
 
  
Køreplan 6 - nøgleområde 1 
Fastholdelse  
2012 - 2015  

Fastholdelse af elever  

Formål med nøglepunktet  At skabe et fagligt, pædagogisk og socialt miljø som kan 
være med til at fastholde elever på Herningsholm 
Gymnasium. (jf. skolens målsætning)  

Mål  At sikre at de elever som starter på en uddannelse hos os 
får størst mulig støtte omkring både faglige og sociale 
forhold, for derved at fastholde eleverne.  

Kvalitetskriterier eller proceskendetegn  - at elever der starter på Herningsholm Gymnasium bliver 
studenter  
- at de få elever som ikke har de faglige kompetencer 
og/eller den motivation uddannelsen kræver, bliver vejledt 
til en anden uddannelse så hurtigt som muligt og gerne i 
løbet af de første par måneder.  
- at den enkelte elev trives i sin klasse og i fællesskabet på 
tværs af klasserne  
- at skolen og lærerne har både et overordnet og et mere 
konkret kendskab til elevernes forudsætninger (det faglige 
slutniveau og andre kompetencer fra folkeskolen)  
- at skolen har en velfungerende kontakt med elevernes 
forældre  
 

Planlægning  - der udarbejdes en plan for opfølgning på fagligt og/eller 
socialt svage elever – som element i arbejdet kan mentorer 
inddrages 
- punktet ”Elevernes udvikling fra folkeskoleelev til 
gymnasieelev” gøres til et fast punkt ved alle møder i 
klasseteams  
- lærerne/teamet gennemfører formativ evaluering af den 
enkelte elevs udvikling fra grundskoleelev til 
gymnasieelev  
- faglærerne planlægger screeninger og tests mm der kan 
afdække elevernes forudsætninger  
- der planlægges og gennemføres forældreaften i løbet af 
de første to måneder samt forældrekonsultationer efter ca. 
4 måneder  
 
Dokumentation for praksis ligger hos afdelingens 
uddannelsesleder  

Praksis  - der benyttes diverse screeninger, diagnostiske tests og 
lign. for at afdække elevernes faglige standpunkter 
(initialt og løbende) 
- der følges tæt op på elever, der er i fare for at falde fra 
og/eller har stort fravær 
- der gennemføres møder/konsultationer med forældrene 
til elever under 18 år mindst to gange i løbet af 



Grundforløbet. 
- forældre til elever under 18 år inddrages i samarbejdet 
med studievejledningen 
- skønnes det nødvendigt tildeles elever en mentor 
 

Evaluering  - De enkelte lærere udarbejder summariske oversigter 
over de gennemførte evalueringer og tests i de enkelte 
fag– både de formative og de summative evalueringer - 
med henblik på at skabe et overordnet billede af 
elevernes ”indgangsniveau”  
- Der gennemføres fokusgruppeinterviews af elever om 
overgangen fra folkeskolen og grundforløbet   
- Effekten af mentorordningen vurderes på 
gennemførsel og på elevens faglige og sociale 
fremgang.  
 

Tolkning  Involverede lærere/teams/mentorer i samarbejde med 
studievejleder og uddannelseslederne  

Justering  Lærere/teams/mentorer/uddannelseslederne følger 
konklusionerne på tolkningen  

Cyklus  Evaluering efter hvert skoleår  
 


