
 

Kvalitetssikring på BG 
 

Kvalitetssystemet på BG arbejder på 3+1 niveauer: 

 

1. Evaluering af elevernes faglige standpunkt: Tager naturligt sit udgangspunkt i den løbende 
feedback, som knytter sig til den daglige undervisning, hvormed eleverne bevidstgøres om eget 
faglige standpunkt, progression og studievaner/læreprocesser herunder i samarbejde med andre.  
I 1.g indgår desuden: læsescreening, AP- og NV-prøve, screening i matematik og engelsk, 
evalueringssamtale, karakterfri udviklingssamtaler i forbindelse med forældrekonsultation, 
tilbagemelding på termins- og årsprøver, en standpunktskarakter i marts samt en årskarakter. I 2.-
3.g er der ud over den løbende feedback i fagene en individuel trivselssamtale i 2.g med vægt på 
faglig, personlig og social trivsel (gennemført af klasseteamet) samt miniterminsprøver, 
terminsprøver i afsluttende termin og 3 standpunktskarakterer om året – hvoraf den sidste er 
årskarakteren.  

2. Evaluering af undervisningen: Der gennemføres tre typer af evalueringer med det formål at udvikle 
og sikre undervisningens kvalitet: 1. Undervisningsevaluering efter hvert undervisningsforløb – 
gennemført af faglæreren, 2. Undervisningsevalueringer på et overordnet niveau fx af flerfaglige 
forløb (gennemføres centralt) samt 3. én årlig undervisningsmiljøvurdering. 

3. Evaluering på skole/institutionsniveau: Rummer evaluering af skolens overordnede strategiske 
indsatser med fokus på særlige faglige og pædagogiske indsatsområder herunder dem, der 
beskrives i rektors resultatmål.  
Måltallene fra seneste revisionsprotokollat (løfteevne, karaktergennemsnit og 
gennemførselsprocent) og de potentialer for forbedring, der bliver afdækket i skolens øvrige 
evalueringer (som beskrevet ovenfor og i punkt fire) samles i en portefølje, som danner 
udgangspunkt for skolens årlige selvevaluering, hvor skolen har en kritisk gennemgang af egen 
praksis. På den baggrund laver skolen en opfølgningsplan hvor der sættes nye mål og tidligere års 
mål justeres.  

4. ETU (årlig) samt i nogen grad APV og MTU (hvert 3. år) 

 
 

  

 



 

BG-model for udvikling af skole og uddannelse 

 
 

 

 

 

 

 

TRIN FOR TRIN – HVEM GØR HVAD. PIXI  
- Evaluering af grundforløbet på fagniveau lærer og klasser, overordnet niveau klasser og 

enkeltelever. Elever medvirker ved udarbejdelsen af spørgeskemaer. 
- Systematiske undervisningsevalueringer 

o Efter hvert undervisningsforløb (faglærer) 
o Fagene samlet set (lærerteam/faglærer) 1-2 gange årligt 
o Overordnet undervisningsmiljøvurdering som del af Elevtrivselsundersøgelsen 

(UVM/Kvalitetssikringsgruppen)  
- Evaluering af Særlige pædagogiske eller overfaglige tiltag/indsatsområder på skoleniveau   

o Formuleres af PUMA/SU/PR  
o Evalueres af Kvalitetssikringsgruppen  

- Evaluering af Særlige pædagogiske tiltag/indsatsområder i faggrupperne 
o Formuleres af faggrupperne   
o Evalueres af Kvalitetssikringsgruppen/Faggrupperne  

- Evaluering i form af systematiske evalueringer af Andre aktiviteter 
o Se Evalueringsplan på BG (Fx Første skoledag og introuge, Læsescreening, Karakterfri 

udviklingssamtale mv)   
- Eksamenskarakterer, prøvekarakterer og årskarakterer 
- Socioøkonomisk reference, løfteevne samt frafald og gennemførselsprocent  
- ETU (årlig) samt i nogen grad APV og MTU (hvert 3. år) 

 

Årlig skriftlig opfølgningsplan. Som resultat af de løbende evalueringer, jf. skolens evalueringsplan, 
udarbejdes en årlig opfølgningsplan, som kan bruges som baggrund for planlægningen af nye målsætninger 
og forbedringer for det kommende skoleår. Opfølgningsplanen fremlægges for bestyrelsen og drøftes i PR, 
SU og med elevrådet.  

Evalueringsportefølje: Kvalitetssikringsgruppen er forpligtet til løbende at indsamle data og 
hovedkonklusioner fra de evalueringer og delevalueringer, som gennemføres igennem skoleåret. Disse data 
samles i en central portefølje, så alle evalueringer kan tilgås af alle personaler ét sted. Sidst på skoleåret vil 
denne evalueringsportefølje, i let omskrevet form, kunne virke som skolens evalueringsrapport til 
bestyrelsen.  


