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Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm 

Erhvervsgymnasium 
 
Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium er udviklet på 
baggrund af bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i de 
gymnasiale uddannelser. De kvalitetssikringselementer, der fremgår af bekendtgørelserne om HHX og HTX 
er indarbejdet i dette notat. 
 
 

1. Ansvar og rollefordeling  
Som det fremgår af nedenstående organisationsdiagram, har rektor den overordnede ledelse af 
erhvervsgymnasiet. Uddannelsescheferne forestår den daglige ledelse af uddannelsesområderne HHX og 
HTX. Kvalitetsudvikling og resultatvurdering sker i et samarbejde mellem rektor, uddannelsescheferne og 
Kvalitetsafdelingen. 
 

 
 
Kvalitetssystemet for uddannelserne på Herningsholm Erhvervsgymnasium ser overordnet således ud: 

Henvisning Kort beskrivelse Beskrivelse kan findes Ansvar 

Gymnasieloven: 
Bekendtgørelse nr. 23 af 
11. januar 2005 om 
kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering i de 
gymnasiale uddannelser 

Hvordan understøtter 
undervisning- og 
arbejdsformerne 
overgangen fra 
grundskole til HHX/HTX 

Køreplan 1 Uddannelseschef 

Hvordan understøtter 
undervisnings- og 

Køreplan 2 Uddannelseschef 
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arbejdsformerne 
uddannelsens formål 

Hvordan understøttes 
den faglige progression 

Køreplan 3 Uddannelseschef 

Sammenhængen med 
de videregående 
uddannelser 

Køreplan 4 Uddannelseschef 

Fagligt og pædagogisk 
opkvalificering af 
underviserne 

Køreplan 5 Uddannelseschef 

Indhentning og 
inddragelse af elevernes 
vurdering af 
tilrettelæggelse af 
uddannelsesforløbet 

Procedurebeskrivelse 1 Rektor  

Inddragelse af eksterne 
evalueringer og 
censorindberetninger 

Procedurebeskrivelse 2 Rektor 

Inddragelse af 
erfaringerne med 
overgang til og fordeling 
på de videregående 
uddannelser 

Procedurebeskrivelse 3 Rektor 

Selvevaluering af 
nøgleområde 1 

Køreplan 6 Uddannelseschef 

Selvevaluering af 
nøgleområde 2 

Køreplan 7 Uddannelseschef 

HHX og HTX loven: 
Bekendtgørelse nr. 1074 
af 4. september 2013, 
med de ændringer, der 
følger af § 8 i lov nr. 630 
af 16. juni 2014 og § 3 i 
lov nr. 1540 af 27. 
december 2014 

Evalueringsplanen Køreplan 8 Uddannelseschef 

Klassestudieplanen Køreplan 9 Uddannelseschef 

Centralt niveau, 
Herningsholm 
Erhvervsskole 

Elevtrivselsundersøgelse Rapport  Kvalitetsafdelingen 

Medarbejdertrivsels 
undersøgelse 

Rapport  Kvalitetsafdelingen 

Undervisningsmiljø Rapport  Kvalitetsafdelingen 

Arbejdspladsvurdering 
(APV) 

Rapport  Kvalitetsafdelingen & 
sikkerhedsafdelingen 
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2. Værdigrundlag og evaluering  
Herningsholm Erhvervsgymnasium har - ligesom resten af skolen - et værdigrundlag, der er baseret på  

 Respektfuldhed  

 Ansvarlighed, og 

 Kundefokus 
 
Evalueringen på erhvervsgymnasiet er i overensstemmelse med skolens overordnede kvalitetsstrategi. Det 
betyder at de involverede parter dvs. elever, medarbejdere, ledelse og øvrige interessenter har ansvar for 
at handle på undersøgelsesresultaterne. Kvalitetsafdelingen tilstræber at gennemføre relevante, aktuelle 
og fra centralt hold fastsatte evalueringer. På sammen måde tilstræber uddannelsesområderne at højne 
undervisningens kvalitet og trivsel ved at gennemføre selvevalueringer samt følge op med konkrete tiltag.  

 

3. Evaluering og opfølgning 

Kvalitetsarbejdet er grundlæggende baseret på systematisk indhentet viden, der danner baggrund for 

indsatser på alle niveauer på Herningsholm Erhvervsgymnasium.   

Viden indsamling, fastsættelse af mål og kvalitetsindikatorer, indsatser og monitorering heraf er 

operationaliseret gennem skolens kvalitetshjul. Kvalitetshjulet omfatter fem elementer: plan, do, check, act, 

inform1  

 

 

 
 

Med denne cykliske kvalitetsmodel måles der på udvalgte områder med bestemte tidsintervaller.  Hver 

gang der foretages en evaluering, er der et fast handlingsmønster der sikrer, at resultaterne bliver 

evalueret i forhold til de forventede mål. Samt at der efterfølgende handles på eventuelle afvigelser. 

Afrapportering og formidling af resultaterne sker til implicerede og/eller relevante parter. Afrapporteringen 

sker både til relevante ledelseslag og i form af tilbagemeldinger til involverede, eksempelvis til 

medarbejdere, der har været med til at evaluere skolens trivsel.  

Videndeling er sat i system gennem procedurer og metoder for erfaringsudveksling og gennem 

identifikation og formidling om god praksis.  

I kraft af kvalitetshjulet styrkes kontinuitet, systematik og sammenhængskraft i skolens kvalitetsarbejde 

lokalt i de enkelte afdelinger og på tværs i organisationen.  

                                                           
1 Cirklen baseres på, men er en udvidelse af Demings kvalitetscirkel, der ikke indeholder 'inform' delen.   
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I alt vil 9 køreplaner og 3 procedurebeskrivelser udgøre det overordnede kvalitetssystem. Data fra ETU 

inddrages i udarbejdelsen af det samlede kvalitetssystem. 

 

HHX/HTX Beskrivelse 

Formål med kvalitetsarbejdet Hvorfor er kvalitetsarbejdet på dette område 
vigtigt? (Fx Ønsker at øge MTU spørgsmålet ”Jeg 

oplever, at jeg er godt kvalificeret, til at løse mine 
opgaver” med 4 indekspoint i MTU 2015) 

Målsætning Hvad er det overordnede mål med indsatsen? (Fx 
Øget kompetence til læring og vidensdeling) 

Målepunkt Hvordan kan man se, at indsatsen lykkes? 
(Fx medarbejderne kendskab til relevante netværk 
og ERFA grupper) 

Mål Hvad er det konkrete mål? (Fx 80 % af 
medarbejderne tilkendegiver et større kendskab til 
mulighed for at deltage i netværk) 
 

Indsatser Her beskrives den konkrete indsats (Fx 
uddannelseschef ZZ støtter medarbejdernes 
deltagelse i netværk XX og YY) 

Proces Her beskrives processen for indsatsens 
gennemførelse: 
Hvordan nås målene 
Tidsplan 
Hvem har ansvar for hvad 

Evaluering og opfølgning I hvor høj grad blev indsatsen gennemført? 
Hvad har vi lært af processen? 
Hvad gør vi fremadrettet? 

 

4. Køreplaner  
Der er udarbejdet køreplaner for henholdsvis HHX Herning, HHX Ikast og HTX. Uddannelseschefen og -

lederen er ansvarlig for, at køreplanerne er ajourførte i overensstemmelse med den valgte model for 

afviklingen af undervisningen. Dokumentation for køreplanernes overholdelse og gennemførelse findes hos 

rektor, uddannelseschef/leder og i kvalitetsafdelingen.  

Køreplanerne for de enkelte områder2: 

Køreplan 1: Overgang fra grundskole HHX og HTX 

Køreplan 2: Uddannelsens formål HHX og HTX 

Køreplan 3: Den faglige progression HHX og HTX 

Køreplan 4: De videregående uddannelser HHX og HTX 

Køreplan 5: Lærernes kvalifikationer HHX og HTX 

Køreplan 6: Nøgleområde 1 HHX og HTX 

Køreplan 7: Nøgleområde 2 HHX og HTX 

Køreplan 8: Evalueringsplanen HHX og HTX 

Køreplan 9: Klassestudieplanen HHX og HTX 

                                                           
2 Kan ses på hjemmesiden 
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5. Procedurebeskrivelser  
Bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i de gymnasiale uddannelsers § 3 stk. 2 angiver 
endvidere en række områder, der skal belyses. Det drejer sig om:  
a) Hvordan indhentes elevers og kursisters vurdering af uddannelsesforløbet og hvordan vurderingen 
inddrages  
b) Hvordan indberetninger fra censorer og resultatet af eventuelle eksterne evalueringer inddrages  
c) Hvordan erfaringer med de uddannedes overgang til og fordeling på de videregående uddannelser 
inddrages  
Dette sker på Herningsholm Gymnasium på følgende måde:  
 

HHX/HTX Beskrivelse 

Formål med kvalitetsarbejdet Gennemføre procedure hvor elevernes og 
kursisternes vurdering af tilrettelæggelsen af 
uddannelsesforløbet inddrages. 

Målsætning Skolen skal have et klart billede af 
elevers/kursisters tilfredshed med de valgte 
tilrettelæggelser af uddannelsesforløbene 

Målepunkt Elevtrivselsundersøgelser samt de tilhørende 
handleplaner kan findes på skolens hjemmeside 

Mål Elevtrivselsundersøgelser er gennemført og 
offentliggjort. Alle fagområder har udarbejdet 
handleplaner på baggrund af undersøgelserne. 
 

Indsatser I forbindelse med de gennemførte ETU´er indgår 
tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet som et 
fast punkt. Evalueringerne vurderes og der 
udarbejdes konkrete handleplaner. Der kan 
gennemføres yderligere kvantitative og/eller 
kvalitative undersøgelser, hvis der skønnes behov 
for at uddybe særlige problemstillinger. 

Proces Rektor har ansvar for evalueringsplanen og for at 
inddrage tilfredshedsaspektet i planen. 
Underviserne har en løbende dialog med eleverne 
omkring uddannelsesforløbet – herunder 
tilrettelæggelsen af denne. Kvalitetsafdelingen har 
ansvaret for og forestår gennemførelsen af de 
undersøgelser, der viser noget om skolens 
tilrettelæggelse af uddannelsen, gennemførelse af 
uddannelsen og eksamensresultat.  

Evaluering og opfølgning Gennem udarbejdelse af handleplaner sættes der 
spot på de områder, der bør justeres eller ændres.  
Udvælgelsen af forbedringspunkter sker i 
fællesskab af uddannelseschefer /-ledere og 
undervisere. Kvalitetsafdelingen afholder 
opfølgningsmøder med uddannelsescheferne/-
ledere for at klarlægge i hvilken grad indsatsen er 
gennemført, samt at klarlægge hvilke erfaringer og 
eventuelle nye tiltag, det har affødt. 
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HHX/HTX Beskrivelse 

Formål med kvalitetsarbejdet Gennemføre en procedure hvor indberetninger fra 
censorer samt resultatet af eventuelle eksterne 
evalueringer inddrages. 

Målsætning Censorers indberetninger udnyttes som et eksternt 
input 

Målepunkt Elevernes karakterer fremgår af hjemmesiden 

Mål Målet er at alle elever får et kompetenceløft.  

Indsatser Der arbejdes på dette gennem blandt andet 
organiseringen af undervisningen og 
kompetenceudvikling af underviserne 

Proces Underviserne inddrager karaktererne i udviklingen 
af undervisningen. Rektor og uddannelseschef/-
ledere har ansvaret for at sikre underviserne den 
nødvendige kompetenceudvikling. 
Kvalitetsafdelingen har ansvaret for forestår 
offentliggørelse af karakterer og lignende nøgletal. 

Evaluering og opfølgning Ved den løbende vurdering af elevernes udbytte af 
undervisningen justeres indhold og form. 

 
 

HHX/HTX Beskrivelse 

Formål med kvalitetsarbejdet Synliggøre de uddannede elevers overgang og 
fordeling på de videregående uddannelser  

Målsætning En stor andel af erhvervsgymnasiets elever 
fortsætter i en videregående uddannelse 

Målepunkt Målet er, at mindst 50% af erhvervsgymnasiets 
afgangselever senest to år efter afsluttet 
studentereksamen er i gang med en videregående 
uddannelse 

Mål Statistik omkring elevernes overgang til 
videregående uddannelser kan findes på skolens 
hjemmeside 
 

Indsatser Rektor, uddannelseschefer og –ledere, 
Vejledningen samt underviserne ”nudger” i 
fællesskab eleverne til at vælge en realistisk men 
også ambitiøs videreuddannelse.  

Proces Løbende proces.  
Hjemmesiden oplysninger om elevernes valg af 
videreuddannelse opdateres årligt. 

Evaluering og opfølgning Løbende vurdering af elevernes valg af 
videreuddannelse. 

 
/Jette Anna Sørensen 2015 


