
 

 

Bjerringbro Gymnasiums årlige selvevalueringsrapport 2019-2020 
 

Følgende er selvevalueringsrapporten for skoleåret 2019-20, der er udarbejdet på baggrund af Evaluering- 

og kvalitetssikringssystemet fra 2018 og er lavet på baggrund af evalueringsplanen for skoleåret 2019-2020. 

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. 

 

 

Klassemøderne 1. og 3. g  
En del af de punkter, der blev kommenteret på sidste gang, bliver der ikke kommenteret på denne gang. 

Det gælder blandt andet forhold omkring indkaldelse, skemalægning, ledelsesdeltagelse og studieplanen. 

Til gengæld er der stadig indvendinger i forhold til dagsordenen og placeringen af møderne. 

1g-klassemøderne: 

1.    Lang dagsorden, hvor nogle af punkterne var uklare i forhold til, hvad man skulle med dem, og hvor der 

var uklarhed om, om dagsordenens punkter var ”skal punkter” eller ej. Her anbefales det fremadrettet 

at leder og team fremover afholder et formøde, hvor dagsordenen kvalificeres. 

2.     Møderne blev afholdt for tidligt efter klassedannelserne, for det gjorde det blandt andet svært at 

snakke klassekultur (skal ikke være en del af mødet). Derfor foreslås en senere placering af møderne. 

Men møderne bliver også betragtet som konstruktive og velfungerende, og fakta arket er en god 

orientering.  

 

3g-klassemøderne: 

1.    Her anbefales det, at dagsordenen bliver kvalificeret af en samtale mellem leder og team, så den bliver 

tilpasset de enkelte klasser. Og at der på møderne arbejdes mere med de overordnede 

studiekompetencer. 

2.   Møderne kunne med fordel holdes senere. Hvis de bliver holdt for tidligt efter skolestart, kan det være 

svært at gøre status på klasserne. Her foreslås det, at der bliver talt om FF 6 før ferien med mere, sådan 

at møderne kan afholdes på et senere tidspunkt. 

 

Grundforløbet og skolestarten   
Grundforløbet og skolestarten er i år blevet evalueret af eleverne via et spørgeskema i Lectio. 

Undersøgelsen viste følgende:  

- Generel set stor tilfredshed med første skoledag og modtagelsen og de første time med lærer og tutor.  

- Der er god social trivsel i GF klasse og studiegrupperne fungerer godt.  



 

 

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

forventet.  

- Faglig feedback er stadig et punkt hvor nogle elever ikke får den feedback som de forventer. Det er et 

punkt som vi fortsat har fokus på.  

- Tilfredshed med One-note og introduktionen hertil. 

-  24 % af eleverne som svarede følte sig ikke godt rustet til NV prøve. Disse var jævnt fordelt ud over 

klasserne. Dog stadig stort flertal der føler sig godt rustet.  

- Eleverne føler sig god rustet til AP-prøven.  

- Sociale aktiviteter på tværs af klasserne fungerer godt og langt de fleste svare at forholdet mellem 

klasserne generelt er godt.  

- God social trivsel i 1. årgangsklasserne 

- Der er generelt tilfredshed med evalueringssamtalen i overgangen fra GR til studieretning. 15 elever 

brugte ikke evalueringssamtalen til at træffe valg og 23 elever angiver at SR valget blev påvirket af 

kammeraters valg.  

- Der er samlet set tilfredshed 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: 

At vi fastholder det positive og godt gennemarbejde grundforløb. Der er igangsat et arbejde med NV-

forløbet så flere elever oplever at være godt forberedt til dette ved næste evaluering.   

 

Evaluering af kvalitetssikringsgruppens arbejde 
Kvalitetssikringsplanen er blevet fulgt slavisk, og det har fungeret godt. Planen har fungeret som et 

overskueligt styringsredskab.  

Gruppen ser sig selv som et evalueringsudvalg, som sikrer, at skolens selvevalueringsplan bliver fremstillet, 

effektueret og styret. Desuden ser kvalitetssikringsgruppen sig primært som en gruppe der leverer og gør 

opmærksom på sidste års evalueringer, når og hvor det er relevant. Vi ser ikke os selv som en 

sparringspartner til diverse udvalg, ledelsen eller bestyrelsen. Kvalitetssikringsgruppens opgave er at levere 

de kolde facts og analyser til de arbejdsgrupper som evalueres. Skal kvalitetssikringsgruppens være andet 

end ovenstående, bør deres rolle omdefineres.  

Anbefaling: 

Kvalitetssikringsgruppen fortsætter sit arbejde med udarbejdelse og opfølgning på selvevalueringen og 

kvalitetssikringsplanen.  

  



 

 

 

Evaluering af elevernes faglige standpunkt og trivsel:  
Karakterfri udviklingssamtale i 1.g 

Sidste år var der generel tilfredshed med samtalerne. Dette gælder også i år, men der anføres dog nogle 

udviklings- og forbedringspunkter: 

1. Placeringen er måske for tæt på 1. karaktergivning, hvilket udfordrer ånden, at de skal være 

karakterfrie.  

2. Spinnet trænger til et serviceeftersyn, herunder layout 

3. Vejledende tidsangivelser for lærerne angives, så de ikke bruger for lang tid på at udfylde spinnet. 

 

2.g samtalen og spin 

Tidspunktet for 2.g. samtalerne ligger fint i november (elevrådet beder om at den ligger lidt tidligere – 

oktober). Det er et godt tidspunkt at tage temperaturen på klassens og elevernes velbefindende. Samtalen 

ligger et godt sted, fordi der er noget at opdage på det tidspunkt. I nogle tilfælde virker det kunstigt at 

bruge spinnet. Ofte kan trivselssnakken komme til at dreje sig om andet end selve spinnet. 

Spinnet bør være udgangspunktet, men bør ikke være et ”skal bruge”, da det så kan fastlåse samtalen.  

Spinnet har en berettelse så samtalen ikke kommer til at handle om fag, og det får nogen elever til at åbne 

op. 

Det er en god ide at være to lærere til samtalen. Så er der to vinkler på oplevelsen af eleven i 

klasserummet. 

Samtalen fungerer også godt til at nogle elever kan få sagt noget til lærerne som de normalt ikke får sagt. 

Anbefaling: 

Tidspunktet for 2.g. samtalerne flyttes frem til at være oktober (på baggrund af opfordring af elevrådet). I 

samtalen anbefales det, at der tages udgangspunkt i spinnet, men spinnet skal også kunne lægges væk, hvis 

det låser samtalen fast.  

Det anbefales, at der er to lærere (teamet) til stede, når samtalerne afholdes. 

  



 

 

Mediaweek   
Gennemgang af elevernes evalueringer: 3b, 3x, 2b 1b, 1x, 1hf, 3c 

1a: Ting som jeg har lært af Mediaweek, som jeg ikke vidste i forvejen: 

Det ser ud til at vi har nået målet: mange elever siger, at de har lært noget af mediaweek. Vi er nået vores 

målsætning med Mediaweek - især for de elever, der også så Mads Vestergaard onsdag aften 

1b: Ting der virkede godt i Mediaweek 

De kan godt lide emneuge – de vil gerne opleve, at alle BG’ere arbejdere med det samme. Marcus foredrag 

– de vil gerne have foredrag fra gæster. De vi gerne arbejde med noget, som rammer dem som målgruppe 

(unge). 

1c: Ting der kunne være bedre + hvordan det kunne være bedre 

Vi skal overveje, om vi vil vise en film i et fællesmodul - uden en direkte opsamling efterfølgende. 

Workshop på tværs af klasser og årgange bliver efterspurgt. Hvis vi insisterer på et aftenarrangement, skal 

der tages fravær. Og det skal være et stort navn. 

Evt: Om 3 år skal vi have 

· computational thinking med. 

· Cyber-værnepligtige skal med 

Anbefaling:  

Klasserne er overordnet tilfredse med MediaWeek. Det bør dog overvejes, om man kan optimere arbejdet 

på tværs af årgangene yderligere. Samtidig anbefales det ikke at vise en film, medmindre man 

efterfølgende bearbejder den. Det anbefales også, at en udefrakommende oplægsholder, der inviteres til et 

aftenarrangement, er et navn, man har kendskab til i forvejen. 

 

Evaluering af Tutorordning og tiltag til forebyggelse af ensomhed 
Opstarten virkede ok. Tutorerne var introelever for de nye på 1. årgang, hvilket overordnet set fungerede 

det rigtig fint. Det var et godt hold, vi havde fået udvalgt, og processen med at tutorelev-aspiranter skal 

ansøge på skrift, var rigtig god. Der var stor interesse for at være tutor, og vi fik ca. 30 ansøgninger. Det er 

vigtigt at have nye tutorer klar i god tid før sommerferien, så de er velinstrueret til 1. skoledag. 

Tutoreleverne var med på hytteturen, hvor de også gjorde rigtig fint.   

Før sommerferien 2019 arbejdede en lille lærerarbejdsgruppe med tiltag for at begrænse ensomhed på BG. 

Ideen var at der skulle være frie moduler til studietid, hvor tutorerne skulle have haft en rolle som 

igangsættere og medhjælpere. Derved skulle de bl.a. hjælpe med at forebygge ensomhed, samt hjælpe 

med at spotte elever med mistrivsel. Disse moduler kom aldrig rigtig op at køre, og derfor gik den del af 

ordningen i vasken.  

Spillecafeen blev igangsat som social aktivitet – om torsdagen. Fungerede ok men i en periode og da 3. 

g’erne fik travlt og blev den kørt videre af 2 g’erne. De ”sommer-ideer” som var planlagt, til at skulle 

afvikles i foråret blev desværre aflyst af Corona-nedlukning.  



 

 

Tutorerne skal selv have lov til at idegenerer, på de tiltag som de gerne vil lave. Lærerne skal holde sig i 

baggrunden i den fase. Det giver klart de bedste initiativer, og et godt ejerskab over aktiviteterne for 

tutorerne.   

Anbefaling:  

Hvis ideen med at blande GR-klasserne føres ud i livet, vil der være fordele ved at knytte elevtutorerne til 

den enkelte klasselærer, og så følger tutorerne den klasselærer over i den nye klasse efter GR  

Det er vigtigt at man på hytteturen gør meget ud af at 1. årgang lærer alle tutorerne at kende – mere end 

det har været tilfældet før. Så er chancen for at kende den tutor man får efter GR større.  

Rekrutteringen med at skrive en ansøgning var god, og det fører vi videre. Vi spørger desuden de ”gamle” 

tutorer, om de vil være det igen for de nye, før vi rekruttere nye i 1. g.   

 

Grundskolesamarbejde   
En meget stor del af grundskolesamarbejde blev aflyst ifm. Corona- nedlukningen. Derfor har det ikke 

været mulig at gennemføre en evaluering så grundigt som planen oprindeligt var. De følgende elementer 

har dog været mulig at evaluerer via de lærere der har afviklet dem.   

 

Brobygning  
Den nye tankegang med et lærerteam på hvert intro-hold fastholdes. Det giver ejerskab for lærerne og 

tryghed for 8.klasserne. 

Anbefaling:  

Til næste år vil der skulle udvikles på følgende elementer:  

• involvering af eleverne i undervisningen (er SOM ALTID et stort problem særligt i 
observationstimer) 

• Der skal være mulighed for at trække på lærere uden for lærerteamet, så 8.klasserne får et lidt 
bredere indblik i fagrækken - f.eks. gerne med fag, som "tænder" (idræt, psykologi, filosofi, 
kunstneriske fag.....) 

• En udførlig guide til rundviserne, som kvalificerer rundvisningen. Desuden havde enkelte elever 
oplevet at blive talt ned til - det må bare ikke ske! 

• KN/ledelse skal på banen i forhold til skemalægning af observationstimer 
• Tydelige rammer for team-tovholderen 

 

Naturvidenskabstilbud på BG  
Her en kort evaluering af ”Naturvidenskabstilbud på BG” i skoleåret 2019/20 

1) Kom og oplev biologi, fysik og matematik på BG - Et tilbud til 9.klasse: 

Det var en stor succes.  Vi har fået nogle fine tilbagemeldinger fra folkeskolelærerne. 



 

 

Vi havde besøg af i alt elleve 9.klasser svarende til ca. 200 folkeskoleelever fra 5 forskellige 

folkeskoler, kun Ans Skole var ikke med i år.  

Det var gymnasielærere fra BG, som stod for undervisningen. 

Vi fortsætter med tilbuddet i næste skoleår, og vi håber, at vi denne gang også kan få Ans Skole 

med.  

Matematiklærer FP er i gang med at udvikle matematik tilbuddet sammen med lærere fra 

Tungelundskole og Ulstrupskole. 

 

2) Naturvidenskabsfestival - For 5.klasse: 

BG havde torsdag den 26.september 2019 besøg af ca.280 elever fordelt på 17 klasser fra 9 

folkeskoler og friskoler. Der blev konkurreret på livet løs i 6 forskellige aktiviteter fordelt på fagene 

idræt, fysik, matematik og bioteknologi. 

Ca. 100 gymnasieelever fra 5 forskellige klasser deltog også. De havde ansvaret for posterne, det 

faglige indhold samt værtsrollen, og det gjorde de fint.   

Så der var masser af faglighed både for folkeskoleeleverne, men også for gymnasieeleverne. Det var 

en herlig dag med masser af liv og glade elever.   

Vi er spændte på, om vi må samle så mange elever på 1 dag til næste skoleår i september. 

 

3) Science Camp - et tilbud til 4. - 7.klasse: 

Det er et tilbud til elever med særlig interesse og glæde ved naturvidenskab.  

I efteråret 2019 havde BG besøg af Science Camp elever 3 tirsdage efter skoletid fra kl.16-18. Selv 

om eleverne havde haft en lang skoledag, før de ankom til BG, ja så udviste de et stort engagement, 

og der blev knoklet med forskellige naturvidenskabelige aktiviteter.  

Folkeskolelærer Susie Lærke fra Bøgeskovskolen deltog også. Hun stod for det administrative og 

havde altid en afsluttende aktivitet med i bagagen. 

Ellers var det BG-lærerne FP og NT samt elever fra BG, der stod for tilrettelæggelse og 

gennemførelse af selve undervisningen. Det var herligt for os at være med til at give disse 

folkeskoleelever en fin naturvidenskabelig oplevelse.  

I foråret 2020 skulle vi også have haft besøg af Science Camp elever 2 tirsdage fra kl.16-18, men det 

fik en vis virus sat en stopper for. 

Vi håber at fortsætte arbejdet med Science Camp i næste skoleår. 

 

4) Junior talent - Talentprogram for dygtige elever i 8.klasse med afslutning i 9.klasse: 

Tirsdag den 10.december havde matematik besøg af 20 talentfulde 9.klasses elever, som arbejdede 

med emnet: ”Kryptering” en hel dag. Eleverne var entusiastiske, dygtige og supermotiverede. 

Undervisningen blev foretaget af matematiklærer FP fra BG, og han var begejstret for elevernes 

indsats.  

Da selve den faglige del var afsluttet, fik eleverne udleveret diplom som bevis på, at de havde 

afsluttet hele Junior talent forløb. Der blev også serveret æbleskiver og gløgg til talenterne og de 

stolte forældre, som var inviteret med. En fin afslutning, hvor der også blev holdt tale af vicerektor 

Claus og af to talenter, så ikke et øje var tørt. 

  



 

 

 

Kontakt til 10 kl. og efterskoler 
HH og ND + elever har været på besøg på skolerne henover skoleåret - både op til Åbent Hus og 

Orienteringsaften. Besøgene har været frugtbare og er blevet taget godt i mod. Fornemmelsen er dog, at vi 

ikke skal rende skolerne alt for meget på dørene. Det kan derfor være en idé, at vi holder os til ét besøg i 

løbet af et skoleår. Derudover er det vigtigt, at eleverne, der tager med på besøgene, selv har været 

tidligere elever på de pågældende skoler.  

Anbefaling: 

Det anbefales, at der kun foretages ét besøg i løbet af skoleåret. Derudover anbefales det, at deltagende 

elever har kendskab til de besøgte skoler igennem egen skolegang. Jf. Ambassadørkorps.  

 

Læsevejledningen  
I læsevejledningen ønsker man at hjælpe eleverne med at få mere ud af deres lektielæsning, og man 

arbejder derfor med studieteknik, notetagning og faglig læsning. Alle elever bliver i august læse – og 

stavescreenet. Disse screeninger følges op af individuel feedback, herunder samtaler med udfordrede 

elever.  

Studieteknik og notatagning ligger i grundforløbet.  

Fagliglæsning ligger i studieretningsklasserne og er koblet op på samfundsfag og/eller dansk (2 moduler i 

efteråret, 1 opfølgende modul i februar).  

Derudover tilbyder vi eleverne kurser i hastighedstræning, samt individuel undervisning til læse- og/eller 

skrivesvage elever.  

Læsevejlederne arbejder desuden individuelt og kontinuerligt med SPS-støttede elever, for at træne og 

udvikle deres læse, skrive – almene studiekompetencer.  

- Vi ønsker et modul med hver klasse i 2. eller 3. skoleuge (Screening) 

- Vi ønsker et modul med hver klasse i 5 eller 6. skoleuge (studieteknik/notetagning mv.) 

- Faglig læsning i starten af november og februar – her aftaler vi selv med involverede lærere 

 


