
 

 Bjerringbro Gymnasiums årlige selvevaluering 2018-19 

Følgende er evalueringsrapporten for skoleåret 2018-19, der er udarbejdet på baggrund af Evaluering- og 

kvalitetssikringssystemet som blev vedtaget ved skoleårets begyndelse 2018. Rapporten rummer de 

konklusioner, som er draget af den enkelte evaluering. Ønsker man at se de enkelte evalueringer, kan de 

findes i kvalitetssikringsgruppens Team i Teams.   

 

 

Evaluering af grundforløbet:  

I den periode af skoleåret hvor GR har kørt, er det blevet evalueret løbende på forskellig vis. De forskellige 

evalueringer fremgår nedenfor, og der er ud fra hver evaluering draget en kort konklusion. Eleverne har 

evalueret GR via en mundtlig evaluering i to af GR klasserne samt ved at alle elever er blevet spurgt via 

personligt spørgeskema i Lectio. På lærersiden har AP lærerne, NV lærerne, studievejledere evalueret på 

forskellig vis som det fremgår af evalueringssystemet.  

 

Indslusningssamtaler ved STV 

Stor enighed om at samtalen er placeret rigtigt tidsmæssigt, og at formen med et forud udfyldt skema er 

rigtig godt. Samtalen er meget vigtig, fordi der kommer ting op undervejs, som der kan tages aktion på med 

det samme.  

Anbefaling:  
Vi fastholder indslusningssamtalen, i den form 
som den er i nu, og på det tidspunkt som den 
ligger.  

 

Første skoledag og introuge 

Den del af første skoledag som eleverne stod for er overvejende blevet evalueret positiv, hyggelig og sjov. 

Dog anfører nogle elever at nogle af de lege som skulle leges var noget overvældende. Den modtagelse som 

lærerteam og elevtutorer stod for bliver af alle (en ubesvaret) evalueret som god eller rigtig god.  

Under elevrådets planlægning har man i 2019 fokus på at 1. skoledag skal være en rigtig god modtagelse for 

1. og 2. gerne samt en festlige dag for 3. gerne. Man vil holde fokus på ikke grænseoverskridende 

aktiviteter samt på at alle skal kunne være med (også folk med forskellige handicaps).  

 

Anbefaling:  
Når elevrådet planlægger modtagelse i 19 skal 
de have fokus på at lege ikke er overvældende. 
Dette er taget med i planlægningen i 2019 
planlægningen.  

 

Læsescreening ved læsevejleder 



 

Tilfredshed med at screeningen er rykket frem til skoleuge 3. Individuel respons og samtale med elever der 

stikker ud fungerer også godt. Desuden giver screeningen eleverne mulighed for at opdage 

læsevejledertilbuddet og hvad det kan.  

Anbefaling:  
Læsevejleder foreslår, at 
studieteknikmodulerne næste år rykkes til, at 
eleverne er kommet i deres respektive 
studieretningsklasse. 

 

Evaluering af fælles studieretningsintro i 1.g. 2018  

Overordnet positive tanker og tilbagemeldinger i evalueringen. Der er dog forslag til forbedringer fremover. 
Det anbefales, at alle informationer om studieretninger ligger samme dag og ikke spredt over flere dage. I 
præsentationerne skal man undgå at bruge forkortelser, for det går henover hovederne på 1.g.’erne. 

Det anbefales yderligere, at studieretningsstationerne udvides til 15 min. varighed. I år var de rammesat til 
10. min. Det oplevede mange elever var for kort tid. Til gengæld kan tiden til at udfyldelsen af elevernes 
refleksionsskema godt skæres ned. 

Det er også vigtigt, at Majbrit fortsat er inde 
over introen. Det fungerer godt. Og giver 
eleverne et naturligt tilhørsforhold til hende, så 
de uproblematisk kan opsøge hende senere i 
deres gymnasietid.  

 

 

Studieretningscafe og Studieretningspakker 

 

Studieretningspakkerne 

I år har vi et misforhold mellem studieretningspakkerne. Dette kommer til udtryk ved at Science er blevet 
meget lille, og Buisenes er blevet meget ansøgt. Vi frygter, at der er en sneboldeffekt over mod business, 
forstået på den måde, at nogle måske vælger at søge det samme som deres kammerater og derved vælger 
den studieretning (såkaldte sociale omvalg). Trækplastret med studierejsen ift. de andre rejsemål på de 
andre studieretninger kan også have noget at sige. 

I år så vi en del ansøgninger om at skifte studieretning efter evalueringssamtalen. Det vil være en fordel 
hvis vi gør det mere klart at man ikke ”bare” kan vælge om, men at valget som man træffet til samtalen 
binder. 

Cafeen 

Anbefaling:  

Alle informationerne og studieretninger sker på én 

og samme dag. Studieretningsstationerne udvides 

fra 10 til 15 min. og tiden til udfyldelse af 

refleksionsskema skæres ned.  

Majbrit skal fortsat være en naturlig del af introen. 



 

Cafeen kørte nogenlunde som det var planen. God ting at det er eleverne, der fortæller om de forskellige 
pakker i cafeen. Dette fastholder vi. Det kunne overvejes at have lærere ved alle studieretningerne til at 
besvare spørgsmål mm. 

 

Matematik i grundforløbet, herunder matematikscreeningerne 

Sammenlignet med andre skoler, har BG meget få matematiktimer i grundforløbet. To problemer er 

forbundet med dette: NV bliver ikke understøttet godt nok i starten af grundforløbet, og eleverne kommer 

først for alvor i gang med matematik i begyndelsen af november. Når dette så er sagt, så har matematik 

fungeret tilfredsstillende i grundforløbet. Det udvalgte stof fungerer fint. Afleveringsmængden er passende, 

og screeningerne fungerer godt og giver et fint billede af elevernes niveau. Dette bekræfter, at 

grundforløbet er veltilrettelagt i forhold til rammerne. Internt i matematikgruppen diskuteres det, om det 

indledende projekt er hensigtsmæssig, og om der skal yderligere indsats i forhold til materiale og opgaver. 

 

Anbefaling: 
Af hensyn til NV med videre, anbefales det, at der lægges flere 
matematikmoduler ind i grundforløbet, sådan at der fx er 1,5 om ugen 
i stedet for det nuværende ene modul. 

 

Evaluering af AP   

De tre nye lærere har oplevet det som hårdt arbejde med opstart forløbet, som har været meget 

komprimeret.  

Den nye interaktive bog har været god, og det har været godt at eleverne vender sig til formatet også til 

prøven. Det anbefales af kører videre med den.  

Prøven forløb godt, og fællesområdet kan godt bruges som eksamensområde. Vigtigt at der er enighed fra 

start af forløbet om der må bruges hjælpemidler til prøven. Det ses tilsyneladende ved prøven, at der er en 

tendens til samme faglige områder, hvor mange elever har det svært.  

Workshoppen kunne have været promoveret mere, og lærerne følte at den blev gemt lidt af vejen. Den er 

lidt sårbar ift. at alle i grupperne skal møde ind, for at det fungerer. Heidi’s koordination var desuden god.   

Anbefaling  
Hvis det er muligt vil det være en fordel at 
lærere der har kørt forløbet en gang bliver 
gengangere. Bogen fastholdes og 
prøveformen fastholdes med god/bedre 
kommunikation.  

 

Overdragelsesmøde  

Overdragelsesmøderne fra grundforløb til studieretningsforløb fungerede fint. De understøttede, at man 

hurtigt kunne komme i gang med det faglige og sociale arbejde, og der blev en smidig overgang med 

individuelle hensyn både til talenter og elever, som havde brug for særlig støtte. Vores materiale i OneNote 



 

understøttede processen meget fint. Der blev etableret løftehold i engelsk og matematik. Der blev et fælles 

fokus på elever, som skulle ”holdes” mere til ilden. Særlige hensyn til elever med læsevanskeligheder. 

Udtagelse til ATU mv. 

Anbefaling  
Overdragelsesmøderne fastholdes i den 
form der er i nu.  

 

Mundtlig evaluering af GR ved 1. b og 1.x  

Det fremføres at eleverne ikke syntes der er den store forskel mellem folkeskole og GR samt at 

lektiemængden har været passende. Portifolio-afleveringerne er blevet oplevet ”træls” og en del elever 

fandt informationen omkring portefolio -afleveringerne mangelfuld. GR har virket godt til at bekræfte, 

hvilke fag eleverne (ikke) skulle vælge i studieretningen.  Mange syntes der var for mange NV og AP 

moduler i GR. NV og AP prøverne var gode.  

Første skoledag var god og hyggelig – gode aktiviteter som fungerede godt og hytteturen var god med 

mange gode aktiviteter. Fredagscafe i slutningen af ugen var godt. Lectio fungerer godt – dog syntes man at 

der er mange IT-platforme at holde styr på.  

 

Elevevaluering af GR via personligt spørgeskema til eleverne i Lectio 

Undersøgelsen viste følgende: 

- God social trivsel i GR klasserne.  

- Tilfredshed med at arbejde i studiegrupperne  

- Tilpas med faglige udfordringer og lektiemængde som forventet  

- Feedback 1. b halter lidt på den faglige feedback, 1. c bedre, godt niveau i 1. x.  

- God tilfredshed med introduktion til One Note.  

- 14 elever følte sig ikke godt rustet til NV-prøve. Dog stor flertal som følte sig godt rustet.  

- Elever følte sig godt rustet til AP prøven.  

- Sociale aktiviteter på tværs klasserne er gode, og forholdet mellem 1. 2. og 3. g klasserne opleves 

som godt.  

- Tilfredshed med evalueringssamtalen. 

- Tilfredshed med det samlede studieretningsvalgsforløb. 

- For 25 elever havde det betydning hvad deres kammerater valgte i deres studieretning.  

- Tilfredshed med kommunikation til STVL og med indslusningssamtalen.  

- Samlet set er der stor tilfredshed med hele grundforløbet  

 

 

BG open/uddannelsesdag  

Generel stor tilfredshed med afviklingen af Uddannelsesdagen. De besøgende folkeskoleelever, deres 

forældre og lærer- og ledelsesrepræsentanter fra de deltagende grundskoler har udvist tilfredshed med 



 

eftermiddagens forløb. Særligt har de fremhævet det positive i, at eleverne blev ”kastet” rundt på skolen 

og fik mange indtryk af både fag og BG som sted. 

Ifølge deltagerne er der dog også plads til forbedringer i fald, man på BG vælger/får tilladelse til at afholde 

arrangementet fremadrettet. 

Anbefaling til næste år  

Dato, tidspunkt, program og generel information 

om dagen må gerne finde frem til grundskolerne 

tidligere, så de har en bedre mulighed for at 

informere både elever og deres forældre. 

 
UU-oplægget havde mange i år næsten lige hørt på 
deres egen skole. Det opfordres derfor til, at UU 
næste år sammensætter en ny præsentation eller 
skærer ned på oplæggets varighed. 
 

  

 

Klassemøderne  

Lærergruppen har et ønske om, at man i højere grad har medbestemmelse over dagsordenen til 

klassemøderne, ved at der fx meldes ”skal punkter” og/eller ”kan punkter” ud. Efterfølgende vil 

klasseteamet gerne designe deres egen dagsorden, som derved bliver mere rettet mod den enkelte klasse. 

Man vil også gerne have mere klarhed over forskellige ”skal punkter” punkters sigte ift. om de er 

fremadskuende og/eller tilbageskuende (er ting blevet gjort).   

Desuden er der et ønske om klarhed over, hvem der indkalder og skemalægger møderne, og man vil gerne 

have at skemalægningen foregår fra centralt hold.   

Placeringen af møderne ser man gerne fasthold til april-maj for 1. g, da det er relevant for koordinering af 

FF. De møder som har ligget i første arbejdsuge ses gerne skudt lidt frem i tiden, da man vil komme til at 

diskutere nogle af de samme ting igen, og fordi man ikke er startet rigtig op endnu, og derved ikke har 

”føling” med klassen efter ferien.  

Der er lidt tvivl om hvordan studieplanerne bruges, hvordan de skal føres samt hvem der har det 

overordnede ansvar.  

Desuden vil man gerne have klarhed over om lederen skal deltage på mødet/møderne og hvad deres rolle i 

så fald er. 

Anbefalinger 
Drøftes i ledelsen  
 

 

Karakterfri udviklingssamtaler  



 

Samtalerne fungerede godt i år, og bliver kvalificeret af dels af spinnet, samt af at eleverne aktivt har valgt 

hvilke faglærere, de vil tale med. Samtalens fokus (at den er karakterfri) er en kæmpe styrke, ved at 

samtalen kommer til at handle, om hvad eleven skal gøre fremadrettet, og deres styrker og ikke om hvorfor 

de har fået en bestemt karakter. Derfor bør karakterfeltet på spindet også fjernes.    

Det er en fordel at samtalerne holdes over to dage, da det giver bedre tid, og flere elever kan få samtale 

med de faglærere de ønsker.  

Vigtigt at samtale ligge, så man også har mulighed for, at tale om at læse op på fx b niveau. Centralt også at 

få afsluttende fag med i samtalerne.  

 

Samtalerne fastholder deres nuværende form 
og forbliver over to dage. Man kan overveje at 
tage alle fag med samt pålægge alle faglærere 
at bruge spinnet.  

 

Lærernes undervisningsevaluering  

Lærernes undervisningsevaluering har i år haft fokus på undervisnings tilrettelæggelse og feedback som 

stimulerer elevernes aktive indsats, så de bliver så dygtige, som de kan. Undervisningsevaluering har været 

tema på dette års MUS og har været en central del af og omdrejningspunktet for samtalen.   

Det er ledelsens opfattelse, at flere lærere end tidligere har lavet et systematisk evalueringsarbejde, i nogle 

tilfælde næsten ”forskningspræget”, hvor der først har været en evidensbaseret vurdering af, hvad der har 

betydning for elevernes aktive deltagelse og derefter har der været gennemført evaluering med 

efterfølgende analyse og fortolkning. Endelig har der været konklusioner, som har ført til nye tiltag på 

skolen enten sideløbende eller planlagt fremadrettet. Som eksempel nævnes: 

• Undersøgelse af betydningen af at eleverne er på nettet hele timen igennem. 

• Undersøgelse af betydningen af at undervisningen foregår på meget store hold 

 

SRP forløbet  

Med den nye reform er der også kommet et nyt SRP forløb. Dette gør at det ikke giver mening at se så 

meget tilbage på den gamle form. Med den gamle form som grundlag har man i stedet set fremad på det 

nye forløb og har udviklet en SRP-plan som vi være at finde i BG-køreplanen 2019-20.   

 

ETU gennemført i samarbejde med Carsten Obel - Århus Universitet: 

Den 14/9 2018 gennemførte vi en ETU på BG i samarbejde med Carsten Obel fra Århus Universitet. Forud 

havde været en længere proces, hvor eleverne på BG havde hørt to oplæg af Carsten Obel om psykisk 

velvære samt fået mulighed for at formulere spørgsmål til ETU’en. Følgende er konklusioner fra ETU’en.  



 

En del af vores elever har problematiske sovevaner. Spørgsmålet er, om der en forbindelse mellem de 20%, 

der har svært ved at sove, og brugen af digitale devices i forbindelse med at skulle falde i søvn? 

De fleste af vores elever har gode vaner i forhold til motion, men det er problematisk at en stor minoritet 

ikke gør det med høj puls. Vores elever har fornuftige kostvaner, men det er problematisk for vores 

læringsmiljø, at mange springer morgenmaden over. De fleste af vores elever har fornuftige alkoholvaner, 

men elevernes festkultur afspejler sig også i tallene: Når eleverne drikker alkohol, er der mange der får 

mere end 7 genstande pr. dag (jf 3.10). 

Meget af det sociale samvær er flyttet fra det fysiske rum og over til telefonen. Det er svært at sige, hvad 

det gør ved vores elever: Det digitale samvær skaber mulighed for en større kontaktflade, men hvis det 

erstatter det fysiske samvær – er det så godt? 

90% af vores elever er i trivsel: De føler velvære og er tilfredse med sig selv. Dog er der kun 3 ud af 4, der 

fagligt set er tilfredse med sig selv. Det hænger formodentlig sammen med, at vi giver eleverne karakterer – 

og de elever, der får lave karakterer, kan næppe være stolte af deres faglige præstationer. Men der er også 

ca. 10%, som ikke er i trivsel.  

Eleverne oplever en meget høj grad af trivsel og tryghed på BG: De føler et tilhørsforhold til skolen, til 

klassen og mellem årgangene. Og langt de fleste oplever, at de kan få hjælp af deres klassekammerater og 

så er der INGEN ELEVER der har oplevet mobning! Men der er tilgengæld et mindretal, som har oplevet 

ensomhed på BG – og her har vi en udfordring. Det er uklart, om vi har en udfordring med stress blandt 

elever. 

Eleverne er meget tilfredse med lærerne og undervisningen på BG. Eleverne er generelt meget 
tilfredse med undervisningen: De kan følge med i undervisningen, der er en god stemning, 
lektierne har en tilpas sværhedsgrad, og de fleste tør sige noget på klassen. MEN: Vi kan blive 
bedre til at variere undervisningen.Vorers elever er tilfredse med den service og hjælp, vi kan 
levere. Men en stor minoritet er ikke tilfredse med skolens planlægning af skema og 
afleveringsopgaver. 

 

Dette er/vil vi går videre med:  
Ensomhed: Stvl har igangsat et arbejde med at lave tilbud til 
samt at spotte ensomme elever. BG-buddy teamet har igangsat 
fredags-frokostpause-hygge som et socialt tilbud til alle.     
Desuden vil vi udvide og sammenslå tutor og buddyfunktionen 
så den bliver mere permanent. Derved vil tutorerne få en social 
og fælleskabende funktion gennem hele skoleåret, og vil kunne 
være med til at afhjælpe og spotte ensomme elever. På lidt 
længere sigt vil disse kunne hjælpe til at afhjælpe stress ved at 
hjælpe med større opgaver ol.   
Et rolig lokale: 201 er lavet til stillerum for udvalgte elever.   
Frivilligt idrætstilbud oprettes og kører videre næste år.  

 

 



 

Studierejser og ekskursion til KBH 

Rom 2.c. og 2.x.: Eleverne var overordnet positive ift. studieturen. Særligt fremhævede de, at der var en 

god fordeling mellem de obligatoriske faglige programpunkter, de frivillige programpunkter og fritid. Den 

centrale placering af hotellet var vigtigt ift. at kunne komme hurtigt rundt. Programpunktet 

”Dannelsesrejsen” var godt tænkt og skabte sammenhold klasserne imellem.   

2.x. gav udtryk for, at de savnede flere direkte studieretningstonede programpunkter. Derudover er begge 

klasser enige om, at rejsetiden (særligt hjemturen) med fordel kunne skæres ned.  

Kina 3.b.: Både lærere og elever er rigtig godt tilfredse med studieturen til Kina. Eleverne er enige om, at 

der var en god blanding af både kulturelle og faglige programpunkter. Lærerne vurderer, at de efterhånden 

har opbygget erfaringen til at lave et rigtig godt og helstøbt program. Lærerne påpeger vigtigheden af at 

være tre lærere afsted, når man har med op mod 40 elever med. 

Ekskursion til KBH 3.g.: Lærerne vurderer, at ekskursionen 

er vigtig for både klassernes sociale trivsel og faglighed. 

Derudover var programmerne sat fornuftigt sammen, så 

der var en god balance mellem faglige punkter og fritid til 

eleverne. Hovedparten af lærerne vurderer ligeledes, at 

det er vigtigt, at destinationen for 3.g.’ernes ekskursion 

netop er KBH.  

 

Datapakker/Teams:  

Teams er blevet evalueret af It-gruppen. Der skal udarbejdes en vejledning til søgefunktionen hvilket vil 

fremgå i BG-køreplanen. Der skal opretholdes en stram struktur på den to kanaler ”Organisatorisk” og 

“Skoleudvikling” og der vil være mere spillerum i “Generelt” og “Socialt på BG”. Man vil måske få lærerne til 

at bruge Teams beskedfunktion mere for at få eleverne over i Teams frem for Lectio.  

SS vil efter sommerferien tage på rundtur i klasserne med info om Teams og One-note.  

Anbefaling:  

Studieturene til Rom og Kina har 

fungeret godt og uproblematisk. Det 

anbefales, at 3.g. ekskursionen fortsat 

går til KBH. 

 


