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Indledende kommentarer 

Nakskov Gymnasium og HF baserer sin selvevaluering på nedenstående fem strenge, der benyttes til at 
undersøge kvaliteten på skolen i henhold til skolens kvalitetssikringssystem. Supplerende forholder skolen 
sig altid til det absolutte karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference (i henhold til STUK’s 
kvalitetsindikatorer) i skolens resultatvurdering.1 

Denne selvevaluering, resultatvurdering, opfølgnings- og handleplan vedrører primært skolens stx-afdeling. 
For en mere omfattende analyse- og indsatsplan, der inkluderer selvevaluering, resultatvurdering, 
opfølgnings- og handleplan for skolens hf-afdeling henvises til Nakskov Gymnasium og HF: Strategiplan for 
hf-indsats 2021-2022 på skolens hjemmeside i henhold til den særlige indsatsaftale med STUK vedrørende 
et kvalitetsløft af skolens hf-udbud. Strategiplanen for hf-indsatsen kan også tilgås via nedenstående link:  

https://nakskov-gym.dk/wp-content/uploads/2021/06/Strategiplan-for-hf-indsats-i-2021-2022.pdf 

 

I henhold til selvevalueringen og opfølgningsplanen for 2020 vedtoges følgende tre indsatsområder, som 
har haft særligt fokus i skoleåret 2020-2021 på både stx- og hf-afdelingen: 

1. Mulighederne i arbejdet med virtuel undervisning skal beskrives bedre. 
2. Grundforløbet skal i nogen grad justeres. 
3. Indsatsen for bedre skriftlighed skal fastholdes. 

 

Yderligere har skolen på stx-afdelingen for skoleåret 2019-2020 haft som nøgleområde at reorganisere 
undervisningen i forbindelse med de flerfaglige forløb og SFA-tid (130-timers puljen). 

  

 
1 Her afventer skolen tallene fra STIL’s beregninger 
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De fem faste kvalitetsstrenge til undersøgelse af kvaliteten på Nakskov Gymnasium og HF 
 

1. Grundforløb og overgangsproblematikker 

A) Screening af indgangsniveauer 
B) gruppeinterview med 1gh elever ved afslutningen af grundforløbet: overgangsproblematikker fra 

grund- til gymnasieskole. 
C) lærerevaluering af grundforløbet: evaluering af grundforløbets faglige og pædagogiske indhold og 

organisering. 

2. Vurdering af et sammenhængende uddannelsesforløb på NGHF 

A) gruppeinterview med afgangsklasserne tæt på skoleårets afslutning: fastholdelses- og 
forbedringsforslag på baggrund af oplevelsen af et sammenhængende uddannelsesforløb på NGHF. 

B) gruppeinterview med årgangsteam (stx) og klasseteam (hf) parallelt med afgangsklasserne: 
lærerevaluering af de afgående årgange med forslag til fastholdelse af praksis og 
forbedringsforslag. 

3. Gruppe- og medarbejderudvikling 

A) MUS: individuel medarbejder udviklingssamtale med inddragelse af skolens indsats- og 
nøgleområder. 

B) GRUS: evaluering og forbedringstiltag i hhv. faggrupper og beslægtede tværgående faggrupper.2 

4. Evaluering af elevernes faglige og sociale trivsel  

A) den årlige nationale trivselsmåling: ledelsen udpeger de lavest scorende indikatorer til drøftelse 
med årgangene/klasserne via årgangs- eller klasseteam. Klasse- eller årgangsteam drøfter og 
udvælger yderligere indikatorer, som af lærerne skønnes relevante. 

5. Evaluering af undervisningen 

A) elevevaluering: halvårlig evaluering af elevernes læringsudbytte i elevoptik. 

  

 
2 Formaliserede GRUS-samtaler genindtræder i skolens kvalitetssystem med skoleåret 2021-2022, som et led i skolens 
reorganisering af skolens kvalitetssikringsarbejde. 
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Selvevaluering og resultatvurdering 2020-2021 

 

1. Grundforløb og overgangsproblematikker 

Ad. A.: Skolen oplever et stigende antal elever med svage læsekompetencer og er i gang med at udvikle et 
tydeligere format for screening for talblindhed. Derudover har skolen i samarbejde med den lokale VUC-
afdeling etableret et særligt helårligt kursus på ugentlig basis i sprogudvikling primært for elever med dansk 
som andetsprog. 

 

Ad. B.: Eleverne oplever en højere grad af formativ feedback end i grundskolen – og elevernes oplevelse af 
at starte på Nakskov Gymnasium og HF peger generelt på, at skriftligheds- og feedbackpraksis på skolen har 
udviklet sig positivt sammenholdt med forrige skoleår. Eleverne efterspurgte et større fokus på studievaner 
(eksempelvis oplever de fleste elever at noteskrivning er en ny og krævende studeteknik og 
skriftlighedsgenre, som de ikke er vant til fra grundskolen) og metakognitiv refleksion over undervisningen 
og elevernes rolle heri.  

 

Ad. C.:  

Omfanget af fordybelsestid i grundforløbet opleves som for stort af lærerne, der hellere ser mere af 
fordybelsestiden placeret i studieretningsforløbet. 

Modulfordelingen i grundforløbet opleves særligt af AP- og NV-lærerne som omfangsrig og skæv i forhold til 
arbejdsbelastning. 

ABC-evalueringerne opleves af nogle lærere som et uklart format, mens andre lærere oplever, at det er 
klart og tydeligt og fungerer fint. 

Grundforløbsteamarbejdet har manglet muligheder for at lave sociale og trivselsfremmende tiltag på grund 
af COVID-19-restriktionerne. Derudover har der et været vanskeligt at etablere en rød tråd i teamets 
arbejde med faglig-pædagogisk progression for eleverne. 

Yderligere har AP-lærerne fået ekstra ressourcer til nyudvikling af AP-undervisningen. 
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2. Vurdering af et sammenhængende uddannelsesforløb på NGHF 

Ad. A.: Elevoptik 

Generelt: 

• Eleverne udtrykker, at det er godt med en lille skole – det giver social tryghed.  

• Lektie og læring ses som et positivt tiltag. 

• Fester og øvrige sociale aktiviteter er rigtig gode og vægtes højt. 

 

God undervisning 

• Kreativ og varieret undervisning er godt – eleverne ser gerne mange korte sekvenser.  

• En god lærer skal være tålmodig og gentage svære pointer.  

• En god lærer har en tydelig plan for undervisningsforløbene og de enkelte moduler - det hjælper 
eleverne til at holde overblikket og fokusere. 

• Inddragelse af it-programmer mv. er godt (især konkurrenceelementer + søgning af materiale på 
nettet). 

• Der ønskes mere skrivning på skolen i modulerne i forhold til skriftlige afleveringer. 

• Indflydelse på undervisningen er positivt, men eleverne vil gerne have mere indflydelse. 

 

SRP 

• Skriveperioden og vejledningen op til denne fungerede godt virtuelt, men eleverne ville hellere 
have skrevet SRP på skolen. 

• Skriveworkshops til SRP-skriveperioden og powerpoints derfra var gode. 

• Eleverne vil gerne have ekstra oplæg om formalia 

• Lærerne skal tale mere sammen om dette. 

 

De flerfaglige forløb og videnskabsteori 

• Det nye koncept er en klar forbedring. 

• Det er okay, at man ikke altid har sin egen lærer. 

• Det fungerede rigtig godt ift. at bruge det i SRP. 

• Det vil være godt, hvis lærerne også brugte begrebsparrene i det nye koncept for basal 
videnskabsteori i den almindelige fagundervisning. 
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SFA-tid (elevvalgte faglige træningsforløb) 

• Det er godt med ekstra træning (det fjerner karakterpres). 

• Det er et godt med valg og indflydelse. 

• Det er svært at vælge mellem tilbuddene, når man er interesseret i ekstra træning i flere fag. 

 

Ad B.: Teamlæreroptik 

Organisatorisk perspektiv 

• Introduktionen til årgangsteam kunne være bedre – og lidt forvirring omkring rollefordeling i team i 
starten. 

• Årgangsteam er dog et udmærket koncept med klare fordele – for eksempel er det mere 
synkroniseret med elevernes virkelighed. 

• Årgangsteam muliggør en bredere samtale om årgangens elever i forhold til den sociale og faglige 
trivsel og progression. 

• Studieretningsrepræsentanterne skal være mere i spil i forhold til at skabe en identitet omkring 
studieretning med eksempelvis faglige ekskursioner. 

• Der er et ønske om et bredere og mere involverende samarbejde med ledelsen og 
studievejledningen omkring fravær og andre sociale udfordringer. 

• Der ønskes et stx-styredokument a la det skolen har på hf. 

 

Arbejdet med elevernes progression 

• Corona har været en udfordring både i forhold til faglig og social udvikling for eleverne. 

• Der er behov for flere møder med årgangens lærere – det har været svært pga. Corona. 

• Arbejdet med progression i fællesskab omkring studiekompetencer, skolens koncept for flerfaglige 
forløb og videnskabsteori kunne med fordel arbejdes mere ned i den almindelige undervisning – 
her kan årgangsteamet spille en rolle som facilitator. 

• Der er behov for progressionsplaner – også for SFA-tiden. 

 

3. Gruppe- og medarbejderudvikling 

Ad A.: Skolen har gennemført medarbejderudviklingssamtaler i 1. kvartal 2021 med henblik på at drøfte 
den enkelte medarbejders ønsker til opgavefordelingen for skoleåret 2021-2022. Derudover har skolen 
drøftet den enkelte medarbejders syn på og identifikation med skolens kvalitetsarbejde og 
reorganiseringen af kvalitetssikringssystemet. 
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4. Evaluering af elevernes faglige og sociale trivsel  

Ad A.: Nedenfor kan ses en oversigt over skolens resultater i den nationale trivselsmåling 2020 
sammenholdt med det nationale gennemsnit. Pil op og pil ned indikerer henholdsvis fremgang eller 
tilbagegang i forhold til trivselsmålingen 2019.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftelserne af resultatet af den nationale trivselsmåling 2020 mellem lærere, elever og ledelsen peger på 
følgende (skolen har særligt haft fokus på trivselsindikatorerne ”læringsmiljø” og ”pres og bekymringer”): 

”Læringsmiljø” 

• Eleverne på stx oplever generelt ikke at have nok indflydelse på valg af emne, stof og 
arbejdsformer. 

• Der er tilfredshed med afleveringsplanen og skolens politik for afleveringsplanen med maks. 3 
opgaver på en uge.  

• Der er nogle lærere, der er meget sent på den ift. hhv. udleveringer af opgavebeskrivelser og at 
komme med feedback på afleveringer.  

• Lektier og læring er godt, men knap så godt virtuelt. 

 
3 På baggrund af trivselsmålingen 2019 har skolen særligt haft fokus på at forbedre trivselsindikatorerne ”faglig 
individuel trivsel” og ”læringsmiljø”. 
4 Høj score er positivt uanset kategori 

Indikatorer:4 DK: STX DK: HF NGHF: STX NGHF: HF NGHF (hele 
skolen) 

Faglig individuel 
trivsel: 

3,9 3,7 3,9 (↑) 3,8 (↑) 3,8 (↑) 

Social trivsel: 4,2 3,9 4,2 3,9  4,1 

Læringsmiljø: 3,6 3,6 3,6 (↑) 3,6 (↑) 3,6 (↑) 

Pres og 
bekymringer: 

2,7 2,9 2,7 2,7 (↓) 2,7 

Mobning: 4,8 4,7 4,8 4,7 4,8 

”Jeg er glad for at 
gå i skole”: 

4,1 3,9 3,9 3,9 (↑) 3,9 (↑) 
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”Pres og bekymringer” 

• Arbejdsmængden og karakterer er en stor kilde til pres og bekymringer. 

• Der ønskes mere læsning og arbejde med opgaverne i timerne. 

• Eleverne har svært ved at balancere mellem skoletid og fritid. Skolen opleves som en tiddrænende, 
men sekundær livsarena (familie, venner, sport og arbejde er mindst lige så vigtige i elevoptik). 

 

5. Evaluering af undervisningen: 

Ad. A.: I dette skoleår har undervisningsevalueringen primært fokuseret på virtuel undervisning grundet 
COVID-19-nedlukninger og -restriktioner. På baggrund af erfaringerne med COVID-19 nedlukningen i 
skoleåret 2019-2020 har skolen udviklet en ny IT-didaktisk strategi inkorporeret i skolens 
kvalitetssikringssystem. Den virtuelle undervisning har i et skole- og lærerperspektiv været behandlet og 
drøftet på pædagogisk dag 1 i september. Den virtuelle undervisning i henholdsvis læreroptik og elevoptik 
været evalueret igennem spørgeskemaer i Lectio af skolen og løbende af lærerne gennem Teams.  

Sammenfattende har det både været lærerne og elevernes oplevelse, at den virtuelle undervisning har 
fungeret betydeligt bedre i skoleåret 2020-2021 end i 2019-2020.  

Undervisningen har haft en tydelig struktur –med eksempelvis blanding af synkrone og asynkrone 
undervisningsformer for også at tage højde for lange dage med megen skærmtid. 

Undervisning med gruppearbejde, hvor læreren kommer rundt til alle grupper i kanaler i Teams fremhæves 
som særligt positivt. Ligeså oplever eleverne, at lærerne har været gode til at omstille sig til nye formater 
for plenumundervisning med kortere og tydeligere sekvenser med fælles opsamling og/eller oplæg af 
kortere varighed. 

Eleverne fremhæver positivt lærernes brug af diverse web 2.0 værktøjer og undervisning med kreativt og 
trivselsfremmende socialt indhold som bagning, konkurrencer og lignende. 

Et større mindretal af elever fremhæver den virtuelle undervisning som en mulighed for at få mod til at sige 
noget, når det er virtuelt fremfor fysisk på skolen. 

Samtidigt oplever flere elever, at der ikke er samme tid til at nå opgaverne, da tidsforbruget på 
gruppearbejde med mere er højere virtuelt end på skolen. Eleverne oplever som noget negativt, at 
kontakten til læreren heller ikke er lige så god i den virtuelle undervisning som på skolen. Og et flertal af 
eleverne mener, at udbyttet af virtuel undervisning er ringere end ved undervisning fysisk på skolen. 
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Løbende indsatser 

Nakskov Gymnasium og HF har i skoleåret 2021-2022 genindført og reorganiseret lektieværkstedet under 
navnet ”Lektier og læring” for at øge muligheden på ekstra vejledning og formativ feedback fra elevernes 
egne faglærere.  

Undervisningen i Lektier og Læring gives i udgangspunktet af elevernes egne faglærere og kan foregå på 
individuelt, par- og gruppeniveau og bruges til følgende: a) Hjælp til kommende afleveringer, b) ekstra 
feedback på allerede afleverede opgaver og c) lektiehjælp. 

Lektier og læring er blandt andet blevet evalueret blandt alle skolens elever og lærere via særskilte 
spørgeskemaundersøgelser. Evalueringerne peger på følgende: 

• Lektier og læring er overordnet set et godt koncept i elev- og læreroptik 

• Formål er klart og tydeligt 

• Udbyttet er godt 

• Det opleves som en hyggelig ramme (caféstemning) 

• Lektier og læring anvendes primært til skriftlige afleveringer både i lærer- og elevoptik  

• Men der er også anden vejledning  

• Og eleverne bruger det også til lektielæsning 

• Mange elever ved, hvad de vil lave på forhånd og mange lærere taler også med eleverne om det på 
forhånd 

• Samtidig oplever både lærere og elever at koordineringen (fx ift. afleveringsplanen) 
kunne øges 

• Den praktiske organisering og tilgængeligheden opleves forskelligt både blandt lærere og elever 

• Eleverne efterspørger, at lærerne skal være garanter for at reducere urimelig støj 
og uro 

• En gruppe elever søger selv hjælp, hvis de har behov – en anden gruppe elever 
ønsker, at lærerne skal være mere tilgængelige 

• Lærerne oplever et dilemma mellem ikke at ville forstyrre eleverne og at ville 
hjælpe/vejlede dem 
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I skoleåret 2020-2021 har der på stx-afdelingen været fokus på at revidere og reorganisere de flerfaglige 
forløb og undervisningen i basal videnskabsteori og metode i progressionen mod studieretningsprojektet 
(SRP). Skolen har udpeget en gruppe lærere og en ledelsesrepræsentant til ”den flerfaglige arbejdsgruppe”, 
som i dialog med PANG (Pædagogisk Arbejdsgruppe Nakskov Gymnasium og HF) og pædagogisk råd har 
forestået dette udviklingsarbejde. Det har ført til følgende: 

• Udvikling og implementering af en ny struktur for de flerfaglige forløb på stx. 

• Etablering af et fælles skolekoncept for basisfagligheden i ”basal videnskabsteori” på stx. 

• Udvikling af en læringsressource og et undervisningsforløb (fra 1-3g) til lærere og elever i ”basal 
videnskabsteori” på stx i tilknytning til de flerfaglige forløb. 
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Fraværsopgørelse og karaktergennemsnit: 

Nedenstående viser oversigter over henholdsvis skolens fraværstal5 og karaktergennemsnit. 

 

Fraværsopgørelse 

Samlet timefravær 
 

2019-2020 2020-2021 

Hf 
 

11,9 % 9,24 % 

Stx 
 

6,69 % 3,91 % 

Samlet 
 

8,25 % 5,61 % 

 

Samlet skriftligt fravær 2019-2020 2020-2021 
 

Hf 
 

9,20 % 8,66 % 

Stx 
 

5,76 % 4,20 % 

Samlet 
 

6,84 % 5,60 % 

 

Karaktergennemsnit 

Samlet karaktergennemsnit 
 

2020 2021 

Hf 
 

5,4 5,6 

Stx 
 

7,1 7 

 

Karaktergennemsnit på 
hf-afdelingen 2021 
 

Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer Studieområdeprojektet 

2p 
 

5,6 5,5 6,8 

2q 
 

5,4 4,8 8 

 

 

 
5 De årlige fraværsopgørelser laves i marts 
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Karaktergennemsnit på 
stx-afdelingen 2021 
 

Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer Studieretningsprojektet 

3a 
 

6,9 6,8 8,4 

3b 
 

7,1 6,3 6,9 

 

Sammenfatning: 

Sammenfattende vurderer Nakskov Gymnasium og HF skoleåret 2020-2021’s resultater som 
tilfredsstillende. 

Det er skolens vurdering, at ved at arbejde videre i skoleåret 2021-2022 med de enkelte elementer i skolens 
selvevaluering ud fra de fem strenge i kvalitetssikringssystemet gennem nedenstående opfølgnings- og 
handleplan at skolen kan fastholde og på sigt forbedre resultaterne af indeværende skoleår. 
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Opfølgnings- og handleplan for skoleåret 2021-2022 

Skolens evalueringer og fortolkninger af kvalitetsarbejdet – særligt vedrørende strengene 1, 2, 4 og 5 har 
været præsenteret for og drøftet med lærerne på pædagogisk dag 2 i april og de efterfølgende to møder i 
pædagogisk råd. På baggrund af drøftelserne i disse fora, samt input fra møder i fagfamilierne (beslægtede 
faggrupper) har ledelsen og PANG (Pædagogisk Arbejdsgruppe Nakskov Gymnasium)6 udpeget følgende 
opfølgnings- og handleplan. 

 

1. Overgang fra grundskole til gymnasieskole 

Ad A.:  

Screening af indgangsniveau 

- Skolen skal videreudvikle screening og tilbud til elever med talblindhed. 
- Skolen skal have styrket fokus på udvikling af screening og tilhørende tilbud for elevernes 

indgangsniveau i engelsk. 

 

Ad B.: 

Skolen skal fastholde fokus på formativ feedback og skriftlighed 

- Der kan bygges videre på den positive udvikling – både i faggrupperne og for eksempel via 
systematik og progression i feedbackformer, som bør koordineres i årgangs- og klasseteam i 
samarbejde med faggrupperne og fagfamilierne. 

Fokus på studievaner og metarefleksion 

- Grundforløbsteam og faglærere skal eksplicitere formål med anvendte arbejdsformer, og hvad det 
kræver af eleverne koblet til modulernes mål som et led grundforløbet (stx) og 
introduktionsperioden (hf) 

- Faglærere især i 1gh bør udvide fokus på at tydeliggøre tavs faglig ekspertviden om studie- og 
notatteknik i faget (faglig introduktion – ikke generel introduktion). 

 

 

 

 

 

 

 
6 Forum til drøftelse af kvalitetsarbejdet på skolen mellem lærerrepræsentanter og ledelsen. 
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Ad C.:  

Grundforløbet i læreroptik 

- Omfanget af fordybelsestid: Ledelsen har reduceret omfanget af fordybelsestid i grundforløbet, 
men vil fastholde skriftlighed i fagene i grundforløbet, da den er en central del af det at gå på en 
gymnasial uddannelse – og grundforløbet har til formål at introducere til dette. 

- Modulfordelingen: Lærerbesætningen i grundforløbet har været i fokus i udkast til time-
fagfordelingen for at udjævne en mulig skæv arbejdsbelastning – dog skal dette bl.a. også 
balanceres med at tage hensyn til lærernes beskæftigelsesgrad. 

- ABC-evalueringerne: Da konceptet er uklart for nogle lærere, vil ledelsen genforklare konceptet. 
- Grundforløbsteamarbejdet: Coronasituationen har besværliggjort de mange opgaver af social 

karakter, der ligger i grundforløbets arbejdsopgaver. Dette søges kompenseret i 2021-2022. 
Ledelsen vil arbejde med det kommende grundforløbsteam og 1g årgangsteam om at skabe en 
tydeligere rød tråd i overgangen fra grundforløb til studieretning. Herunder skal inddrages fokus på 
at koordinere studie- og notatteknik i fagene samt at tydeliggøre diverse arbejdsformers formål og 
elevernes rolle og ansvar i disse. 

 

2. Vurdering af et sammenhængende uddannelsesforløb på NGHF 

Klassens lærere skal i samarbejde med team lave erfaringsudveksling om arbejdsformer mv. (variation, 
kreativitet, tydelighed, progression). Ledelsen og teamlederne vil drøfte dette i henhold til udarbejdelsen af 
dagsordener på årgangs- og klassemøder. 

Skolens koncept for basal videnskabsteori skal inddrages mere i den daglige undervisning for at øge 
elevernes mestring af begreberne etc. Den flerfaglige følgegruppe vil i dialog med årgangsteam og 
fagfamilieformidlerne følge op på dette. 

Der er behov for at videreudvikle skolens SFA-koncept med fokus på progression i fagene og blik for 
eleverne i årgangens aktuelle udfordringer. Ledelsen, fagfamilieformidlerne og årgangsteamlederne vil 
drøfte udviklingen af progressionsplaner for SFA i næste skoleår samt hvordan faggrupper og fagfamilier 
skal inddrages i dette arbejde. 

Roller i og forventning til årgangsteam skal tydeliggøres i samarbejde mellem lærere og ledelse – 
studieretningsidentiteten skal styrkes gennem faglige og sociale aktiviteter på skolen og ud af huset. 

Som et helårligt udviklingsarbejde vil grundforløbs- og årgangsteamledere i samarbejde med ledelsen 
udvikle et stx-styredokument, der skal rammesætte og skabe mere overblik over et samlet stx-
uddannelsesforløb. 
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3. Gruppe- og medarbejderudvikling 

Ad A.: Rektor vil afholde medarbejderudviklingssamtaler i oktober-december med tilhørende observation 
af undervisningen hos den enkelte lærer. Et særligt tema i disse MUS-samtaler vil være karaktergivning. 
Derudover vil rektor drøfte den enkelte medarbejders bidrag til skolens kvalitetsarbejde. 

Skolen genindfører GRUS-samtalerne (gruppemedarbejderudviklingssamtaler) med henblik på at styrke det 
professionelle læringsfællesskab mellem lærerne. GRUS tager sit afsæt i fagfamilierne (beslægtede 
tværgående faggrupper) under deltagelse fra ledelsen og fagfamilieformidlerne med fokus på at udpegning, 
implementering, opfølgning og evaluering af særlige faglig-pædagogiske indsatser i henhold til skolens 
kvalitetssikringssystem. Et særligt fokuspunkt vil her være databaseret kvalitetsarbejde. 

 

4. Faglig og social trivsel 

• På tværs af stx og hf skal lærerne have fokus på evaluering af undervisningen og bruge det som 
afsæt for lærerstyret inddragelse af eleverne i undervisningen - fx elevindflydelse på emner (eller 
rækkefølgen af emner) og arbejdsformer. 

• Ledelsen skal fastholde den centralt koordinerede afleveringsplan, men med stadig blik for at gøre 
den mere fleksibel (i læreroptik). 

• I skoleåret 2021-2022 bør pædagogisk råd sammen med ledelsen drøfte forventningsrammen for 
den typiske tidshorisont for hhv. udlevering af opgavebeskrivelser og feedback på afleveringer. 
Dette skal føre til en ny og gensidigt forpligtende aftale herom. 

• Fokus på formativ feedback i undervisningen skal fastholdes – det samme gælder opstart og 
skrivning af opgaver i timerne (det sidste kan med fordel tidsmæssigt udvides). 

 

Skolen vil i samarbejde med studievejlederne inkorporere en årlig evaluering af studievejledningen på 
Nakskov Gymnasium og HF som en del af skolens kvalitetssikringssystem under kvalitetsstrengen ”Faglig og 
social trivsel”. Grundet coronarelaterede udfordringer med studievejledningens synlighed og 
tilgængelighed for eleverne, vil det være et mål for skoleåret 2021-2022 at øge studievejledningen 
synlighed og tilgængelighed for eleverne. 
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5. Undervisning 

Ad. A.: Virtuel undervisning (fokus) 

Den virtuelle undervisning skal fortsat videreudvikles. Skolens ledelse og it-vejledere skal i samarbejde 
herom lave udkast til drøftelse i pædagogisk råd om, hvordan skolen som helhed og på individuelt 
faglærerniveau skal kvalitetsudvikle den virtuelle undervisning. Her skal sondres mellem perspektiver af 
særlig relevans i tilfælde af en nedlukning og af relevans til mere generel brug i den daglige undervisning. 

• Nedlukning: Fokus på variation og kreativitet (lave inspirationsbank med øvelser osv.). 

• Nedlukning: Længden af skoledagen skal med i overvejelserne – her blandt i forhold til balancen 
mellem asynkron og synkron undervisning. 

• Generelt: Øget fokus på lærernes kendskab til og anvendelse af forskellige it-værktøjer. 

• Generelt: Niveautilpasning, samtidig med at man ikke mister fagligheden.  

• Generelt: Gruppedynamik i den virtuelle undervisning.  

• Generelt: Mere fokus på individuelt arbejde og lærerens mulighed for at hjælpe eleven individuelt.  
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Løbende indsatser 

Den flerfaglige arbejdsgruppes arbejde er færdigt, men der er behov for løbende opfølgning, evaluering og 
justering over de næste to skoleår (første realisering af et samlet forløb fra 1g til 3g i det nye koncept for de 
flerfaglige forløb og undervisning i basal videnskabsteori). Ledelsen har udpeget to af lærermedlemmerne i 
den flerfaglige arbejdsgruppe til i samarbejde med ledelsen at forestå det videre arbejde med dette. Den 
flerfaglige følgegruppe vil have følgende opmærksomhedspunkter i de næste to skoleårs udviklingsarbejde 
(2021-2022 & 2022-2023):  

• Samkøring af diverse skriveguides fra DHO til SRP (herunder ift. skolens skriveworkshops). 

• Fortsat fokus på udbredelse og implementering af det fælles skolekoncept for ”basal 
videnskabsteori”. 

• Udvikling af et fælles oplæg til eleverne om den mundtlige del af SRP-eksamen. 

• Afklaring vedrørende fordeling af arbejdet mellem DHO og SRO med: 

• Litteratursøgning. 

• Elevkonstruktion af problemformuleringer. 

• Resumé. 

 

Skolens nye koncept for lektieværksted ”lektier og læring” skal fastholdes, men justeres. På baggrund af 
evalueringer samt drøftelser i pædagogisk råd skal der arbejdes på følgende i forhold til lektier og læring i 
skoleåret 2021-2022: 

- Ledelsen skal i udgangspunktet organisere lektier og læring for hf og stx separat (under 
hensyntagen til skemalægningen). 

- Lektier og læring skal i overensstemmelse med både lærernes og elevernes ønsker målrettes det 
skriftlige arbejde. 

- I samarbejde mellem ledelsen og faggrupperne og fagfamilierne skal der ses på den praktiske 
organisering af lektier og læring – for eksempel vedrørende etablering af bestemte rum til 
bestemte fag. 

- Lærernes og elevernes rolle i forbindelse med lektier og læring skal drøftes yderligere i skoleåret 
2021-2022 i henholdsvis pædagogisk råd, i elevrådet og i F&E-udvalget. 


