
Bilag 5 

Opfølgningsplan Rødovre Gymnasiums kvalitetssikring 19-20. 

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

kvalitetssikringssystem. Bemærk at hele systemet vil blive evalueret i løbet af skoleåret 20-21, idet kvalitetssikringssystemer skal evalueres hvert 

3 år. 

 

Opfølgningsplanen indeholder de evalueringsområder der har været særlig fokus på i 2019-2020  året, og som har givet anledning til  nye 

indsatser. Opfølgningsplanen skal bruges til at fastholde resultaterne af evalueringerne og trivselsmålinger, og sikre at relevante indsatser bliver 

igangsat og fastholdt i organisationen.  Opfælgningplanen har et tydeligt præg af foråret 2020 har været afbrudt pga. Covid 19. 

 

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 formativ feedback 

D) Arbejdet med skolens aktuelle indsatsområder 

De lovpligtige trivselsmålinger og APV´er høre under punkt A i systemet. Hele kvalitetssikringssystemet kan ses på gymnasiet hjemmeside www.rg.dk 

  



 

A. Evaluering af de overordnede rammer for uddannelsens tilrettelæggelse
 

Evalueringsfokus Evalueringsform Hvem og hvornår Opfølgning 

SRP – skriftlig 

tværfaglighed  

Spørgeskema med 

fokus på 

overleveringspapirer, 

vejledning og i hvor høj 

grad stx-forløbet har 

forberedt til SRP  

– lige efter SRP afleveringen 

Ledelsen udsender 

spørgeskema til alle 3.g’ere 

hvert 3. år startende i 2018- 

19 eller 2019-20 

 

Da 2018-19 var sidste år under  den gamle reform, og man kan  derfor ikke 

bruge en evt.  evaluering fremadrettet,  har ledelsen valgt at  påbegynde 

evalueringsrutinen i 2019-20, denne undersøgelse er dog endnu ikke 

gennemført pga. nødundervisning, men den forventes gennemført i 

mindre omfang  

Trivsel APV. Temperatur 

måling.  

 

 

APV gennemføres  hvert 3 år 

næste gang efterår 2019. 

Derudover er der indført årlig 

minitrivselundersøgelse 

vedlagt.  

Elevtrivselsundersøgelsen(ETU)  har været gennemført, og resultaterne har 

været forelagt bestyrelsen. ETU Undersøgelsen har ikke givet anledning til 

nye indsatsområder.     APV’en  er først blevet  gennemført forår 2020. 

Rådata  har været forelagt Bestyrelsen,  sammen med et notat. Der er 

grund til opmærksomhed på medarbejdernes  følelse  af manglende 

kvalitet i job varetagelsen og deres work life balance .  Der er nedsat en 

strategiske arbejdsgruppe som arbejder frem mod principper for  god 

undervisning inden for de givne rammer.  En åben  debat af 

kvalitetsproblematikken  ud fra principperne er essentiel i bearbejdningen 

og italesættelsen, en sådan debat forventes gennemført i skoleåret 20-21. 

APV ´en følges op af en handleplan i løbet áf efteråret. 

 

  



B. Evaluering af fag og undervisning 

Evalueringsfokus Evalueringsform Hvem og hvornår Opfølgning 

Skolens evaluering 

af fag 

Generelt spørgeskema, 

der er tilpasset det 

enkelte fag og 

beskrivelsen i det 

tilhørende fagbilag og 

som benyttes af alle ved 

denne 

evalueringsaktivitet. 

Der udtrækkes hvert år 10 

fag fra fagrækken på RG. 

Udtrækket foretages uden 

tilbagelægning, så alle fag 

udtrækkes mindst hvert 3 år. 

 

På grund af NødUndervisningen  har der ikke været afholdt 

gruppeudviklingssamtaler (GRUS) som opfølgning på 

undervisningsevalueringerne. 

  



 

C. Evaluering af formativ feedback 

Evalueringsfokus Evalueringsform Hvem og hvornår Opfølgning 

Formativ 

evaluering og 

feedback 

Spørgeskemaer til 

eleverne 

Ledelsen udsender spørgeskema 

til alle 1-2.g-elever på nat.-kunst- 

stud.-retn i ulige år og til alle 

1-2g-elever på 

sprog-samf.-stud.-retn. i lige år. 

 

Der spørges til, hvilke formative 

evalueringsformer, eleven har 

deltaget i og elevens bedømmelse 

af de enkelte former. 

Kortlægningen viser at feedback til eleverne foregår på mange 

forskellige måder . Evalueringen  peger frem mod, at der 

mangler en fælles teoretisk og praktisk referenceramme, som 

kan systematisere og kvalificere feedback metoderne og 

elevens nytte af dem.  

Feedback vil derfor fortsat  være et pædagogisk fokusområde 

til næste år. En pædagogiske dag med opsamling af 

erfaringerne med Feedback i foråret 2020 er aflyst pga 

nødundervisningen, men forventes gennemført i skoleåret 

20-21 

  

Studiecaféen, den 

særlige 

matematik-eksam

ensstudiecafé og 

øvrige 

eksamenstrænings

aktiviteter. 

Spørgeskema Ledelsen udsender spørgeskema 

til alle 3.g-elever hvert år. 
Der spørges til oplevede 

eksamenstræningsaktiviteter og 

elevernes oplevede udbytte af 

aktiviteten.  Skemaet skal have et 

særskilt fokus på  

Pga nødundervisningen har denne evaluering ikke været 

afholdt men erfaringerne fra tidligere er at studiecafeer i 

matematik både af faggruppen og af elever anses som en 

nødvendighed. De særlige målrettede eksamenscafeer 

vurderes også til at have positiv indflydelse på 

eksamenskarakteren. Skolen har i flere år haft studiecafeer i 

andre fag på dagsorden, uden at have fundet en brugbar form 

og de nødvendige ressourcer. Men vi har nu fået tilskud via 

udviklingsprojekter til at udvikle og  etablere lektiecafeer i 

fremmedsprog. vi ser frem til evalueringen af disse projekter 



 


