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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
samt tværgående perspektiver, der vedrører hele skolen.
I henhold til skolens indsatsaftale med STUK vedrørende hf-afdelingen henvises til særskilte dokumenter,
som er udmøntninger af kravene til gymnasieskolernes selvevalueringer og opfølgningsplaner, der både
rummer arbejdet med indsatsaftalens delelementer samt indsatsens integration i skolens samlede
kvalitetssikringssystem. Det drejer sig om følgende dokumenter, der er tilgængelige på skolens
hjemmeside:
https://nakskov-gym.dk/wp-content/uploads/2021/06/Strategiplan-for-hf-indsats-i-2021-2022.pdf
”Afrapportering til bestyrelsen vedrørende skolens arbejde og foreløbige resultater med hf-indsatsen 20212022”. (juni 2022).
”Afrapportering til STUK vedrørende Nakskov Gymnasium og HF’s arbejde med hf-indsatsaftalen 20212022”. (august 2022).

Bestyrelsen er blevet præsenteret for og har behandlet siderne 3-10 samt side 17 på mødet den 14.
december 2021.

I henhold til selvevalueringen og opfølgningsplanen for 2020-2021 vedtoges disse øvrige indsatsområder,
som har haft særligt fokus i skoleåret 2021-2022:
1. Justering af skolens nye lektieværkstedskoncept ”lektier og læring” (stx & hf)
2. Fortsat arbejde med at udbrede og justere skolens nye koncept for arbejdet med de flerfaglige
forløb og undervisning i basal videnskabsteori (stx)
3. Videreudvikling af skrivevejledning under SSO-skriveperioden (hf)

1

Her afventer skolen tallene fra STIL’s beregninger
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Kvalitetssikringssystem og -årshjul på NGHF
Følgende er en kort gengivelse af Nakskov Gymnasium og hf’s overordnede måde at undersøge og arbejde
med skolens kvalitet på. For et mere omfattende indblik i skolens kvalitetssikringssystem henvises til
skolens beskrivelse af dette på skolen hjemmeside: https://nakskov-gym.dk/om-skolen/evaluering-ogkvalitetsikring/

De fem kvalitetsstrenge
I henhold til skolens reviderede kvalitetssystem drøftet på bestyrelsesmødet juni 2021 har skolen ”5
kvalitetsstrenge” – der bruges til at skabe data for skolens kvalitetsarbejde til at undersøge, fastholde og
forbedre 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. GRUS: evaluering og forbedringstiltag i hhv. faggrupper og beslægtede tværgående
faggrupper.
b. MUS: individuel medarbejderudviklingssamtale med inddragelse af skolens indsats- og
nøgleområder.
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.
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Årshjul for kvalitetsarbejdet på NGHF
Årshjulet viser skolens faste rytme i kvalitetsarbejde, og hvornår de formelle organisatoriske niveauer
undersøger og udvikler kvaliteten på skolen – der kan fra skoleår til skoleår laves mindre
justeringer/tilføjelser.

August
•Iværksættelse af tiltag på
baggrund af
opfølgningsplan og
indsats- og nøgleområder
•Screening af elevernes
indgangsniveau

Maj-juni:
•Resultatvurdering og
selvevaluering & vedtagelse
af opfølgnings- og
handleplan med særlige
pædagogisk-strategiske
indsatsområder.
•Faste teamledermøder,
årgangs- og klassemøder
•Bestyrelsesmøde

September
•Pædagogisk dag 1:
Udfoldelse af tiltag og
målevalueringsplaner
•Bestyrelsesmøde

Maj:
Oktober-december:

•Pædagogisk dag 2:
Tolkning af skoleårets
kvalitetsarbejde med
forslag til
handleplaner +
feedback fra lærerne.
•Møde i FE-udvalget

•Evaluering af grundforløb og
overgangsproblematikker.
•Årlig trivselsmåling
•Faste teamledermøder,
årgangs- og klassemøder
•Ledelsesseminar
•Bestyrelsesmøde
•Møde i FE-udvalget

Januar-marts:
April:
•Evaluering af
skoleårets
kvalitetsarbejde

•MUS
•GRUS
•Faste
teamledermøder,
årgangs- og
klassemøder
•Bestyrelsesmøde
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Selvevaluering og resultatvurdering 2021-2022
1) Grundforløb og overgangsproblematikker
Screeningerne af indgangsniveau leverer kvantitative data til drøftelse af evt. igangsættelse af
ekstraindsatser på individ-, klasse-, årgangs- eller skoleniveau med henblik på at løfte indgangsniveauet fra
grundskolerne til det i læreplanerne forventede faglige niveau. Dermed søger skolen at afhjælpe
overgangsproblematikker på det basale faglige kompetenceniveau (fx ift. læsning, skrivning, regning).
Evaluering af undervisning og skolestart for 1gh-eleverne i overgangsperioden baserer sig primært på
gruppeinterview med 1g-elever og 1h-elever (sekundært via evalueringen af fx grundforløbet med
lærerne), der leverer kvalitative data til formative drøftelser på fx pædagogisk råd, MIO og årgangs- og
klasseteamniveau med henblik på at a) justere næste skoleårs arbejde med overgangsproblematikker og b)
indsatser for 1gh-eleverne i det resterende skoleår.
Evaluering af grundforløbets tilrettelæggelse baserer sig primært på evalueringen med de involverede
lærere via digitale interview (sekundært via undervisningsevaluering med eleverne nævnt ovenfor), der
leverer kvalitative data til drøftelse i pædagogisk råd, MIO og i fagfamilierne med henblik på at justere
rammerne for grundforløbet (stx) og skolestart for alle 1gh-elever.
Al data og evaluering og dialog af disse sammenfattes og drøftes i relevante fora og danner grundlag for
udkastet til skolens selvevaluering og resultatvurdering og opfølgnings- og handleplan.

A) screening af indgangsniveauer
Talblindhed (under udvikling)
Skolen er i gang med at udvikle et bedre screeningstilbud for elever med mulig talblindhed.
Studievejledningen har arbejdet på og ”pilottestet” konceptet.
Fagfamilieformidleren for nat-mat og studievejlederen har drøftet implementering med matematiklærerne
i forårssemesteret 2022.

Ny screening i engelsk (under udvikling)
Engelskgruppen er i gang med at udvikle og standardisere screeningspraksis ift. engelsk.

Læsescreeninger
Læsescreeninger blev gennemført i perioden uge 32-36 2021. Resultaterne fremgår nedenfor.
Skolens faste obligatoriske læsekursus for hf’erne er gennemført i uge 39-43 2021. Tilbuddet til stx’erne er
lagt i samme periode.
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Elevgrupper/indikatorer:

Læsehastighed:

Læseforståelse:

Fonologisk usikkerhed:

Hf-eleverne:

38%

57%

48%

Stx-eleverne:

13%

45%

25%

Samlet for 1.-årgangen:

24%

50%

34%

Derudover indstilles 12 ud af 41 1hf’ere til ordblindetest. Yderligere 3 er screenet ordblinde fra
grundskolen.
Dvs. at 36,5% af 1hf’erne er så svage læsere, at de enten er screenet ordblinde eller sendes til yderligere
udredning af skolen for ordblindhed (fra skoleåret 2022-2023 råder skole igen over lærere, der er
uddannede til at afholde og vurdere ordblindetest).

B) gruppeinterview med 1gh elever ved afslutningen af grundforløbet: overgangsproblematikker fra
grund- til gymnasieskole
Gruppeinterviewene behandles bl.a. af hele skolen samlet på pædagogisk råd møde 2 torsdag d.
09.12.2021. Her inddrages lærerne i, hvilke områder der skal arbejdes med i overgangen fra grund- til
gymnasieskole i næste skoleår – herudover vil gruppeinterviewene blive drøftet af ledelse og teamene i 1gh
med henblik på indsatsområder for de nuværende 1.-årgangselever.

Sammenfatning af gruppeinterview med 1’gerne
Temaer
Elevernes oplevelser
Overgangen til
gymnasiet: Fagligt
niveau, krav og
progression

Grundskolelærere, forældre, ældre søskende og venner har talt overgangen op ift.
niveau.
Eleverne oplever en flad progression ift. fagligt niveau i grundforløbet, hvor der startes
med emner, som de lige har afsluttet grundskolen med – det opleves som en god
flydende overgang, der får alle med.
De kan godt mærke, at kravene etc. stiger med starten på studieretningsforløbet.
Almen sprogforståelse opleves som enormt svært og overvældende – det er et helt nyt
fag for eleverne.
Eksamen som afslutning på et meget kort grundforløb fylder meget i elevernes
bevidsthed.
Kravene til forberedelse (lektier etc.) opleves som enormt store og hårde i gymnasiet
ift. grundskolen – flere har skulle droppe fritidsinteresser for at få tingene til at hænge
sammen.

9

Undervisningsformer

I grundskolen var eleverne vant til en variation af tavle- og gruppeundervisning (og for
nogles vedkommende individuelt arbejde).
I gymnasiet oplever de en bred pallette af undervisningsformer. De er meget glade for
variation.
- Som noget negativt påpeger eleverne, at de dog også tit kan opleve 90
minutters tavleundervisning (som de oplever som for tungt).
-

Skriftlighed: niveau,
omfang, hyppighed,
igangsættelse på
timerne, afleveringsplan
og lektier og læring

Som noget positivt påpeges at nogle lærere arbejder med 1-2 elevoplæg i
modulerne – der er grænseoverskridende, men godt (særligt oven på
manglende eksamenstræning i grundskolen pga. Covid-19-nedlukningen).

Afleveringsplanen opleves som god – og en stor hjælp til at overskue og planlægge
deres tid.
Afleveringerne er svære, men de har ikke haft så mange endnu. Afleveringer er en stor
omvæltning fra grundskolen.
De er glade for lektier og læring – og vil gerne have mere.
Opgaver forklares altid af lærerne, men det er meget forskelligt, om der afsættes tid til
at skrive på opgaverne i timerne. Eleverne er meget positive over for at arbejde på
opgaver på skolen under lærervejledning.

Feedback

Eleverne er generelt glade for formativ evaluering/feedback:
- Særligt fremhæves skriftlige kommentarer med forbedringsforslag
- Særligt fremhæves individuelle feedbacksamtaler oven på skriftlige opgaver
som godt (eleverne er med på, at dette ikke kan ske hver gang)
Eleverne oplever også generel feedback på klassen om typiske fejltyper etc.
- Det er ok, men vil hellere have individuel feedback skriftligt/mundtligt
Summative feedbackudsagn som fx ”fint”, ”godt” og ”jævnt” opleves som ligegyldigt –
eleverne ved ikke, hvordan de skal forstå deres faglige niveau ud fra den type udsagn.
Her oplever eleverne karakterer som bedre.

Grundforløbet –
herunder valg af
studieretning

Eksamensfagene Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og særligt Almen
sprogforståelse (AP) fylder utroligt meget i elevernes hoveder i grundforløbet – dvs. at
studieretningsintroduktioner mentalt glider lidt i baggrunden. Valg af studieretning sker
derfor også i høj grad på baggrund af personlige forhold og faglige styrker i
grundskolen.
Der blev ytret ønske om fx en 3-dages studieretningsprøveperiode som yderligere
støtte til studieretningsvalg.
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Nogle elever oplevede dog også, at grundforløbet både bekræftede og afkræftede
forskellige ideer om fag og ønsker til studieretning.
- Matematik fremhæves som et fag, der har givet god baggrundshjælp til
overvejelser om studieretningsvalg ift. screeninger og ABC-evalueringen.
Nogle elever påpeger, at det relationelle mellem lærere og elever medfører både fraog tilvalg af studieretninger.
Evt.

Gymnasiets fraværsregler og – håndtering opleves som hårde ift. grundskolen.
Eleverne ønsker en frist for, hvornår lærerne giver lektier for i Lectio fx kl. 15.00 dagen
før.
De sociale arrangementer i august som intro til skolens sociale liv og fællesskab får stor
ros med på vejen af eleverne.

Sammenfatning af gruppeinterview med 1hf’erne
Fokuspunkter
Elevernes oplevelser
Overgang fra
 Folkeskolen italesætter gymnasiet som fagligt meget sværere end det
folkeskolen til
faktisk opleves
gymnasiet (fagligt
 En positiv oplevelse at starte på gymnasiet
niveau, forventninger)
 Det faglige niveau opleves som passende.
Eleverne understreger at de fleste fag er startet med ’folkeskolestof’,
hvilket er rart, for så er alle med, og det er et godt afsæt for at
bevæge sig op ad læringskurven.
 Eleverne oplever, at de i gymnasiet får mere selvstændighed og
ansvar i undervisningen.
Undervisningsform
 Tydelig rød tråd i undervisningen (de små dele bruges til et samlet
hele, bl.a dansk)
 God variation i undervisningen
 Mere selvstændighed
 1p oplevede meget gruppearbejde
 1q oplevede større grad af selvstændigt arbejde
Skriftligt arbejde
 Dejligt at opgaverne gives for i god tid (bl.a. historieopgaven)
 Begge klasser er meget glade for at arbejde med afleveringer i timen
(mat)
 I øvrige fag kunne det være rart, at der var mere skrivning i modulet,
men ofte er modulerne meget spredt placeret.
 1p oplever at opgaverne tit klumpede i samme uge, således at nogle
uger er uden afleveringer, mens andre er fyldte
Feedback
 Begge klasser var enige om, at karakterer er gode til at vise fagligt
standpunkt – karakterfri gør flere af dem usikre på deres faglige
standpunkt
 Udtryk som ’fint’, ’godt arbejde’, ’udmærket’ opleves som feedback
der er svær at oversætte for eleverne
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Socialt læringsmiljø




Eleverne efterlyser mere formativ feedback (mundtligt og skriftligt)
med konkrete anvisninger på, hvad de skal gøre for at blive bedre,
frem for at mangler i opgaven bliver fremhævet
Faste pladser, faste grupper/makkerpar er gode i starten til at skabe
et godt socialt miljø (tryghed, lærer hinanden at kende)
Blev opretholdt for længe (okt/nov) – uheldige gruppekonstellationer
kan virke demotiverende

C) lærerevaluering af grundforløbet
Overordnet synes læreroplevelsen af grundforløbet at være mere positiv i 2021-2022 end i 2020-2021.
Emne

Sammenfatning

Fordybelsestid i grundforløbet

Der er overordnet tilfredshed med det reducerede omfang af
fordybelsestid – dog oplevede nogle lærere, at de mulige
afleveringsdatoer lå for tæt på hinanden.

Modulfordelingen i
grundforløbet

Det er udbredt tilfredshed med modulfordelingen i grundforløbet i
matematik, dansk, engelsk, samfundsfag
AP-latin oplever dog, at modulfordelingen i grundforløbet et meget
tætpakket med flere AP-moduler på en dag – det fungerer mindre
godt.

Fælles grundforløb i fagene og
planlægning
af grundforløbsundervisning i
faggrupperne

Der er enighed blandt alle faggrupper om, at fælles planlægning af
grundforløb i fagene er nødvendigt og godt – især for elever og
lærere i overgangen fra grundforløb til studieretning.

Lærerfordelingen
(arbejdsbelastning)

Der har været udbredt tilfredshed med lærerfordelingen i
grundforløbet.
Latinlærerne i Almen sprogforståelse (AP) oplever dog det modsatte.
AP-latinlærerne oplever en meget stor skæv arbejdsbelastning og
ønsker nu ét AP-hold per AP-lærer frem for to AP-hold per AP-lærer
(tidligere ønske).

ABC-evaluering

Lærerne melder hovedsageligt positivt tilbage i forhold til ABCevalueringerne i dette skoleår. Særligt matematik er tilfreds med
evalueringsformen. Fag i sprog- og kultur- og samfundsfagområderne
er tilfredse, men påpeger dog, at ABC-evalueringerne i deres fag er
mere usikre end i fx matematik.
AP-latin oplevede tog tekniske problemer ift. ABC-evalueringen, som
der skal rettes op på til næste skoleår.

Evt.

Evalueringsspørgsmålene af grundforløbet opfattes af nogle nye
ansatte som for indforstået.
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Engelsklærerne påpeger, at klasseskift har haft en forstyrrende effekt
på deres didaktik – særligt omkring brugen af screeninger m.m. til at
lave differentierede gruppedannelser.

2) Vurdering af et sammenhængende uddannelsesforløb på NGHF
A) Gruppeinterview med afgangsklasserne tæt på skoleårets afslutning
3g-årgangen (stx):
Alle stx-klasserne i 3g er meget opmærksomme på, at de har mistet noget i form af sociale oplevelser og
aktiviteter i forbindelse med corona.
Deres oplevelse af at starte på skolen før corona var virkelig positiv – de mange introaktiviteter af social og
faglig karakter skabte fællesskab i klasserne og på tværs af årgange stx og hf. I 3g har der igen været fuld
gang i det sociale liv på skolen – og trivslen har været i top.
Eleverne anerkender skolens arbejde for trivslen under nedlukningerne etc.
Caféer, fester, NAGY-dysten, sociale tiltag fra klassens teamlærere etc. er ”vildt fede” – der må også godt
være andet end fester, fx quizzer.
3g’erne oplever, at 1g’erene i år ikke helt har fået fat i traditionerne og anbefaler, at skolen er endnu mere
opsøgende og støttende for at fastholde det gode fællesskab og den elevaktive kultur på skolen.
Der efterspørges mere sammenrystning i forbindelse med overgangen fra grundforløb til
studieretningsforløb.
Interaktionen med lærerne er præget af god dialog og stor respekt.
Lærerne opleves som fagligt dygtige og hjælpsomme.
Klasserumskulturen har været præget af rummelighed og plads til læring.
Den nuværende frist for lærernes indskrivning af lektier i Lectio er for kort.
Afleveringsplanen fungerer godt – dog er der stadig lidt problemer med at få opgaverne tilbage i god tid.
SRP-vejledningen før og under skriveperioden har været rigtig god. Skrivning på skolen og SRPworkshoppene var gode – selvom nogle var negative overfor det inden. Dog bør workshoppene falde
tidligere, så de er mere synkroniseret med, hvor langt de fleste elever var.
Nogle af lærerne har ikke fælles fodslag om konceptet for SRP, VT og formalia og siger noget andet end
flertallet.
Dansklærerhjælpen i SRP var godt, men der skulle være flere dansklærere til stede.
Et mindretal af elever har oplevet mærkbart mindre faglærervejledning end deres klassekammerater.
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Idéen med sondringen mellem ”åben vejledning” og ”obligatorisk vejledning” er god, men enkelte lærere
var ikke tilgængelige i den ”åbne vejledning” – og så kan det være lige meget.
Eleverne er glade for de flerfaglige forløb og undervisningen i basal videnskabsteori.
De efterspørger, at lærerne bruger fx begrebsparrene mere tydeligt i den almene undervisning – det sker
mest i de naturvidenskabelige fag.
De ønsker mere træning i at skrive resumé i forbindelse med Dansk-historieopgaven (DHO) og
Studieretningsprojektet (SRO).
De ønsker mere træning i at konstruere problemstillinger og problemformulering i forbindelse med de
flerfaglige forløb generelt.
Eleverne er meget glade for de Særlige Faglige Aktiviteter (SFA), de selv har valgt sig ind på – den ekstra
træning og medbestemmelse får stor ros. Der ytres kritik af, at nogle faglærere gør noget helt andet end
det, som de har udbudt i valghæfterne (her føler eleverne sig snydt). Især kritiseres det når lærerne bruger
de elevvalgte SFA-forløb til at lave almindelige afleveringer. Eleverne ved godt, at dette imod konceptets
hensigt.
De enkelte studieretningers profiler må gerne tydeliggøres mere – fx gennem ekskursioner (behøver ikke at
være uden for Lolland), ud-af-huset aktiviteter og foredrag. Fx har den naturvidenskabelige studieretning
været rigtig glade for turen til naturskolen.
Skolens printersystem får stor kritik fra eleverne.
De nye ”smartboards” (Clevertouch) får stor ros.

2hf-årgangen (hf):
Afgangseleverne på hf 2022 lægger meget vægt på den positive oplevelse af skolens sociale aktiviteter
(caféer, fester, NAGY-dysten, sociale tiltag fra klasses teamlærere etc.).
De efterspørger mere og særligt flere aktiviteter på tværs af klasser og årgange.
De har også været rigtig glade for deres studieture.
Den ene klasse har haft en oplevelse af, at et stort mindretal ikke engagerede sig socialt i klassen og ikke
deltog i diverse aktiviteter – dette har ikke bidraget positivt til klassefællesskabet.
Én klasse har som helhed oplevet rigtig god trivsel på skolen og haft en rigtig god relation til deres lærere
og andre klasser. Dette har ikke i samme udprægede grad været oplevelsen i den anden hf-klasse, hvor der
især i 2hf har været en del gnidninger mellem eleverne indbyrdes – samt en oplevelse af, at lærerne ikke
forstår, at skolen ikke nødvendigvis er deres første prioritet: ”…manglende forståelse for elevernes private
liv…”. Job, fritid og træning2 fylder mindst lige så meget som uddannelse.
Begge klasser er meget bevidste om, at corona-restriktionerne og -nedlukningen i 2020-2021 har haft en
negativ indvirkning på deres sociale trivsel og deres muligheder for at danne bånd til hinanden og lærerne
både under og efter nedlukningen. Den ene klasse synes at have den oplevelse at være lykkedes med det

2

Opfattes ikke som fritid, men som en særskilt forpligtelse.
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på trods af disse udfordringer. De tilkendegiver, at ”…det handler også rigtig meget om, hvad man selv som
elev og klasse kommer med…”.
Den ene hf-klasses oplevelse af en varierende social trivsel i 2hf har også haft betydning for deres oplevelse
af læringsmiljøet, som har været vanskeligt i pressede situationer omkring vintereksamen og i forbindelse
med fx eksamensforberedende opgaver (fx Danskopgaven i 2hf, som blev oplevet som meget tung og hård
at komme igennem).
Ellers ligger hf-klasserne vægt på en god dialog med lærerne, medindflydelse og variation som
kendetegnende den gode undervisning, som de generelt har modtaget på skolen.
Tutorkonceptet er hf-eleverne meget positive overfor – nogle ønskede sig endnu mere (på niveau med
mentorkonceptet). Det fremhæves som et element, der har været med til at skabe forbindelse mellem
skole og elev.
SSO-vejledningen op til og under skriveperioden har været en god oplevelse – særligt det store fokus på
formativ feedback, stilladseret skrivevejledning og formalia i de to SSO-skriveworkshops.
Enkelte elever oplevede ikke at få samme adgang til faglærervejledning som flertallet. Flertallet har oplevet
et passende omfang af og en god faglærervejledning.
Dansklærerhjælpen var god – men der skulle være flere dansklærere til stede.
Projekt-praktikperioderne er gode – fx blev de mere motiverede i Naturvidenskabelig faggruppe (nf) pga.
nf-projektet med besøg på Frederiksdal. Besøg på Absalon3 og hos Politiet opleves super relevant.
Danskopgaven i 2hf fremhæves som det eneste negative ift. projekt-praktik – dog roses toningen mod
fagpakkerne.
Der efterspørges mere og synligere inddragelse af karrierelæring og toning mod fagpakkerne i den almene
fagundervisning.
Skolens printersystem får stor kritik fra eleverne.
De nye ”smartboards” (Clevertouch) får stor ros.

B) Gruppeinterview med årgangsteam (stx) og klasseteam (hf) parallelt med afgangsklasserne
Årgangsteam (stx)
Fordelene ved årgangsteamarbejdet er stadig, at organiseringen rammer elevernes virkelighed bedre end
tidligere – ligeledes påpeges det positive i en reduktion af klassemøder for papegøje/sammensatte hold
uden et tab af kvalitet.
Ulempen er, at enkelte årgangsteammedlemmer ikke underviser eleverne i visse klasser og dermed ikke har
kendskab til de elever, som drøftes på årgangsteammøderne – dog er sparringen med andre kollegaer
positiv i sig selv. Man kunne imødegå det manglende brede kendskab til årgangens elever gennem flere
aktiviteter på tværs af årgangene.

3

Enkelte så ikke deres personlige specifikke præferencer opfyldt. Derudover var der bred enighed om, at
pædagogikperspektivet ikke fyldte nok ift. socialrådgiverperspektivet på Absalon.
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I det videre arbejde med udviklingen af henholdsvis skolens teamarbejde og stx-styredokumentet anbefales
reformulering af teamarbejdet og indholdet på teammøderne.
Der ønskes mere samarbejde med rektor og studievejledningen, særligt angående elever på særlige vilkår,
info om elever med mentorer og orientering om udfald af samtaler med studievejleder eller rektor efter
lærerforsamlinger.
Ledelsen bør være tydeligere i introduktionen af teamarbejdet til nye ansatte eller lærere uden erfaring i
teamarbejde.
Generelt for evalueringen af 3g-årgangsteamets arbejde var et ønske om, at skolen bevæger sig fra de mere
abstrakte opgavebeskrivelser til en mere konkret beskrivelse og ”værktøjsgørelse” af teamarbejde på
skolen.
Det har været meget individuelt blandt lærerne, hvordan der er blevet arbejdet med at etablere en
læringsorienteret årgangs-klasse- og holdkultur – teamet anbefaler, at vi som skole skal arbejde mere med
at gøre det kollektivt og ”klasseorienteret” i sit fokus. I forlængelse af ønsket om mere værktøjsgørelse af
teamarbejdets opgaver peges her på skemalægning af teammoduler (halve/hele) i løbet af skoleåret –
hertil skal udarbejdes emner og materialer.
3g-årgangsteamet peger på, at arbejdet med faglig progression i undervisningen – ligger i faggrupperne og
fagfamilierne. Team skal i stedet sikre tværgående progression rettet mod Studieretningsprojektet (SRP)
samt i forhold til almene selvstændigheds-, livsdueligheds- og studieforberedende kompetencer.
Årgangsteamets lærere peger på særligt to punkter, som skolen skal være opmærksom på i forhold til
eleverne:
-

Hierarkiet mellem klasserne, som vi som minimum ikke skal være medskabende af.
Post-corona er det blevet meget tydeligt, at der er et behov for, at skolen er mere opmærksom på,
hvordan eleverne bruger fællesdokumenter. Det ender meget tit i pseudogruppearbejde etc., hvor
man deler tingene ud mellem hinanden og ikke fokuserer på at lære, men på at præstere og
komme hurtigst og lettest igennem opgaverne.

Teamlærerne i 3g-årgangsteamet vurderer, at eleverne har klaret sig rigtigt fint og udviklet sig socialt og
fagligt trods den modgang, de har oplevet, særligt grundet corona-nedlukningerne og -restriktionerne.

Klasseteam (hf)4
Samarbejdet med ledelsen har generelt været positivt. Den nye tilgang til teamarbejdet – særligt hvad
angår elevernes trivsel og studieaktivitet – er en markant forbedring og opkvalificering af teamets arbejde
samt samarbejde med ledelsen om dette. Her peges især på, at det har skabt en mere holistisk tilgang i
fraværshåndtering, studievejledning, tutorarbejde og teamarbejde samt langt mere gennemsigtighed og
gennemskuelighed i det organisatoriske arbejde omkring dette.
Det kan dog diskuteres, om den nye tilgang til teamarbejdet giver den intenderede effekt over,for visse
elevtyper.
4

Da teamarbejdet på hf i 2021-2022 har været en del af hf-indsatsen behandles dette også i afrapporteringen til
bestyrelsen om hf-indsatsen – i afrapporteringen kan der fremkomme yderligere informationer om evalueringen hfteamarbejdet.
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I forlængelse af ovenstående anbefaler teamlederne udarbejdelsen af et nyt ”styredokument” for
teamarbejdet med fokus på at konkretisere arbejdsopgaverne yderligere samt indtænke tutorarbejdet og
sætte det i et årshjul, der matcher skolens årsplan og årshjulet for skolens kvalitetssikringssystem.
Derudover kunne det være fordelagtigt at sikre moduler med eleverne og alle teamlærerne til stede.
Teamet er blevet mere fokuseret på at have en konstruktiv tilgang om at få klassen til at fungere og
forbedre nogle forhold frem for kun at fokusere på negative aspekter af deres hf-klasser.
I forhold til samarbejdet mellem teamlærerne og hf-klassernes øvrige lærere, så vurderer teamlederne, at
der har været større vilje til at etablere fælles fodslag om henholdsvis at håndtere udfordringer og bygge på
det positive i klasserne.
Klassemøder har været mere konstruktive og har haft større fokus på de elever, som gerne vil hfuddannelsen.
Teamlederne vurderer, at brugen af data fx i forbindelse med trivselsmålingen kvalificerer klassemøderne.
Det er teamledernes vurdering, at en del af det fagligt pædagogisk-didaktiske i teamarbejdet løses (og løses
bedre) i fagfamilieregi. Teamets arbejde (med og uden klassens øvrige lærere) er bedre fokuseret på
almendidaktik, klasserumsledelse, progression i selvstændighedsgørende, de almene og tværgående
studieforberedende og livsduelighedsorienterede kompetencer. Derudover selvfølgelig trivsel,
studieaktivitet og gennemførsel.
Når teamlederne skal vurdere elevernes udgangspunkt både socialt og fagligt fra starten af skoleåret, så er
der på et generelt niveau grund til at være tilfredse med elevernes udvikling – dog har én 2hf-klasse ikke
helt rykket sig så meget, som man kunne ønske sig i forhold til både det faglige og sociale.

Afgangsklassernes anbefaling af skolen på tværs af stx og hf
Nakskov Gymnasium og HF er en lille hyggelig skole med et godt og trygt fællesskab og læringsmiljø.
Skolens beliggenhed er et klart plus.
Der er gode relationer mellem eleverne i klasserne og på tværs af klasserne.
Lærerne er gode, hjælpsomme og imødekommende, og undervisningen er god.

3) Medarbejderudvikling
Som erstatning for den tidligere ene læsevejleder, er skolen som nævnt ved at få uddannet to nye
læsevejledere. Begge færdiggør læsevejlederuddannelsen i dette skoleår, og deres opgave bliver at
håndtere en stigende udfordring med læsevanskeligheder blandt særligt skolens hf-elever.
Skolen efteruddanner én nyansat dansklærer i en master i dansk som 2. sprog med henblik på at styrke
indsatsen for en stigende elevgruppe (igen særligt på hf).
En af fagfamilieformidlerne er påbegyndt en masteruddannelse i gymnasiepædagogik på SDU med henblik
på et langsigtet ønske om at styrke den forskningsmæssige forankring af skolens generelle kvalitetsarbejde.
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Der er afholdt et skolebaseret kursus om relationsarbejdet i klasserummet for hf-lærerne på baggrund af
ønsker fra lærerne med henblik på at styrke hf-pædagogikken på skolen.
Der er foregået mere efteruddannelse i form af fx en række FIP-kurser m.m. baseret på lærernes egne
ønsker og interesser.

A) GRUS
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 med udgangspunkt i drøftelser af STIL’s
mest aktuelle tal om karakterer (absolutte og ift. løfteevne).
GRUS planlægges til afholdelse i marts. Fagfamilieformidlerne og ledelsen vil i januar-februar drøfte og
planlægge den endelige udformning af GRUS.
Drøftelserne på GRUS danner afsæt for fagfamiliernes input til det fagnære kvalitetsarbejde for skoleåret
2022-2023, der yderligere kvalificeres ved pædagogisk dag 2 d. 19.05.2022.
De gennemgåede data på GRUS i de forskellige fagfamilier gav anledning til at udpege følgende temaer (der
kvalificeres og konkretiseres på pædagogisk dag 2 foråret 2022 og pædagogisk dag 1 i august i
efterfølgende skoleår):
Kultur- og samfundsfagenes fagfamilie:
-

Mundtlighedsformer.
Tydeliggørelse og visualisering af taksonomi og fagligt niveau.
Drengene.
Ks på hf: Hvordan bevarer vi flerfagligheden i ks og stadig får enkeltfagligheden frem i fagene.
Ks på hf: Det stærke og strukturerede samarbejde i ks-gruppen skal fastholdes – og nye kolleger,
der skal starte ks-hold til januar bør være censorer i de interne flerfaglige prøver i december.

Naturvidenskabs og matematiks fagfamilie:
-

Styrke overgangen fra grund- til gymnasieskole i samarbejde med grundskolerne (videndeling og
observation).
Udvikling af nye forløb i NV i grundforløbet på stx.
Udvikle samarbejdet i matematikfaggruppen.
Fastholde de didaktiske principper i hf-undervisningen, der er blevet udviklet i forbindelse med hfindsatsen.

Performancefagenes fagfamilie:
-

Tydeliggørelse og visualisering af taksonomi og fagligt niveau.

Sprogfagenes fagfamilie:
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-

Fastholde de didaktiske principper for skriftlighed i hf-undervisningen, der er blevet udviklet i
forbindelse med hf-indsatsen.
Mundtlighedsformer.

B) MUS
Medarbejderudviklingssamtalerne havde i 2022 en varighed på ca. 30 minutter og blev for de 36
underviseres vedkommende gennemført på baggrund af 45 minutters undervisningsobservation. Ud over
undervisningsobservationen baserede samtalen sig for de flestes vedkommende på data om for eksempel
karakterer og fravær på det givne hold.
Gennemgående synes undervisningsobservationen at bekræfte resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen:
Eleverne befinder sig i et læringsmiljø, hvor de kan få faglig hjælp af læreren, og de er tillige, med de
forskelle der nu engang er, trygge i deres klasse.
Interaktionen mellem lærer og elever viste gennemgående, at det faglige niveau var passende.
Alle lærere blev spurgt, om de befandt sig på det sted i progressionen, hvor de forventede, at eleverne
skulle være. Svaret var entydigt bekræftende.
Når dette forekommer interessant, skyldes det, at svaret for få år siden gennemgående var benægtende.
Det kan alt i alt tyde på, at indgangsniveauet på alle klassetrin er justeret i opadgående retning.
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4) Evaluering af elevernes faglige og sociale trivsel
A) Den nationale trivselsmåling
Kvalitetsarbejdet baserer sig her i udgangspunktet på kvantitative data fra ministeriets årlige
trivselsmålinger, der gøres til genstand for behandling i en række fora: Team- og ledermøder, klasseog/eller årgangsmøder.
Eleverne inddrages via oversættelsessamtaler (typisk) med en teamlærer. Derudover drøftes resultaterne i
elevrådet og i undervisningsmiljøudvalget.
Skolen tilstræber altid at have gennemført trivselsmålingerne i slutningen af november, og skolen har også i
år planlagt og gennemført den nationale trivselsmåling for alle skolens klasser på dette tidspunkt.
Skolen arrangerer et opsamlingsheat for de elever, som var fraværende i de givne undervisningsmoduler.
Det videre arbejde med trivselsmålingen står beskrevet i skolens kvalitetssikringssystem og finder sted, når
STIL offentliggør data.
Nedenfor ses skolens samlede svarprocent samt klassevise svarprocenter:
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Nedenfor kan ses en oversigt over skolens resultater i den nationale trivselsmåling 2021 sammenholdt med
det nationale gennemsnit. Pil op og pil ned indikerer henholdsvis fremgang eller tilbagegang i forhold til
trivselsmålingen 2020.5

Indikatorer:

DK: STX

DK: HF

NGHF: STX

NGHF: HF

NGHF (hele skolen)

Faglig
individuel
trivsel:

3,8

3,7

3,9

3,7 (↓)

3,8

Social trivsel:

4,2

3,9

4,3 (↑)

3,9

4,2 (↑)

Læringsmiljø:

3,5

3,6

3,8 (↑)

3,7 (↑)

3,7 (↑)

Pres og
bekymringer:

2,5

2,7

2,5 (↓)

2,7

2,5 (↓)

Mobning:

4,7

4,7

4,7 (↓)

4,7

4,7 (↓)

”Jeg er glad
for at gå i
skole”:

4,1

3,8

4,1 (↑)

3,9

4,0 (↑)

Skolen kan konstatere, at trivslen på skolen overordnet set holder sit høje niveau sammenlignet med 2020.
Skolen kan yderligere konstatere, at skolens resultater enten flugter med eller ligger over landstallene for
2021.
Drøftelserne af resultatet af den nationale trivselsmåling 2021 mellem lærere, elever og ledelsen peger på
følgende (skolen har særligt haft fokus på trivselsindikatorerne ”læringsmiljø” og ”pres og bekymringer”):
Læringsmiljø: trivselsindikatoren er i stadig fremgang og ligger i øvrigt over landsplan. Eleverne fremhæver
positive tiltag som den nyorganiserede afleveringsplan, Lektier og læring og skolens organisering af 130(stx) og 80-timerspuljen (hf).
Pres og bekymringer: trivselsindikatoren har stabiliseret sig på hf, men er i nedgang på stx. Den generelle
tendens er, at eleverne er pressede pga. corona og de usikkerhedselementer, den bibringer i forhold til
elevernes ønsker til en god skolegang (socialt og fagligt). Derudover presser deres forhold til balancen
mellem skoletid og fritid deres trivsel.

5

På baggrund af trivselsmålingen 2020 har skolen særligt haft fokus på at forbedre trivselsindikatorerne ”Pres og
bekymringer” og ”læringsmiljø”.
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Det skal yderligere noteres at NGHF i marts 2022 på frivillig basis har bidraget til STUK’s pilottest af nye
trivselsindikatorer og tilhørende spørgsmål. Vi har endnu ikke fået nogen henvendelse fra STUK eller STIL
om resultaterne, eller om udfaldet af pilottesten medfører justeringer og tilføjelser til den kommende
nationale trivselsmåling i 2022.

5) Evaluering af undervisningen
Evalueringen af skoleårets undervisning peger på disse generelle tendenser i elevernes oplevelse af
undervisningen:
Undervisningen karakteriseres overordnet set som god.
Eleverne oplever at blive mødt med krav til mere selvstændighed i forhold til tidligere uddannelsesforløb (fx
grundskolen).
Eleverne er glade for medindflydelse, tydelighed, rød tråd, variation og brugen af Onenote
(klassenotesbogen) som læringsplatform i undervisningen.
Eleverne oplever god dialog med lærerne, som betegnes som hjælpsomme. I samme dur fremhæves
lærernes fokus på formativ feedback.
Nogle lærere arbejder med 1-2 elevoplæg i modulerne. Det kan virke grænseoverskridende til at begynde
med, men der arbejdes med at gøre det trygt. Eleverne oplever dette som rigtig positivt - særligt oven på
manglende eksamenstræning i grundskolen pga. Covid-19-nedlukningen.
Eleverne advarer dog mod for meget tavleundervisning og ”oversekvensering” – det sidste fjerner
muligheden for fordybelse og ekstra gennemgang og hjælp til svært stof.
Virtuel undervisning har ikke fyldt så meget som de forrige to skoleår – dog har skolens virtuelle værktøjer
periodisk været under anvendelse. Tilbagemeldingen har været, at det fungerer bedst, når hele klassen har
virtuel undervisning på samme tid frem for hybridundervisning (hvor nogle elever er fysisk til stede, mens
andre følger med virtuelt)
Skolen har udarbejdet en ny politik for brugen af virtuel undervisning, der didaktisk ligger i forlængelse af
skolens inspirationsdokument til virtuel undervisning, men som fremadrettet beder lærerne begrunde
brugen af virtuel undervisning pædagogisk frem for i relation til praktiske omstændigheder pga.
coronanedlukningerne.

6) Løbende indsatser
I henhold til selvevalueringen og opfølgningsplanen for 2020-2021 vedtoges disse øvrige indsatsområder,
som har haft særligt fokus i skoleåret 2021-2022:
1. Justering af skolens lektieværkstedskoncept ”lektier og læring” (stx og hf).
a. Skolen har målrettet lektier og læring til fag med skriftlig eksamen og gjort det tydeligere,
at man også kan få hjælp af faglærere, man ikke undervises af normalt.
b. Skolen har ikke fået arbejdet færdigt med et justeret koncept for faglokalefordeling,
reservationssystem eller skabt en mere forpligtende inddragelse af visse elevtyper.
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2. Fortsat arbejde med at udbrede og justere skolens nye koncept for arbejdet med de flerfaglige
forløb og undervisning i basal videnskabsteori (stx).
a. Den flerfaglige følgegruppe har fokuseret på at udbrede skolens koncept for undervisning i
basal videnskabsteori og har nu forestået anden gennemgang og eksekvering af konceptet
med skolens elever og involverede lærere.
3. Videreudvikling af skrivevejledning i løbet af perioden med Større skriftlig opgave (SSO) på hf.
a. Skolen har planlagt og gennemført fagbaserede skriveworkshops til SSO med fokus på de
taksonomiske niveauer og akademisk opgaveskrivning. Eleverne og de deltagende lærere
har været positive overfor konceptet, der ønskes fastholdt.

4. Skolen har i dette skoleår også på baggrund af ønsker fra pædagogisk råd udarbejdet et en større
revision af skolens håndtering af plagiat, der har inddraget lærerne via en arbejdsgruppe og
eleverne via elevrådet. Den nye beskrivelse af skolens retningslinjer for plagiathåndtering træder
efter behandling i bestyrelsen i kraft i skoleåret 2022-2023.

Fraværstal, karaktergennemsnit og trivselsmålinger
Fraværstal

6

Samlet timefravær

2020-2021

2021-20226

Hf

9,24 %

17,55 %

Stx

3,91 %

9,65 %

Samlet

5,61 %

11,88 %

Samlet skriftligt fravær

2020-2021

2021-20227

Hf

8,66 %

14,87 %

Stx

4,20 %

6,09 %

Samlet

5,60 %

8,60 %

Opgørelsestidspunktet er d. 17.05.2022 – dagen efter afgangsklassernes sidste undervisningsdag i skoleåret 20212022.
7
Ibid.
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Karaktergennemsnit
Opdateres slut juni 2022 og august-september 2022 med aktuelle tal fra hhv. skolen selv og STIL – og
præsenteres for bestyrelsen og ansatte digitalt og ved førstkommende relevante mødebegivenhed.
Samlet eksamenskaraktergennemsnit

2022

Hf

4,9

Stx

7,4

Karaktergennemsnit
på hf-afdelingen
2022

Mundtlige
eksamenskarakterer

Skriftlige
eksamenskarakterer

Studieområdeprojektet

Resultat

2p

5,0

4,1

3,9

4,6

2q

5,0

5,3

6

5,2

Karaktergennemsnit
på stx-afdelingen
2022

Mundtlige
eksamenskarakterer

Skriftlige
eksamenskarakterer

3a

8,4

7,4

8,4

8,5

3b

7,5

6,1

8,7

6,8

3c

6,1

5,4

7,5

6,0

Studieretningsprojektet Resultat
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Trivselsmålinger
I 2021 var det tredje år med ministeriets nationale trivselsmålinger. I den forbindelse kan skolen glæde sig
over en generel fremgang i trivslen på skolen – trods corona, der har præget 2019-2021.

Hele skolen 2019-2021
Indikatorer:

2019

2021

Faglig individuel trivsel:

3,6

3,8

Social trivsel:

4,1

4,2

Læringsmiljø:

3,4

3,7

Pres og bekymringer:

2,7

2,5

Mobning:

4,8

4,7

”Jeg er glad for at gå i skole”:

3,8

4,0

Indikatorer:

2019

2021

Faglig individuel trivsel:

3,5

3,7

Social trivsel:

3,9

3,9

Læringsmiljø:

3,3

3,7

Pres og bekymringer:

2,8

2,7

Mobning:

4,7

4,7

”Jeg er glad for at gå i skole”:

3,6

3,9

Hf-afdelingen 2019-2021
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Stx-afdelingen 2019-2021
Indikatorer:

2019

2021

Faglig individuel trivsel:

3,7

3,9

Social trivsel:

4,2

4,3

Læringsmiljø:

3,4

3,8

Pres og bekymringer:

2,7

2,5

Mobning:

4,7

4,7

”Jeg er glad for at gå i skole”:

3,7

4,1

Sammenfatning:
En sammenfattende vurdering af skolens resultater udarbejdes først, når skolen har overstået
sommereksamen dvs. uge 26.
Skolens fraværstal er forventeligt steget en del fra nedluknings- og restriktionsperioderne i 2020-2021 til
skoleåret 2021-2022, hvor restriktionerne i det store hele blev løftet. Dette medførte et stigende
sygdomsfravær ikke mindst grundet corona. Både det almene og det skriftlige fravær ses generelt i
forbindelse med sygdom hos eleverne. Samtidigt har skolen fulgt undervisningsministerens opfordring om
at tage hensyn til elevernes coronarelaterede fravær. Dette har medført færre sanktioner etc. Skolen
opfatter derfor skoleårets fraværstal som udtryk for en ikke-normal tilstand.
Det skal dog bemærkes, at det skriftlige fravær på hf-afdelingen er en outlier, der også har rødder i andre
perspektiver end sygdom. Her skyldes fraværet både motivationsudfordringer, læse- og
skrivevanskeligheder relateret til henholdsvis dysleksi og dansk som 2. fremmedsprogsperspektiver. Skolen
forventede, at dette vil gøre sig gældende og har i den forbindelse uddannet to nye læsevejledere og er i
gang med at få uddannet en vejleder til dansk som 2. sprog (en kompetence vi hidtil har tilkøbt os hos
VUC).
De samlede fraværstal har allerede medført en justering i skolens strategi for håndtering af fravær og
plagiat samt en igangværende strategi for kompetenceudvidelse af både nøgleansatte og lærerne generelt i
forhold til dysleksi, dyskalkuli og dansk som 2. fremmedsprog.
Hf-afdelingens eksamensresultater
Set i lyset af skolens store indsats for at forbedre gennemsnittet på hf-uddannelsen kan et gennemsnit på
4,9 umiddelbart fremstå skuffende. Det skal imidlertid bringes i erindring, at den nuværende indsatsaftale
omfatter skoleåret 2021-2022, og at den således ikke omfatter indsatsen i afgangsklassernes første år
(2020-2021). Dertil kommer, at gennemsnittet dækker over en vis forskel klasserne imellem, hvor 2p har
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opnået et resultat på 4,6 og 2q har opnået et resultat på 5,2. En væsentlig forklaring er, at eleverne i 2p,
hvoraf en stor del har dansk som andetsprog, i ret høj grad er stødt på grund, når de skriftlige krav er høje.
Skolens indsats for denne elevgruppe er tydeligvis ikke slået igennem. Isoleret set svarer gennemsnittet i
2q, om end det heller ikke er prangende, betydeligt bedre til målsætningen for hf. Det skal dog også
bemærkes, at skolen ikke har som succeskriterium at få et meget højt gennemsnit, men at bibringe også
gymnasiefremmede elever så god en uddannelse som muligt. Derudover ser skolen frem til de kommende
2hf’eres endelige eksamensresultater i 2022-2023. De kommende 2hf’ere gennemgår et samlet
uddannelsesforløb på skolen under indsatsaftalens kvalitetstiltag, som videreføres for dem i 2022-2023.
Stx-afdelingens eksamensresultater
Det er yderst tilfredsstillende at stx’ernes samlede eksamensgennemsnit i 2022 er på 7,4 sammenlignet
med gennemsnittet på 7,0 i 2021. Der er dog store forskelle på de tre klasser, idet 3a opnår et gennemsnit
på 8,5, mens 3b og 3c opnår henholdsvis 6,8 og 6,0. Det er næppe overraskende, at en klasse med
matematik A og med overvejende naturvidenskab opnår det bedste resultat, men at forskellen på klassen
med højeste og klassen med laveste gennemsnit er så stor som 2,5 har ikke været ganske forudseligt. Det
er givetvis et område, som kræver nærmere analyse i de kommende skoleår, for det er næppe forskellen i
matematikniveau, der kan forklare spændet mellem de to klasser.
Elevtrivslen på skolen har siden 2019 været inde i en positiv udvikling. Skolen har særligt fokuseret på at
forbedre læringsmiljøet og den faglige individuelle trivsel. Derudover er den samlede almene glæde for at
gå i skole i stigning blandt eleverne. Skolen vil fremadrettet fokusere på at stabilisere og
færdigimplementere tiltag relateret til ovenstående. Derudover vil skolen begynde et arbejde for at hjælpe
eleverne med at håndtere ”pres og bekymringer” bl.a. gennem teamarbejdet på skolen.
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Opfølgnings- og handleplan 2022-2023
1) Grundforløb og overgangsproblematikker
Ad. A.
Screening af talblindhed
Det nye koncept forventes klar til yderligere udrulning i 2022-2023 – og skolen forventer at have et
afprøvet og yderligere justeret koncept for screening af dyskalkuli (talblindhed) i 2023-2024.
Ny screening i engelsk
Forventes klar til udvidet pilottest i 2022-2023 og endelig udrulning i 2023-2024.

Ad. B.
Grundforløbet for 1g’erne og introduktionsperioden for 1hf’erne skal stadig sikre en blid overgang fra
grund- til gymnasieskole. Samtidig skal der fokuseres på at skabe større klarhed og forventningsafstemning
om rolle som elev på en gymnasial uddannelse i forbindelse med studie- og ordensregler, brugen af Lectio,
Teams og i forbindelse med skriftlige afleveringer og lektielæsning.
Fagunderviserne skal være opmærksomme på at præsentere eleverne for fagnære læse og studie- og
notatteknikker.
Ligeledes skal der afsættes tid til at arbejde mere med de skriftlige afleveringer på skolen med lærerhjælp i
begyndelsen af 1g og 1hf, da omfang og krav til disse er markant anderledes end i grundskolen.
Forløbene i Naturvidenskabeligt grundforløb nytænkes, og materialet til Almen sprogforståelse justeres i
overensstemmelse med erfaringerne i skoleåret 2021-2022.
Der skal laves en evaluering af de fællesskabsskabende faglige og sociale aktiviteter i introduktionsperioden
i august i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker.

Ad. C.
Skolen vil i hovedsagen fastholde den eksisterende tilrettelæggelse af grundforløbet i læreroptik, da
tilfredsheden med tilrettelæggelsen er stor.
Skolen vil forsøge at minimere klasseskift i grundforløbet, da dette kan virke forstyrrende på lærernes
didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen.
Ledelsen har afholdt et møde med AP-latinlærerne i maj 2022 med henblik på at udpege områder til
forbedring af ledelsen tilrettelæggelse af AP. Her kan bl.a. nævnes, at der på sigt skal findes flere lærere til
undervisning i AP-latin, eleverne skal have en dag til eksamensforberedelse op til AP-eksamen og
skemalægningen af AP-modulerne skal så vidt muligt spredes mere udover grundforløbet, så eleverne fx
ikke oplever 4 modulers undervisning i AP på en dag. Muligheden for at overgå fra en skriftlig til en
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mundtlig eksamensform blev drøftet, men ledelsen og AP-latinlærerne fandt ikke, at dette på nuværende
tidspunkt er et nødvendigt tiltag.

2) Vurdering af et sammenhængende uddannelsesforløb på NGHF
Ad A.
På tværs af hf og stx vil skolen fastholde og udbygge de ekstracurriculære sociale og faglige
fællesskabsskabende aktiviteter, som skolen arrangerer i løbet af et skoleår.
Fokus vil være på at overveje at skabe flere muligheder for relationsdannelse mellem elever på tværs af
årgangene og på tværs af stx og hf.
Skolens printersystem møder udbredt kritik blandt alle skolens elever. Skolen vil i skoleåret 2022-2023
dedikere ekstra tid til introduktion til skolens printersystem af skolens it-medarbejdere.
Vejledningen i forbindelse med SSO og SRP med både ”obligatorisk” og ”åben” vejledning fungerer i
udgangspunktet, men ledelsen skal tydeliggøre skolens og bekendtgørelsernes krav til omfang og art af
vejledning i forbindelse med SSO og SRP over for både lærerne og eleverne.
Dansklærerhjælpen i forbindelse med SSO og SRP skal udvides med flere tilstedeværende dansklærere –
særligt dagen før afleveringen af SSO og SRP.
Fokus på formativ feedback i skolens undervisningspraksis skal fastholdes på begge skolens
uddannelsesudbud.
På stx skal ledelsen tydeliggøre over for lærere, der deltager i de elevvalgte sfa-forløb, at de skal leve op til
deres egne udbud.
På stx skal SRP-workshoppene tilrettelægges i andre intervaller (fx skal workshop 1 eller dele deraf gives på
dag 1 i SRP-skriveperioden).
Studieretningslærerne skal på stx arbejde mere med at synliggøre de enkelte studieretningers profiler – fx
gennem ud-af-huset-aktiviteter.
På hf skal karrierelæring og professionsrettet undervisning tydeliggøres og synliggøres yderligere, så
eleverne har en klarere oplevelse af disse perspektivers faktiske inddragelse i undervisningen på hf.

Ad B.
HF:
Klassedannelse på hf vil fortsat være databaseret med udgangspunkt i kategorier fra STIL’s
baggrundvariable – ligeledes vil der fortsat være en introperiode, hvor der er fokus på, at hf’erne rystes
sammen som klasse, inden evt. klasseskift kan komme på tale.
De første 1-2 måneder er der faste pladser (der løbende justeres), og der etableres makkerpar og
forskellige variationer over faste grupper og par i undervisningen.
Skolens interne studieparathedsvurdering fastholdes.
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Fraværsgennemgange foretages på teammøderne i hf. I 1hf med både fraværsinspektor og studievejleder
tilstede – i 2hf kun med fraværsinspektor tilstede.
STX:
Ledelsen vil arbejde på, at der kommer mere transparens og inddragelse af team om særlige vilkår og
samtale med eleverne efter lærerforsamlingsmøder.
Arbejdet med at udfærdige et stx-styredokument a la skolens hf-styredokument fortsætter i skoleåret
2022-2023.
På tværs af hf og stx: Teamarbejdet på NGHF vil over en årrække startende fra skoleåret 2022-2023 blive
revideret og gjort mere konkret, struktureret og synkroniseret med skolens årsplan og rytmen i skolens
kvalitetssikringssystem.
Der vil til skoleåret 2022-2023 blive udarbejdet en ny guide til dagsordener for klasse- og årgangsmøder og
et årshjul for teamenes arbejde.

3) Medarbejderudvikling
I skolens kvalitetsarbejde vil fagfamilieformidlerne og ledelsen arbejde med at kvalificere og konkretisere
lærernes observationer af hinandens undervisning.
GRUS-konceptet fastholdes og justeres – blandt andet indføres der nu GRUS-runder i hvert semester.
GRUS i efterårssemesteret skal i forlængelse af pædagogisk dag 1 have fokus på at skabe ekstra tid til
opfølgning og arbejde med det indeværende skoleårs kvalitetsarbejde.
GRUS i forårssemesteret skal have et mere summativt fokus på at vurdere skoleårets kvalitetsarbejde som
oplæg af til skolens opsamling på dette på pædagogisk dag 2 samt retningsgive næste skoleårs
kvalitetsarbejde.
MUS vil i skoleåret 2022-2023 ikke nødvendigvis for alle faggrupper involvere undervisningsobservation
med rektor, men vil stadig omhandle lærernes arbejde med skolens opfølgningsplan og kvalitetstiltag, samt
hvordan ønsker om kort eller lang efteruddannelse kan passe hertil. Rektor vil i MUS fortsætte med at
drøfte elevernes progression med lærerne.

4) Evaluering af elevernes faglige og sociale trivsel
I forlængelse af skoleåret 2021-2022 skal der også i 2022-2023 på tværs af stx og hf være fokus på
evaluering af undervisningen og at bruge den 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).
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I skoleåret 2022-2023 bør pædagogisk råd sammen med ledelsen drøfte forventningsrammen for den
typiske tidshorisont for indskrivning af lektier i Lectio. 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 fik ikke realiseret arbejdet med at evaluere studievejledningen i 2021-2022. Evalueringen skal
igangsættes i 2022-2023. Skolen vil her 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”.
Studievejledningens synlighed er stadig ikke optimal – dette vil være i fokus i skoleåret 2022-2023.
Derudover vil der være fokus på studievejledningens samarbejde med klasse- og årgangsteam.
Desuden vil ledelsen og klasse- og årgangsteam, eventuelt med afsæt i en fællestime for alle skolens elever
(med en oplægsholder ude fra), afsætte ekstra tid til at gå i dialog med eleverne om ”pres og bekymringer”,
særligt forholdet mellem skoletid og fritid.

5) Undervisningen
Lærerne skal fastholde blikket for elevernes manglende erfaringer med fremlæggelser og mundtlige
eksamener i deres pædagogisk-didaktiske tilrettelæggelse af fagundervisningen.
I overensstemmelse med GRUS-møderne og pædagogisk dag 2 i forårssemesteret 2022 vil fagfamilierne
fokusere på disse kvalitetstiltag i undervisningen i skoleåret 2022-2023:
Kultur- og samfundsfagenes fagfamilie:
-

Mundtlighedsformer.
Tydeliggørelse og visualisering af taksonomi og fagligt niveau.
Drengene.
Ks på hf: Hvordan bevarer vi flerfagligheden i ks og stadig får enkeltfagligheden frem i fagene.
Ks på hf: Det stærke og strukturerede samarbejde i ks-gruppen skal fastholdes – og nye kolleger,
der skal starte ks-hold til januar bør være censorer i de interne flerfaglige prøver i december.

Naturvidenskabs og matematiks fagfamilie:
-

Styrke overgangen fra grund- til gymnasieskole i samarbejde med grundskolerne (videndeling og
observation).
Udvikling af nye forløb i NV i grundforløbet på stx.
Udvikle samarbejdet i matematikfaggruppen.
Fastholde de didaktiske principper i hf-undervisningen, der er blevet udviklet i forbindelse med hfindsatsen.

Performancefagenes fagfamilie:
-

Tydeliggørelse og visualisering af taksonomi og fagligt niveau.

Sprogfagenes fagfamilie:
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-

Fastholde de didaktiske principper for skriftlighed i hf-undervisningen, der er blevet udviklet i
forbindelse med hf-indsatsen.
Mundtlighedsformer.

Skolens it-vejleder vil i samarbejde med skolens fra 1. september 2022 fuldtidsansatte it-ansvarlige
fokusere på at sikre skolens elever bedre basale it-kundskaber i centrale værktøj for fagene. Dette vil ske i
samarbejde med lærerne, så vidt muligt i undervisningen.
I næste skoleår skal skolen afprøve en ny politik/strategi for brug af virtuel undervisning. Dette gøres for at
afsøge de didaktiske og pædagogiske muligheder og gevinster ved virtuel undervisning, der tilrettelægges
frivilligt frem for tvunget af omstændighederne. Ledelsen har i dialog med tillidsrepræsentanterne, MIO og
pædagogisk råd udarbejdet disse benspænd:
NGHF ønsker indtil videre ikke at nå op på at bruge 20%8 af undervisningstiden på virtuel undervisning, da
fysisk undervisning stadig opleves som undervisning med mere kvalitet.
NGHF skal dog undersøge og danne yderligere erfaring med virtuelle og digitale virkemidler. Derfor vil det
være muligt for den enkelte lærer at ansøge om virtuel undervisning på et hold ud fra følgende timetal:




A-niveau 15 moduler (over et samlet uddannelsesforløb)
B-niveau 10 moduler (over et samlet uddannelsesforløb)
C-niveau 2 moduler (over et samlet uddannelsesforløb)

Der gælder følgende for ansøgning om at omlægge undervisning på et hold til virtuel undervisning:
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Ansøgninger skal baseres på didaktiske begrundelser (og ikke antal moduler på en dag) – herunder
også holdets elevsammensætning.
Der skal søges et antal sammenhængende moduler i et forløb på holdbasis ud fra ovenstående. Dog
gælder følgende:
o Man søger per hold.
o Man søger for 1 modul eller flere.
o Modulerne skal være i samme forløb og i forlængelse af hinanden i samme uge eller ugen
efter.
Undervisningen skal være synkron – asynkron undervisning afvises.
Skolen ser især med velvilje på virtuel undervisning orienteret mod skriftlighed og
projektundervisning (SRO og DHO kan fx indtænkes).
Tilsagn/afslag sker også ud fra en samlet vurdering af lærernes og elevernes oplevede ugeskema.
Ansøgninger er på en halv snes linjer og sendes til TK senest 14 dage forud.

20% er det højest tilladte
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6) Løbende indsatser
1. Justering af skolens lektieværkstedskoncept ”lektier og læring” (stx & hf):
a. Ledelsen skal i udgangspunktet organisere lektier og læring for hf og stx separat (under
hensyntagen til skemalægningen).
b. Lærerne og ledelsen skal udvikle et koncept for at inddrage visse elevtyper mere
forpligtende i lektier og læring.
c. På hf vil L&L blive tilrettelagt ud fra elevernes afleveringsplan.

2. Fortsat arbejde med at udbrede og justere skolens nye koncept for arbejdet med de flerfaglige
forløb og undervisning i basal videnskabsteori (stx).
a. Fortsat fokus på udbredelse og implementering af det fælles skolekoncept for ”basal
videnskabsteori”. Den flerfaglige følgegruppe vil lave et oplæg til pædagogisk råd.
b. Afklaring vedrørende fordeling af arbejdet mellem de flerfaglige forløb (særligt DHO og
SRO) med:
i. Litteratursøgning.
ii. Elevkonstruktion af problemformuleringer.
iii. Resumé.
c. Den flerfaglige følgegruppe vil lave en yderligere konkretisering af skolens skriveguide til
elevernes udarbejdelse af et videnskabsteori- og metodeafsnit til SRP.

3. Arbejdsgrupper og eksternt samarbejde:
a. På baggrund af drøftelser i ledelsen, MIO og pædagogisk råd har skolen besluttet at oprette
to arbejdsgrupper til skoleåret 2022-2023, der har til formål at se på følgende 1) udvikling
af skolens del af GYM10 og 2) udvikling af skolens koncept for intro- og
brobygningsundervisning.
b. Derudover fortsætter skolen sin deltagelse i ”Videnskabsklubben”, der med
lærersupervision indeholder undervisning af 6-7.klasser af udvalgte gymnasieelever i
naturvidenskabelige fag.
c. Yderligere indgår skolen i et samarbejde med Privatskolen Nakskov om at deltage i 1-2
”fagdage” med naturvidenskabeligt tema for 9.klasserne, hvor et par af skolens lærere vil
bidrage med undervisning og brug af skolens laboratorium.
d. Samarbejdet med CELF om at sikre det brede udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser vil
fortsætte med afsæt i de to ”campuslinjer”.

