at se, hvordan der 

evalueres på de særlige indsatsområder. 

 

 

 

https://rg.dk/om-rg/lovpligtig-information/

