
 
 
Elevtrivselsundersøgelsen 2020  

Næstved Gymnasium og HF har gennemført den lovpligtige Elevtrivselsundersøgelse i december 2020. 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. Vi glæder os også over, at resultaterne på skoleniveau er bedre end sidste år, 2019.    

Undersøgelsen viser, at der er enkelte områder, som vi bør arbejde videre med og eller være 

opmærksomme på:   

 Pres, bekymringer og selvtillid (særligt elever på HF samt piger på stx) 

 Kvaliteten af formative evalueringer 

 Inddragelse af elever i planlægning af undervisning (elevindflydelse) 

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

har besluttet nedenstående for at imødegå områderne:  

Pres, bekymringer og selvtillid  

 Der skal være øget fokus på anerkendende feedback/feedforward med udgangspunkt i tydelige mål 

og forventninger samt struktureret og individuel feedback med konkrete anvisninger.  

 Tydeliggørelse af faglige mål og vurderingskriterier, samt præcisering af, hvornår der er tale om 

bedømmelse, og hvornår der er tale om træning.  

 Fremme af tillidsfuld kultur i klasserummet, hvor man tør prøve ting af uden frygt for at fejle. 

Udvalget er opmærksom på, at den særlige situation (Covid-19) kan have skabt en øget usikkerhed blandt 

eleverne, bl.a. pga aflyste eksamener og i forlængelse af dette usikkerhed omkring alternative 

bedømmelsesformer.  

 

Formativ evaluering 

 Fastholdelse af krav om formative samtaler, hvor bl.a. eleven sammen med læreren formulerer 

mål for sig selv 

 Feedback og feedforward skal gives systematisk, konkret og overskueligt, men varieret, fx:   

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

 

Elevindflydelse 

 Vigtigt med forventningsafstemning: Hvad er fastlagt i bekendtgørelser og læreplaner – hvad kan 

eleverne få indflydelse på temaer, arbejdsmetoder, ekskursioner etc.?  

 Variation i undervisningen, bl.a. med det formål at tilgodese forskellige elevers og grupper af 

elevers ønsker 

 Læreren gennemgår årsplanen i starten af et forløb og inddrager herefter fortsat eleverne i 

planlægning af undervisningsforløb  

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

en gang pr semester jf. skolens evalueringsstrategi) 



 
 
Teamlærere følger jævnligt op på de aftalte indsatsområder, - eventuelt med inddragelse af elevteamet. 

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

skoleår.   

 

/ETU-udvalget  


