
Opfølgningsplan 2020/21 
 

Ændringsbehov 
Som resultat af selvevalueringen i august 2020 er der udpeget følgende ændringsbehov: 
 
1: På hovedforløbsuddannelserne skal eleverne blive bedre til skriftligt arbejde 
2: På lederuddannelsen skal trivslen øges som middel til at øge læring og fastholdelse 
 

Operationelle mål 
 
Hovedforløb: Eleverne skal kunne forstå og anvende den vejledning til skriftligt arbejde, der er udviklet af 
læringsgruppen 
Lederuddannelse: Eleverne skal opleve et læringsfagligt og trygt fælleskab 
 

Plan for indsats – opfølgning 
 
Hovedforløb: 
 
Senest den 1/12-20 skal der være gennemført et fokusgruppe-interview med 5-10 elever fra hovedforløbet 
med fokus på, om de kan forstå og anvende vejledningen. Læringsgruppen for HF er ansvarlig for 
gennemførelse af interview 
På baggrund af elevernes feed-back tilpasses vejledningen forud for 2hf’s eksamensarbejde i januar ’21. 
 
I foråret 2021 gennemføres et nyt interview med 5-10 elever fra 2hf med fokus på, om de kan forstå og 
anvende vejledningen. Læringsgruppen for HF er ansvarlig for gennemførelse af interview senest den 1/5-
21.  
Hvis der på baggrund af elevernes feedback er behov, tilpasses vejledningen forud for 2hf’s 
eksamensarbejde i juni ’21. 
 
Opfølgning på denne indsats sker i forbindelse med selvevalueringen i august 2021, hvor læringsgruppen 
følger op på om ændringsbehovet er opfyldt. Ansvarlig er HF-læringsgruppen 
 

Lederuddannelse:  
 
På et læringsgruppemøde i oktober 2020 gennemgår lærergruppen de enkelte elever på PL og vurderer, om 
de har en personlig tillidsfuld/tryg relation. Læringsgruppen for PL har ansvaret for denne gennemgang. 
 
Eleverne laver en elektronisk evaluering, hvor de evaluerer, om de har en tillidsfuld relation til lærerne. Vi 
definerer den tillidsfulde relation således: Der er en faglig tillidsfuld relation i forhold til det enkelte fag, 
samt den mere personlige tillidsfuld relation som ofte vedrører privatsfæren.  Læringsgruppen for PL har 
ansvaret for, at denne evaluering gennemføres 
 
Målet er, at hver elever skal have minimum en lærer, som de har en tillidsfuld relation til. 



Læringsgruppen har ansvar for, at følge op på resultatet af den elektroniske evaluering, og aftale den 
indsats, der skal til overfor enkelt-elever, hvis målet ikke er opfyldt. 
 
På et læringsgruppemøde i februar/marts 2021 gennemgår lærergruppen de enkelte elever på AØ og 
vurderer, om de har en personlig tillidsfuld/tryg relation. Læringsgruppen for AØ har ansvaret for denne 
gennemgang. 
 
Eleverne laver en elektronisk evaluering, hvor de evaluerer, om de har en tillidsfuld relation til 
lærerne. Læringsgruppen for AØ har ansvaret for, at denne evaluering gennemføres 
 
Målet er, at hver elever skal have minimum en lærer, som de har en tillidsfuld relation til. Læringsgruppen 
har ansvar for, at følge op på resultatet af den elektroniske evaluering, og aftale den indsats, der skal til 
overfor enkelt-elever, hvis målet ikke er opfyldt. 
 
Opfølgning på denne indsats sker i forbindelse med selvevalueringen i august 2021, hvor læringsgruppen 
følger op på om ændringsbehovet er opfyldt. Ansvarlig er lederuddannelses-læringsgrupperne 
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