
 
 
Elevtrivselsundersøgelsen 2019  

Næstved Gymnasium og HF har gennemført den lovpligtige Elevtrivselsundersøgelse i november/december 

2019. Vi kan igen i år glæde os over, at vores elever generelt set trives og er glade for det sociale og faglige 

miljø på skolen.  

Undersøgelsen viser, at der er enkelte områder, som vi bør arbejde videre med. Områderne er:  

 Formativ evaluering 

 Inddragelse af elever i planlægning af undervisning (elevindflydelse) 

 Selvtillid og motivation 

Der er nedsat et ETU-udvalg bestående af ledelse, lærere og elever. Udvalget har drøftet resultaterne og 

har besluttet nedenstående for at imødegå områderne:  

 

Formativ evaluering 

 Fastholdelse af krav om formative samtaler i alle fag, hvor bl.a. eleven sammen med læreren 

formulerer mål for sig selv 

 Skriftlig feedback/feed-forward skal så vidt muligt ledsages af mundtlig feedback/feed-forward 

 Karaktersamtaler og formative samtaler forbliver adskilt (der gives ikke karakterer i 1.g før foråret) 

 

Elevindflydelse 

 Læreren tydeliggør rammer, mål og ramme for det enkelte modul, sætter modulet ind i en 

sammenhæng og understreger, hvortil elevindflydelsen rækker (hvad kan man som elev få 

indflydelse på, og hvad kan man ikke få indflydelse på) 

 Læreren inddrager fortsat eleverne i planlægning af undervisningsforløb  

 Elevindflydelse handler også om måden at tilrettelægge undervisningen på, derfor inddrager 

læreren også eleverne heri. 

 Tydelig opfølgning på de regelmæssige anonyme evalueringer af undervisningen på alle hold (min. 

en gang pr semester jf. skolens evalueringsstrategi) 

 

Selvtillid og motivation  

 Læreren skal se alle elever  

 Vigtigt at alle elever får bevidsthed om, at de kan rykke sig (jf. formativ evaluering) 

 Det praktiske og teoretiske skal knyttes endnu tættere 

 Vigtigt med trygge rammer – alle skal turde at fejle i klasserummet 

 

Der er i skolens Kvalitetsudvalg (KVU) aftalt, at ovenstående områder vil være i fokus for næste skoleårs 

supervisionsforløb, som involverer alle lærere på skolen. Forløbet skal give et fælles afsæt og sprog til at 

hjælpe hinanden med at blive endnu dygtigere undervisere særligt i forhold til ovenstående områder.  


