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Kvalitetsudvikling på Herningsholm 
Erhvervsgymnasium  
 
Kvalitet  
Herningsholm Erhvervsgymnasium anvender i lighed med alle andre gymnasiale uddannelsesinstitutioner 
et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for hver enkelt uddannelse og undervisningen. 
Kvalitetssikringssystemet er udviklet på baggrund af bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om 
kvalitetsudvikling og resultatvurdering i de gymnasiale uddannelser.  
 

Kvalitetssikringssystemet  
Kvalitetssikringssystemet på Herningsholm Erhvervsgymnasium skal sikre gode resultater og fortsat 
skoleudvikling. Det indebærer, at mange sider af skolens aktiviteter bliver udsat for kontinuerlige og 
systematiske evalueringer, da det er naturligt løbende at reflektere over praksis. 
Undervisningstilrettelæggelse og skoleudvikling sker bl.a. på baggrund af selvevalueringer, 
erfaringsopsamling, analyser og konklusioner, således at samspillet mellem det vi gerne vil, og det vi gør, 
kvalificeres og optimeres.  
Målet er, at skolens elever får den bedste undervisning med gode eksamensresultater til følge, men også at 
de udvikler sig til livsduelige og engagerede borgere, der med deres mange kompetencer skal kunne agere i 
en foranderlig verden.  
 
Udgangspunktet for kvalitetssikringssystemet er gældende lovgivning på området suppleret med skolens 
værdigrundlag, kvalitetsstrategi, mål og handlingsplaner.  
 
Kvalitet tilstræber at gennemføre relevante, aktuelle og fra centralt hold fastsatte evalueringer. På samme 
måde tilstræber Erhvervsgymnasiet at højne undervisningens kvalitet og trivsel. Over en årrække er der på 
Herningsholm Erhvervsgymnasium således opbygget en evalueringskultur gennem individuelle vurderinger, 
evaluering af undervisningen, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser og en række 
evalueringer af forskellige indsatsområder.  
 
Med de stadigt mere omfattende ministerielle krav om monitorering af uddannelsesområdet er 
evalueringerne i dag overvejende summative: Vi skal dokumentere i hvor høj grad eleverne og 
organisationen lever op til de opsatte mål. Der ligger imidlertid i Gymnasiereform 2017 ønske om at vi på 
Erhvervsgymnasiet tillige anvender formative evalueringer med det sigte at have fokus på elevernes faglige 
udvikling. Det ligger fint i tråd med at Erhvervsgymnasiet i stigende grad arbejder med de forskellige 
muligheder, der ligger i en processuel evalueringstilgang.  
 
Erhvervsgymnasiets kvalitetssikringssystem hviler på to hovedsøjler:  
 
• Skolens kvalitetsstrategi, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og 
resultater på skolen foregår.  
• En evalueringsplan for den konkrete undervisning, som er a) evaluering af den enkelte elev, b) 
evalueringen af undervisningen og c) procedurer for evaluering af studieplanen.  
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Organisering af kvalitetsarbejdet  
Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætninger for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og 
lang sigt og har derfor på en række områder ansvaret for uddannelsernes kvalitet. Bestyrelsen drøfter 
derfor løbende en række af de opnåede resultater og den fornødne opfølgning.  
 
På Erhvervsgymnasiet har rektor det overordnede ansvar for det faglige og det pædagogiske arbejde. 
Uddannelseslederne forestår den daglige ledelse af HHX og HTX. Kvalitetsudvikling og resultatvurdering 
sker i samarbejde mellem rektor, uddannelseslederne og Kvalitet.  
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Arbejdet med kvalitet  
Skolens kvalitetsarbejde er overordnet baseret på systematisk indhentet viden, der danner baggrund for 
indsatser på alle niveauer på Erhvervsgymnasiet.  
 
Videns indsamling, fastsættelse af mål og kvalitetsindikatorer, indsatser og evaluering heraf kan visualiseres 
som et kvalitetshjul. Kvalitetshjulet omfatter fem elementer: plan, do, check, act, inform.  
 

 
 

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 relevante parter. 
 

Henvisning Kort beskrivelse  Beskrivelse kan 
findes  

Ansvar  

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

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

Køreplan 1  Uddannelsesleder  

Hvordan understøtter 
undervisnings- og 
arbejdsformerne 
uddannelsens formål  

Køreplan 2  Uddannelsesleder  

Hvordan understøttes den 
faglige progression  

Køreplan 3  Uddannelsesleder  

Sammenhængen med de 
videregående uddannelser  

Køreplan 4  Uddannelsesleder  

Fagligt og pædagogisk 
opkvalificering af 
underviserne  

Køreplan 5  Uddannelsesleder  

Indhentning og inddragelse af 
elevernes  
vurdering af tilrettelæggelse 
af uddannelsesforløbet  
 

Procedurebeskrivelse 
1  

Rektor  
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Inddragelse af eksterne 
evalueringer og 
censorindberetninger  

Procedurebeskrivelse 
2  

Rektor  

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

Procedurebeskrivelse 
3  

Rektor  

Selvevaluering af 
nøgleområde 1  

Køreplan 6  Uddannelsesleder  

Selvevaluering af 
nøgleområde 2  

Køreplan 7  Uddannelsesleder  

HHX og HTX-loven:  
Bek. 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  Uddannelsesleder  

Klassestudieplanen  Køreplan 9  Uddannelsesleder  

Centralt niveau, 
Herningsholm 
Erhvervsskole og 
Gymnasier 

Elevtrivselsundersøgelse  Rapport  Kvalitet  

Medarbejder- tilfredsheds 
undersøgelse  

Rapport  Kvalitet  

Undervisningsmiljø  Rapport  Kvalitet  

Arbejdspladsvurdering (APV)  Rapport  Kvalitet  
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Bilag 
 

Kvalitetssystemet for HHX og HTX er begrundet i nedenstående lovtekster. Nedenstående tabel angiver 

endvidere hvor dokumentationen kan findes, samt hvem der er ansvarlig for det. 
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På LUDUS og der  
Henvises til dette i 
Køreplan 3 
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Køreplan 1 
2021-2023 
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Køreplan 2 
2021-2013 
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Køreplan 3 
2021-2023 
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Køreplan 4 
2012-2023 
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Køreplan 5 

2021-2023 
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Køreplan 6 – nøgleområde 1 
Fastholdelse 
2021-2023 
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Køreplan 7 – Nøgleområde 2 
2021-2023 
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