
Selvevalueringsrapport for Bjerringbro Gymnasium skoleåret 2020-2021  
Følgende er Bjerringbro Gymnasiums selvevalueringsrapporten for skoleåret 2020-21, der er udarbejdet på 

baggrund af Evaluering- og kvalitetssikringssystemet fra 2018. Rapporten er udarbejdet på baggrund af 

evalueringsplanen for skoleåret 2020-2021. Rapporten rummer de konklusioner, som er draget af den 

enkelte evaluering og konklusionerne er desuden ført videre til Bjerringbro Gymnasiums opfølgningsplan 

2020-21. Ønsker man at se de enkelte evalueringer, kan dette ske ved at kontakte kvalitetssikringsgruppen.  

 

Kjællinghølturen  
Overordnet en rigtig god dag – det siger eleverne også.  
At tingene var lidt kaotiske i starten ses ikke som noget stort problem – tutorerne udvikler sig også som en 
del af turen.   
Godt, at eleverne blev sendt afsted, da der ikke var mere, de skulle lave om aftenen. Eleverne virkede fyldt 
op til sidst og var trætte.   
Tidligere har der været madlavning og borddækning inkluderet – dette synes nogle af lærerne, at vi skal 
tilbage til – andre synes ikke.   
  
Anbefaling til næste år:  

 
• Tutoerne skal have lidt mere hjælp til at organisere deres del ude på pladsen. En fordel hvis 
en lærer ser planen igennem inden dagen og hjælper med at justere.   
• Kan være en fordel hvis vi har naturskolepladsen – der er skygge og tørvejr, og det er 
nemmere at organisere i de små hytter.   

 

Feedbackprojekt  
Feedbackprojektet er udført og klar til at blive sat i brug, men da det ikke egner sig til en tid med 

nødundervisning, er det udskudt til næste skoleår.  

Kvalitetssikringsgruppen har udviklet en “Hvidbog” med lærernes og elevernes bud på god feedback. Denne 

er klar til at blive lanceret, og der vil være indslag på PR om “den gode feedback”.  

Ser man på ETU’en fra december 2020, er der en ganske pæn stigning i elever, der er “Helt enig” eller 

“Delvist enig” i, at de får tilbagemeldinger fra lærerne, som de kan bruge til at blive bedre i fagene. 

Desuden er der også en pæn stigning i elever, der angiver “Altid” eller “Ofte” til, at “lærerne giver faglig 

hjælp, når “jeg har brug for det”. Den stigning vi har set i elever, der angiver tilfredshed med den feedback, 

de modtager, tilskriver vi det øgede fokus som Kvalitetssikringsgruppens arbejde med at udvikle 

“Hvidbogen” har givet. 



 



 

 

Anbefaling til næste år:  

• Ingen anbefalinger, da projekt endnu ikke har kørt.  

 

Grundforløbet og NV forløb 
Grundforløbet er blevet evalueret via spørgeskema i Lectio, som eleverne i 1. g har besvaret den 13/11 

2020. Undersøgelsen viste følgende:  

Første skoledag: Der er stor tilfredshed med første skoledag og stor tilfredshed med den modtagelse, som 

lærerteam og tutorerne stod for.  

Modtagelsen på skolen første skoledag som 3. g og 2. HF stod for: De fleste angiver modtagelsen som god. 

18 elever angiver, at de fandt 3.g og 2. hf’s modtagelse som “ikke god”. Der var i år udstukket et meget 



klart regelsæt (som desuden tog højde for corona-situationen). Disse retningslinjer blev desværre tilsidesat 

eller ignoreret af nogle elever. Ledelsen måtte skride ind flere gange, hvilket jo så også ses i evalueringen.  

Der var god social trivsel i grundforløbsklasserne og 1. hf og studiegrupperne fungerer også godt.  

Eleverne kan følge med i undervisning - flest med tilpas udfordring og lektiemængden er for de fleste som 

forventet. 

Der er sket en forbedring i den faglige feedback, hvor langt de fleste elever angiver, at de får den faglige 

feedback, som de har brug for.  

Stadig stor tilfredshed med one-note og introduktionen hertil.  

Der er sket en stor forbedring i elevernes oplevelse af at være godt rustet til NV prøven (kun 2 elever svarer 

mindre godt – resten svarer godt eller rigtig godt)  

Eleverne føler sig godt rustet til AP prøven (7 elever svarer mindre godt)  

God social trivsel i 1. årgangsklasserne 

Forholdet mellem klasserne på årgangene vurderes lang hen af vejen som godt (men 19 elever angiver det 

som mindre godt). 

Der er generelt tilfredshed med evalueringssamtalen i overgangen fra GR til studieretning. Langt de fleste 

elever angiver, at evalueringssamtalen hjalp dem tilpas med at træffe valg af studieretning. Stadig ret 

mange elever er påvirket af deres kammerater ifm. Studieretningsvalg i 1. b og 1. c . Dog er der særligt i 1. x 

en meget stor gruppe elever, der valgte ud fra egne behov.   

Der er samlet set tilfredshed med SR-forløbet, med ledelse og stvl i det omfang, der har været behov for 

dem.  

Samlet set stor tilfredshed med GF og skolestart på BG 

Anbefaling til næste år:  

• Der skal tages en drøftelse med elevrådet om 1. skoledag, så der ikke er så mange elever, der 

synes, at 3.g 2. hf-modtagelsen er ubehagelig.  

Standpunkts- og trivselssamtaler  
 
Evaluering af faglige udviklingssamtaler i 1. og 2 HF  
  
Samtaler i 1. HF november 2020   
Det var en god ide at have forældre med til samtalerne. Det gjorde bl.a. at noget af corona-fraværet hos 
nogle elever blev opdaget til at være ulovligt fravær. Desuden fik forældrene i disse tilfælde også en 
overraskelse, og det vurderes som meget vigtigt, at forældrene får indsigt i elevernes fravær senest på 
dette tidspunkt. Forældrenes deltagelse i samtalen fastholdes på dette tidspunkt, og det fysiske fremmøde 
fastholdes også.    
Lærerne var tilfredse med samtalerne ift. form, indhold og tid til rådighed. Organiseringen af 
det fungerede fint og formen med rotation var god.    
Der er en naturlig forskel på, hvordan fagene evalueres til samtalerne ift., om eleverne skal op til 
eksamen. Idræt har fx en forestående eksamen i december, hvilket gør samtalen er meget vigtig ift., hvad 
eleverne skal forbedre konkret.   



Den efterfølgende samtale om Psykologisk Ilt fungerede også rigtig fint, og det vurderes, at både 
klassedelen og den individuelle del sætter gang i en god refleksion hos eleverne om deres studieliv.   
  
Samtaler i 2. HF november 2020    
Lærerne vurderer, at samtalerne er gode og meget relevante ift., at elevernes standpunkt bliver gjort klart 
for eleverne. Lærerne vurderer, at det er en god ide at tale (lidt) om karakterniveau med eleverne, for at 
eleverne har en forventning om, hvilket niveau de kommer til at ligge på til eksamener (KS og KS-fag).   
Eleverne var meget positive over for samtalernes form og indhold. Alle elever siger, at det er godt med 
disse samtaler på det pågældende tidspunkt. Formen fungerede godt ved, at eleverne selv roterer rundt 
mellem lærerne, når de har plads.   
Samtalerne fastholdes i denne form.    
  
Evaluering af udviklingssamtaler på HF 1. og 2. HF i april 2021   
   
Der er stor forskel fra 1. hf til 2. hf på, hvilket fokus samtalerne har. Der er naturligvis ret meget fokus på 
eksamen på 2. hf. Flere lærere bruger samtalen til at forventningsafstemme ift. eksamen. Det er en rigtig 
god ide at få elever, som ikke er så synlige i hverdagen, på tomandshånd. Særligt ift. de elever, som har et 
forvrænget billede af deres formåen og indsats, er det vigtigt, at få en rammesat samtale med.  Samtalerne 
ses som meget vitale, idet der ikke er karaktersamtaler som på STX. At det er skemalagt er rigtig godt, så de 
bliver afholdt på samme tid og af alle. Antallet på 4 samtaler vurderes til at være passende.   
Der er forslag om et katalog over, hvad der kunne være rammen for samtalen. Desuden forslag om et 
katalog over noget, som eleverne har forberedt på forhånd til samtalen. Lektie til samtalerne kunne være 
en refleksion i fagene – men det er forskelligt fra fag til fag, hvordan det giver mening.  
  
2. g samtalerne  

Ideen med, at tidspunktet skulle rykkes frem, er ikke blevet realiseret. Alle samtaler er blevet afholdt i 
november eller december. Der er forslag om, at samtalerne skemalægges fra centralt hold, så der også er 
plads i skemaet til, at de kan holdes.   

  
Samtalerne fungerer stadig rigtig godt og er meget centrale for at opdage ting som lærerteamet, og 
lærerne ikke opdager i hverdagen. Det er ved disse samtaler, at elever, der ofte ”går under radaren”, bliver 
opdaget.   

  
Spinnet er et centralt redskab. Det tager noget af presset af samtalen, så den ikke er så ”kontroversiel” og 
er et godt udgangspunkt for samtalerne. Stadig vigtigt at spinnet kun er et udgangspunkt og kan lægges 
væk, hvis noget andet er presserende.   

  
Samtalen var rigtig vigtig i 2. c og 2. b, hvor der kom nye ting frem, som ikke før havde fået fokus pga. de 
andre ting, som fylder i klassen.   

  
Den beskrivelse som er i Teamhæftet er god og sætter en god ramme for, hvad samtalen handler om.   
 
Anbefaling til næste år: 

• 1. HF samtalerne i november fastholdes i den form, de har nu.  

• 2. HF samtalerne I november fastholdes i den form, de har nu  

• Evalueringssamtaler 1 og 2. HF i april fastholdes også. Der kan udvikles et katalog over, hvordan 

samtalen kan forløbe (ligesom det spind som bruges til 1. g samtalerne). Desuden kan der udvikles 

ideer til refleksioner, som eleverne har forberedt til før og efter.  



• 2. g samtaler lægges i skematoppen, så det er tydeligt, hvornår de starter.  

Temadag om FN’s verdensmål (Pia)  
Følgende er konkluderet ud fra den evaluering som blev lavet lige efter afholdelsen af temadagen. For de 

helt nøjagtige data henvises til den fulde rapport som Pia Møller Jensen har udarbejdet. Nedenstående er 

let omskrevet ud fra konklusionen i rapporten.  

Overordnet set bemærkes det at der er lav besvarelsesprocent for både lærere og elever, hvilket gør 

pålideligheden af evalueringen lav. 

Eleverne: 

Generelt giver eleverne udtryk for at det var videoer og aktiviteterne, de bedst kunne huske og også de 

aktiviteter de synes var det bedste ved temadagen. 

11/53 elever svarende til 21%, der har besvaret spørgeskemaet, angiver at de efterfølgende har talt med 

venner eller familie om temaer fra oplægget. 

Lærerne 

4/16 svarende til 25% har svaret I høj grad eller I meget høj grad til at temadagen har givet dem ny viden og 

forståelse for hvad verdensmålene er. 

12/16 svarende til 75% har svaret I høj grad eller I meget høj grad til at de finder det meningsfyldt at 

arbejde med verdensmålene som skole. 

11/16 svarende til 69% har svaret I høj grad eller I meget høj grad til at de finder det meningsfyldt at 

arbejde med verdensmålene i den søjle de primært er knyttet til. 

3/16 svarende til 19% har svaret I høj grad eller I meget høj grad til at temadagen har fået dem til at 

overveje hvordan de kan inddrage FN’s Verdensmål i deres egen undervisning. 

Så man kan måske sige at dette konkluderer, at det er meningsfyldt nok for lærerne at arbejde med FNs 

Verdensmål både som skole og i søjlerne, men at den afholdte temadag ikke var det rette afsæt til at 

inspirere lærerne til at gå i gang. 

Arbejdsbelastning for eleverne 

Jf. opfølgningsplanen blev der igangsat et arbejde for at sikre, at eleverne ikke har en oplevelse af en meget 

skæv arbejdsbelastning ift. afleveringer. CK lancerede ved skoleårets start et styringsdokument, som blev 

implementeret til at imødegå denne tendens. Styringsdokumentet, en øget opmærksomhed fra 

klasselærerne og øget opmærksomhed til klasemøderne har medført at en markant stigning af elever, der 

svarer Altid eller ofte til at “lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveaflevering” jf. nedenstående grafik 

fra ETU december 2020.  

 



 

Vi mener desuden at kunne konkludere, at der er en afledt effekt af ovenstående ved, at der også er en 

markant stigning i elever, der oplever at aflevere deres opgaver til tiden (grafik fra ETU december 2020).  



 

Anbefaling til næste år:  

• Det øgede fokus på elevernes arbejdsbelastning fastholdes og CK’s styringsredskab for afleveringer 

videreføres.    

Undervisningsevaluering 
Kvalitetssikringsgruppen har udviklet et standardiseret undervisningsevalueringsskema som i tilpasset form 

vil kunne anvendes i alle fag. Skemaerne er afprøvet i flere fag og tilbagemeldingerne er positive. Der er 

også udarbejdet en plan for hvornår de enkelte fag evaluerer, så eleverne ikke bliver overbebyrdet med 

evalueringer og derved vil være umotiverede for at svare. Så snart undervisningen og hverdagen bliver 

normaliseret (efter corona) lanceres disse skemaer og denne plan.  

  

Evaluering af klassemøder i nye struktur  
Der er et ønske om at klasemøderne lægges i skemaet fra centralt hold. Det gør det nemmere at planlægge 

i lidt bedre tid.  



- Første klasemøde i 1. g skal lægges efter 14 dage så man er kommet i gang med klassen inden 

mødet. Dog kan der med fordel være noget overdragelse fra tidligere skole som skal formidles til 

lærerne omkring skolestart.  

- Vi vil fremover lave en struktur hvor 1, 2, og 3 årsmøderne ikke lægges i samme uge.  

- Klassemøde i 3. g uge 50 kommer til at fungerer som et SRP opstartsmøde hvor der bl.a. samles op 

på videnskabs-begrebspar ol.  

  

Søjlestruktur og søjleidentitet   
Der er godt gang i søjletoningen over hele linjen og særligt i Be-Buisenes og Be-Science er det nemt at tone 

meget af undervisningen. I Be-Global er der et ønske om at få kulturforståelsestimer lagt i skema, da det vil 

bidrage til at skærpe søjletoningen. Det ses som et vigtigt element at der afholdes søjlearrangementer for 

alle søjler.  

Der skal findes en løsning på hvordan vi gør med B/X i skoleåret 21-22, således at søjleidentiteten 

fastholdes.   

Ved spørgeskemaundersøgelse om søjleidentitet angiver eleverne at de identificerer sig med den søjle de er 

på (31,9% ”rigtig meget” og 49,6% ”meget”) samt at de syntes det er vigtigt at have en søjle at identificerer 

sig med (24,8% ”meget vigtigt” og 47,8% ”vigtigt”). Eleverne angiver desuden at søjleidentiteten skinner 

igennem i den daglige undervisning (25,7% ”i høj grad” og 57,5% ”i nogen grad”). Ift. valg af BG som 

uddannelse havde søjlestrukturen betydning for 46 % af eleverne (”stor betydning” 9,7% og ”nogen 

betydning” 36,3%).  

Brobygning - Grundskolenetværk 
Brobygning og grundskolenetværk har grundet Covid været noget amputeret i skoleåret 20/21. I stedet for 

brobygning har de alternative små og større virtuelle og fysiske rundvisninger været taget i brug. Som et 

nyt tiltag er en del af lærerne på BG blevet inddelt i familiegrupper. Grupperne er tilknyttet lokalområdets 

grundskoler. Grupperne har oprettet kontakt til de forskellige skoler og fortsætter relations- og 

brobygningsarbejdet i det kommende skoleår.  

ETU efterbehandling 
2020-2021 har været et meget specielt år og har på alle måder stået i Coronaens tegn. Den 

elevtrivselsundersøgelse som blev gennemført i december 2020 kan ikke undgå at være stærkt påvirket af 

en unormal dagligdag. Den efterfølgende langvarige nedlukning har også gjort det meget vanskeligt at 

igangsætte tiltag som resultat af ETU’en. Der har i høj grad været fokus på elevernes trivsel under 

nedlukningen fra lærerne i dagligdagen, klasselærerne, ledelsen og studievejledningen.  

ETU’en fra december 2020 viste at vi trods en meget unormal corona-hverdag har kunne se fremgang i 

elevtrivslen på en række områder set ift. året før.   

- Flere elever oplever at deltage aktiv i timerne og eleverne oplever at det er godt at være aktiv i 

timerne i deres klasse.   

- Flere oplever at aflevere til tiden og har en oplevelse af at lærerne koordinerer 

afleveringstidspunktet.  

- Flere elever oplever at være motiveret for undervisningen og oplever at de gør gode fremskridt i 

skolen.  



- Der er en stigning i elever der oplever at stemningen i deres klasse er præget af forståelse og 

respekt for hinanden.  

- Stadig meget få elever som oplever mobning og ensomhed.  

- Flere elever oplever at få faglig hjælpe når de har brug for det og flere elever oplever at få 

tilbagemeldinger fra lærerne, som de kan bruge til at blive bedre i fagene.   

- Uændret niveau / lille fald i elever der oplever at være presset i skolen.  

- Markant stigning i elever der angiver at være glade for at gå i skole.  

Der henvises til ETU for Bjerringbro Gymnasium 2020 for dokumentation for overstående afsnit.  

Anbefaling til næste år:  

• Det anbefales at vi laver en undersøgelse af fagligt og social tab ifm. nedlukningerne herunder 

behov for fagligt løft i fx engelsk og matematik.  

Evaluering af HF på BG - første gennemløb 
Vi har valgt at gennemføre en evaluering af hvordan vores første HF klasse har oplevet deres forløb på BG 

og vores arbejde med at integrere HF på BG som en naturlig del af hele skolen. Dette er gjort ved et 

fokusgruppeinterview, hvor eleverne har kunnet angive, hvad vi kunne gøre bedre. Dette har udmøntet sig i 

en 45 min optagelse, hvoraf de vigtigste konklusioner er listet op nedenfor. Eleverne angiver at: 

- De følte sig overset i starten fx til sportsdag 

- Eleverne er tilfredse med at blive integreret med 1. årgang på 1. hf, men på 2. HF, skal der være 

fokus på, at de kommer med på de ting, som 3. årgang laver og deltager i.   

- Vil gerne have endnu mere med 3. årgange – den mangler at blive integreret i de interne 

traditioner, som de ikke kommer med på – fx lovelister og skoleafslutning med gaver til lærerne 

(alle andre har holdt fest dagen før sportsfest – dette fik de ikke info om)  

- Det er rigtig godt med ideen om at skabe sammenhold mellem 1. og 2. HF klasserne. Fx spisning og 

overnatning og der er også forslag om en HF-fest eller en HF-hyggedag.   

- Til helskoleaktiviteter mangler de nogen gang at føle sig som en del af helheden – Når der sker 

noget på en årgang, skal de i højere grad tænkes med ind.  

- De vil gerne have nogle flere berøringsflader mellem HF og STX, så de kender hinanden bedre.  

- Eleverne vurderer selv, at de har gennemgået en ret stor modningsproces   

Desuden har vi spurgt til vores arbejde med toning i fagene og de projekt og praktikperioder eleverne har 

været igennem. Eleverne angiver følgende:  

Toning: Når eleverne bliver gjort opmærksom på hvordan fagene har tonet deres undervisning angiver 

eleverne stor tilfredshed. De gør dog også opmærksom på at de jo ikke kender andet og derfor oplever den 

tonede undervisning som normal. Eleverne angiver at de har lært meget om den fagprofessionelle person 

og om det at være på en arbejdsplads.  

Generelt ift. projekt og praktikperioderne/besøg på Flådestation Frederikshavn og VIA besøg: 

- Besøg på Flådestationen i Frederikshavn har været rigtig gode. Deltagelse af idræt B holdet 

(fagpakkeholdet) var rigtig godt. Eleverne foreslår at alle STX-elever får tilbud om at komme med.   

- At man deler lidt mere op mellem s og h og uniform på 2. praktik så dem der ikke har interesse for 

den anden fagpakke ikke skal være med på en praktik de ikke ønsker.  

- Uniformseleverne vil gerne besøge flere værn (hæren og flyvevåbnet)  

- Eleverne ønsker ikke at få/være på besøg af/hos den samme uddannelse to gange.  



- Vil gerne vide lidt om universitetet og deres uddannelser samt om HF-supplering ift. at komme 

videre af den vej. Har ikke været noget de har mødt ved Studievalg.  

Anbefaling til næste år:  

• Fortsat stort fokus på at HF eleverne får deres ”plads” mellem eleverne på BG. De traditioner og 

den kultur som findes mellem eleverne på BG overleveres (måske) ikke altid til HF på samme måde 

som den gør mellem STX hold. Dette skal lærerteam have fokus på at hjælpe HF’erne til. Der bør 

lave endnu flere hyggearrangementer og fælleskabende aktiviteter for HF-erne samt mellem HF og 

STX.  

• Der hvor det er muligt bør P&P gøres mere varieret, så eleverne møder et bredt udsnit af 

uddannelser fra VIA. 

Evaluering af SSO processen: 

SSO processen er blevet evalueret via spørgeskema i Lectio og via gruppeinterview med LW efter 

spørgeskemaets udfyldelse.  

Eleverne angiver følgende om processen ifm. HO, LSO og SSO  

HO og LSO har virket godt som forberedelse til SSO og der er en god og tilpas progression mellem 

opgaverne. De fungerer fint som forberedelse.  

Eleverne angiver at:  

- De følte sig godt oplyst om processen omkring SSO-opgaveskrivningen  

- God orientering om processen – dog ville nogle elever gerne have haft mere info om fagspecifik 

skrivning i de konkrete fag (fag og valgfag på B niveau).  

- Tilfredshed med den individuelle vejledning – Vejlederne har ramt en god balance mellem tvungen 

vejledning og tilgængelighed.  

Anbefaling til næste år:  

• Næste år vil det muligvis være en fordel at sætte Samf på som LSO-fag, da mange nok skriver i 

dette fag. Man bør kigge på elevernes valg fagpakkevalg fra år til år ift. LSO-fag idet deres SSO valg 

muligvis vil være farvet af Fagpakkevalg.  Dansk bør være med som udgangspunkt.    

Dannelse i idræt, mediefag og musik  
Gruppen (LN, SF, MR) har arbejdet med Jan Tønnesvangs Kvas-model omhandlende almen dannelse i alle 3 

fag. Gruppen har fået udarbejdet en tilpasset model til hver af de tre fag. I idræt er 1g´erne blevet 

præsenteret for modellen, som de har taget rigtig godt imod. Eleverne synes den gav mening og kunne 

nikke genkendende til, at man arbejder med kompetencer indenfor almen dannelse i mange henseender i 

idrætstimerne. Planen for skoleåret 2021/2022 er at eleverne også skal præsenteres for de udarbejdede 

modeller i musik og mediefagsundervisningen, samt at der i idræt følges op på de modellens kompetencer, 

så elevernes oplever at de også arbejder med almen dannelse i timerne udover det faglige. På sigt vil 

gruppen gerne have foldet modellen ud til hele BG. 

Computational thinking 
Arbejdet med CT har grundet Covid været sat meget i bero. Enkelte forløb er dog gennemført i 

undervisningen.  



Anbefaling til næste år: 

• Det anbefales, at CT i fremtiden indføres som et mere overordnet skoleprojekt. Hvor samf og nat 

samarbejder om eksempelvis en klasse.  

 


