
 

 
Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Midtsjællands Gymnasium  

Handleplan 2020-21  

Midtsjællands Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og 

regelmæssige selvevalueringer, som defineret i Lov nr. 1716 af 27.december 2016 om gymnasiale 

uddannelse §71 samt bekendtgørelse nr. 497 af 18.maj 2017 om de gymnasiale uddannelse § 59-63.  

På Midtsjælland Gymnasium sker arbejdet med kvalitetsudvikling gennem inddragelse af elever, lærere, 

ledelse og bestyrelse for at skabe en kultur, hvor der er fokus på udvikling, systematik og 

gennemskuelighed i kvalitetsudviklingen.   

Kvalitetssystemet har til formål, at udvikle, evaluere, resultatvurdere elevernes faglige udvikling, trivsel 

samt overgang til videregående uddannelse.  

På Midtsjællands Gymnasium vi mod følgende retningsgivende mål:    

- ”Elever bliver så dygtige som de kan” o At udvikle/understøtter en skolekultur, hvor elever og 

lærere i dialog planlægger og evaluerer undervisningen.     

o Faglig skrivning og feedback i udvalgte fag.  

o At inddrage og bruge KPI-statistik (karakter, fastholdelse, overgang), når det er relevant.  

- ”Elevernes trivsel”  o At fokusere på udvikling af faglig trivsel i klasserne” via 

klasselærerprojektet klasselærer som kulturskaber.   

- ”Stx/HF uddannelse som grundlag for videregående uddannelse”  o At udarbejde en progressionsplan 

for elevernes udvikling af deres karrierekompetencer med hensyn til indsigt i deres 

valgmuligheder og indsigt i det videregående uddannelsessystem.   

Kvalitetssystem – procedure og metode.  

Kvalitetssystemet skal ifølge §60 ”indeholde en procedure for en årlig selvevaluering og den løbende kvalitetsudvikling 
og resultatvurdering.”  
Kvalitetsarbejdet på Midtsjællands Gymnasium tager udgangspunkt i en systematisk og gennemskuelig 

procedure baseret på kvalitetscirklen. Kvalitetscirklen1 danner grundlag for en proces, der gentages igen 

og igen og processen lægger op til kvalitetsudvikling af 

kerneopgaven.   

  

 
1 Kvalitetscirklen fra Rapport: Kvalitetsudvikling i almene gymnasium af lærere fra Marie Kruses Skole, Rysensteen 

Gymnasium og Greve Gymnasium  

Niveauer og metoder:    

Undervisning: uv-evaluering (spørgeskema, samtaler), 

aktionslæring + GRUS, std.pkt- og årskarakter, 

screeninger  

Projekter (pilot): spørgeskema, fokus interview  

Skole: indsatsområder (spørgeskema, fokus interview),  
GRUS, MUS, APV   

Forum: faggruppe, udvalg, skoleråd, PU, PR, MIO, 

ledelsen og bestyrelsen  



 

 

  

  

Primære indsatsområder 2020-21  

Retningsgivende mål 

(indsatsområder)  

Selvevaluering  Opfølgning på:  Aktører + 

handleplan  

”God feedback kultur”   

Faggrupper 1.g (eng, da, mat)  

  

Spørgeskema i fag 
(mat, da, eng) i 1.g 
klasser samt udvalgte 
fortsætter klasser på 
hver afdeling  

Fokusinterview:  1.g 

elever (en, da, mat)  

Koordinator for ”God 
feedback kultur” 
evaluerer kursus med 
udvalgte faggrupper.  

Koordinator mødes med 
ledelse 3 gange årligt  

  

Ledelsen og 

koordinator   

Faggruppeprojekt for 

engelsk faggruppen om   

Forskellen mellem 

eksamensresultater 

og afsluttende 

årskarakter 2021.  

Faggruppekoordinator  

samler op på 

planlægningsdage  

Ledelsesrepræsent 

ant  

Hvad lærte vi af den 
virtuelle 
undervisningsperiode 
under Corona?  

     

Evaluering af den 
virtuelle 
undervisningsperiode 
blandt undervisere på 
MSG for udnytte ny 
viden fra den 
virtuelle 
undervisning i 
elevernes læring.  

Inddragelse af 

diverse 

evalueringsrapporter    

PU evaluerer og udvikler 

på virtuel undervisning 

på MSG.  

Ledelsen og PU  



 

 
    

Evalueringsplan (intern) -> udfyldes af koordinator eller tovholder for indsatsområdet.  

Tema  Udvikling af elevernes skriftlige selvstændighedskultur i engelsk på stx/hf.  

Hvorfor  Faggruppen arbejder med at udvikle elevernes skriftlige selvstændighed i engelskfaget.   

Hvem  Engelskfaggruppen  

Hvordan  Med udgangspunkt i øvelser og ideer fra efteruddannelseskursus afprøver og udvikler 

engelskfaggruppen progressionsplaner for udvikling af elevernes skriftlige 

selvstændighed.   

Succeskriterier  At faggruppen udarbejder en fælles progressionsplan for udvikling af elevernes 
skriftlige selvstændighed  

At understøtte en ”aktiv” videnudvikling i fagets one-note 

At faggruppen udarbejder fælles terminsprøve i 2021.  

At forskellen mellem elevernes skriftlige afsluttende standpunkt og skriftlige eksamens- 

karakterer mindskes.  

Tidsplan  Skoleåret 2020-21  

  

Opfølgningsplan på basis af intern evalueringsplaner fra 2019-20 – udfyldes af ledelsesansvarlig:   

Tema  Udvikling af elevernes skriftlige selvstændighedskultur i engelsk på stx/hf.  

Hvem  Engelskfaggruppen   

Videre arbejde og 

formidling  
At udarbejde en fælles strategi for arbejdet med skriftlighed i faggruppen.  

At udarbejde fælles terminsprøve i 2021.  

Fokuspunkter for 

arbejdet i 2021-22  
   

   

    

 

 



 

 
Evalueringsplan (intern) -> udfyldes af koordinator eller tovholder for indsatsområdet.  

Tema  God feedback kultur  

Hvorfor  Formålet med indsatsområdet feedback er at understøtte faglærernes arbejde med at 
tilrettelægge og udvikle arbejdet med feedback i klassen, så eleverne via feedback 
arbejder målrettet og struktureret med deres egen mundtlige og skriftlige progression.   
  
Målet er at eleverne bliver dygtigere i faget ved at få målrettet feedback på både 

opgaver, skriveprocesser og mundtlig deltagelse og dermed blive dygtigere til at 

gennemskue og forholde sig til egen udvikling af studiekompetencer i faget.    

Hvem  1.g lærerne i matematik, engelsk og dansk.  

Hvordan  I skoleåret 2020-2021 deltager alle dansk-, engelsk- og matematiklærere i 1.g klasser og  
1.hf-klasse i projekt: God feedback kultur”, hvor der fokuseres på at skabe god 
feedback-kultur i faggrupperne. Deltagende lærere arbejder hen imod følgende 
kompetencer:   

Workshops: Dansk-, engelsk- og matematikfaggrupperne deltager i 2 
workshops (2 x ½ dag) hver som intern efteruddannelse.   
   

Succeskriterier  Målet for lærerne er:   

• Systematisk og struktureret arbejde med feedback på skriftligt og evt.  
mundtligt arbejde.   

• Feedback samtaler om konkrete afleveringer og elevens progression både 
skriftligt og mundtligt.   

• Arbejde med peer feedback og elevernes indtræden i egen skriveproces og 
udvikling af studiekompetencer.   

• Et overblik over progressionen for elevernes samlede læring af skriftlige 
kompetencer.   

Målet med eleverne er:   

• At eleverne kan se, det betyder noget at aflevere skriftlige opgaver og arbejde 
med den givne feedback.  

• At eleverne trænes i at kunne vurdere eget fagligt niveau og indsats mundtligt 
og fagligt  

• At eleverne hen ad vejen bliver mere selvhjulpne/kan give hinanden feedback.   

Tidsplan  Skoleåret 2020-2021  

   

  

  

  

  
  



 

 
  

Opfølgningsplan på basis af intern evalueringsplaner fra 2019-20 – udfyldes af ledelsesansvarlig:   

Tema  God feedback kultur  

Hvem  1.g lærerne i matematik, engelsk og dansk.  

Videre arbejde og 

formidling  

I skoleåret 2020-2021 deltager alle dansk-, engelsk- og matematiklærere i 1.g 
klasser og 1.hf-klasse i projekt: God feedback kultur”, hvor der fokuseres på at 
skabe god feedback-kultur i faggrupperne. Deltagende lærere arbejder hen imod 
følgende kompetencer:    

    

Workshops: Dansk-, engelsk- og matematikfaggrupperne deltager i 2 
workshops (2 x ½ dag) hver som intern efteruddannelse.   
  

Evaluering    

Fokuspunkter for 

arbejdet i 2021-22  

    

   

    
  

Evalueringsplan (intern) -> udfyldes af koordinator eller tovholder for indsatsområdet.  

Tema  Hvad lærte vi af den virtuelle undervisningsperiode under Corona?  Evaluering 

af virtuel undervisning i Corona perioden.  

Hvorfor  Skolen ønsker at undersøge hvilke erfaringer lærerne gjorde under perioden med 

virtuel undervisning og hvorledes disse erfaringer kan bruges efterfølgende.  

Hvem  Alle lærere  

Hvordan  Pædagogisk Udvalg (PU) evaluerer den virtuelle periode med lærerne og 

videreudvikler skolens progressionsplan for digitaldannelse.  



 

 
Succeskriterier  At lærerne reflekterer over hvilke dele af den virtuelle undervisning som kan 

integreres i den fysiske undervisning og styrke læring.  

Tidsplan  2020-21  

  

Opfølgningsplan på basis af interne evalueringsplaner fra 2019-20 – udfyldes af ledelsesansvarlig:   

Tema  Hvad lærte vi af den virtuelle undervisningsperiode under Corona?  Evaluering 

af virtuel undervisning i Corona perioden.  

Hvem  Alle lærere   

Videre arbejde 

og formidling  

Pædagogisk Udvalg (PU) evaluerer den virtuelle periode med lærerne og 

videreudvikler skolens progressionsplan for digitaldannelse, herunder hvorledes 

virtuel undervisning skal trænes og hvorledes erfaringer fra virtuel undervisning 

kan bruges i den fysiske undervisning for at udvikle denne.   

Evaluering    

Fokuspunkter 

for arbejdet i 

2021-22  

    

   

  

På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en opfølgningsplan, som indeholder oplysninger om videre arbejde 
og fokuspunkter. Opfølgningsplanen fremlægges for bestyrelsen hvert år og lægges på institutionens hjemmeside. 
De seneste tre års opfølgningsplaner skal være tilgængelige på skolens hjemmeside.  


