
Selvevaluering 
HHX og HTX i Ringsted 2020 

 

Tema :Rekruttering af elever 

Begrundelse for valg af tema 
Fra og med elevoptaget i 2018 har der været en markant lille søgning til de erhvervsgymnasiale 
uddannelser i Ringsted. Analyser har vist, at nedgangen har flere begrundelser: 

1. De nye optagelseskrav, herunder større søgning mod HF 
2. Etableringen af EUX i Ringsted 
3. Søgning mod de større byer, først og fremmest Roskilde, men også Køge og København 
4. Ressourcestærke elever ønsker ”luftforandring” efter tre år på Campusskolen 
5. Gamelinjen på HTX er ikke længere unik for Ringsted, og den slås med dårligt ry 
6. HTX vælges fra af nogle elever med begrundelsen, at uddannelsen er svær og har mange lektioner 

om ugen.  
7. Stort set ingen elever kommer til de udbudte introduktions- og brobygningsforløb (dette 

søgemønster er dog vendt her i 2020, hvor coronaen så desværre giver benspænd) 

Hvilke mål skal der arbejdes på?: 
 
Vi har sat os det mål at skabe den gode ”fortælling” om HTX og HHX i Ringsted.  
 
Kommunikationsrådgiver og medlem af ZBCs Advisory Board, Christian Pedersen har understøttet vores 
arbejde med at opsætte vores mål : at skabe et bedre og mere retvisende image, den gode ”Fortælling” om 
HHX og HTX i Ringsted. 
Såvel ledere, lærere og elever er med i denne proces og til at udtrykke fortællingen på skolens forskellige 
platforme. 
 
I ledernetværket i Ringsted har der været afholdt møder med skoleforvaltningen om analyserne af de unges 
valg af ungdomsuddannelser. Efterfølgende er initiativer som ”gode overgange” og ”heads up” sat i værk i 
samarbejde med grundskolerne i kommunen og de relativt mange privatskoler. 
 
Delmål 

 Få flere elever i grundskolen til at kende os og vores ”fortælling”, herunder at komme tættere på UU og 
deres forståelse af HHX og HTX. Det kvantitative mål er at få fyldt op på brobygningsholdene. 

 Være synlige i Ringsted, herunder også at være til at finde på Ahorn Allé. 

 Styrke studiemiljøet, dannelse og demokrati. Derfor satses der på, at trods gymnasiets størrelse at være 
repræsenteret ved ATU elever, PIU elever og ved de forskellige landsdækkende faglige konkurrencer 
samt at eleverne har og får reel indflydelse.  

 Udvikling af IT- Incubator-miljø 

 Udvikling af nye STEM profiler 

 Skærpelse af den merkantile profil 
 

 
 



 

Hvordan tilrettelægges den konkrete evalueringsproces?  

(Hvordan vil I på jeres gymnasium inddrage undervisere, ledere, elever i at se kritisk på temaet, reflektere 
og komme med forslag til handlinger der kan understøtte indfrielsen af ovenstående mål?) 
 
For såvel lærere som elever er det ”den brændende platform”, alle er indstillet på at arbejde på 
målsætningen om tiltrækning af flere elever. 
Elever er aktive på de sociale medier med at fortælle om deres skole. Lærere udvikler forløb til elever i 
grundskolen. Ledere og studievejledere holder gang i netværket med UU og de øvrige skoleledere i 
Ringsted. 
Corona har nedlagt de sociale arrangementer, studierejser og nu også brobygningsaktiviteterne – det er et 
problem i forhold til at nå målsætningen. 
Men plakater (portræt af tidligere elev) med ”Det handler om at handle” (HHX i Ringsted) og ”Det virker, 
hvis du tør” (HTX i Ringsted) bliver synlige i Ringsted by hen over vinteren. 
 
Vi har nedsat en gruppe: ”Task-force-flere-elever ” (nogle lærere har fået dette i deres arbejdsplan) om at 
skabe den gode fortælling om HTX og HHX i Ringsted 


