
Selvevaluering HHX Næstved på ZBC 2020 
 

Tema for selvevaluering  
Løfteevne er det overordnede tema. 
Løfteevnen for hhx i Næstved er generelt signifikant lav, nedenstående er tal frem til 2019. 

 
 
 
Ser vi nærmere på hvordan og hvor den relativt dårlige løfteevne fremkommer, får vi hurtigt øje på, at det 
ikke blot er nogle specifikke fag, men det er elevernes skriftlige kompetencer generelt, disse kompetencer 
svarer ikke til de forventede. Nedenstående er ældre tal, (Eva/Jimmy vil du indsætte de nyeste tal i 
forlængelse heraf) 
 

Den socioøkonomiske reference over en 3-årig periode 2015-2017  

SIGNIFIKANT        
Grøn: over             
Rød: Under   

Prøve-
karakter 
gennemsnit 
3 år Socioøko. Ref 
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H
H

X
 N

Æ
ST

V
ED

 

Afsætning 

Mdt. A 7,3 7,4 0,0  

Skr. A 5,9 5,8 -0,7  

Dansk 

Mdt. A 7,2 6,9 0,1  

Skr. A 6,1 6,1 0,0  

Engelsk 

Mdt. A 6,9 6,8 -0,1  

Skr. A 6,1 6,0 0,2  

Int. Øko. 

Mdt. A 5,7 7,4 -0,7  

Mdt. B 7,4 5,9 -0,2  

Skr. A 5,7 5,9 -0,4  

Matematik 

Mdt. B 5 5,2 -0,2  

Skr. A 8,1 7,7 0,9  

Skr. B 5,6 5,9 -0,3  

Spansk Skr. A 4,4 4,4 0,0  

Virk.øko. 

Mdt. A 6,8 6,4 -0,4  

Skr. A 5,9 6,2 -1,4  

Eksam.res. Inkl. bonus 6,7 6,8 -0,1  
 
 

 



 
Løfteevne tilvejebringes bl.a. på baggrund af de karakterer, der gives til udtrukne afsluttende prøver i 
fagene. Vi har især set, at det er, når fagene trækkes ud til skriftlige prøver, at eleverne opnår resultater, 
der måler sig med det (socioøkonomisk) forventede gennemsnit. 
 

Hvilke mål skal der arbejdes på? 
 
HHX i Næstved vil selvfølgelig gerne opnå en løfteevne, som ligger på gennemsnittet - og helst over, selvom 
vi kan se, at stx og htx i Næstved heller ikke opnår dette på nuværende tidspunkt. 
 
 

Hvordan tilrettelægges den konkrete evalueringsproces?  

På lærermøde i foråret 2020 blev vores løfteevne fremlagt og kort debatteret, herefter blev det besluttet at 
have fokus på skriftligheden i al almindelighed og specifikt allokere tovholdere til skriftlighedsportalen, 
progression i skriftlighed og 130-timerspuljen (kaldet P-timer). 
På lærermødet i august gik processen med at få beskrevet indhold og organisering af puljetimeforløb til 
fordel for højnelse af elevernes faglige skrivekompetencer i gang.  
Koordinatoren på området har i samråd med rektor igangsat en større proces med fokus på, at eleverne 
selv bliver opmærksomme på deres læringsbehov, og at lærerne bliver skarpere på at strukturere og isolere 
læringsindsatser og små kurser. Indsatsen er tredelt:  

1) Skemalagt Studietid hver mandag til lektiehjælp, hvor der er ansat tidligere elever (træning og 

fastholdelse).  

2) Ekstra terminsprøver i udvalgte fag (træning i prøvesituationen, summativ evaluering) 

3) Struktureret udbud af 130 timers puljen efter samme model som ATU dvs. 1) fælles bundne forløb 

og 2) bundne valgfrie forløb = 100 timer over tre år, 3) individuelt valgfrie forløb = 30 timer over tre 

år  

Indholdet af forløbene er fx struktureret træning af skriveprocesser, CASværktøjer, 
præsentationsværktøjer, skrivning i faglige genre, faglige metoder, cyber-sikkerhed, digital dannelse 
m.m. Elevernes individuelle forløb kan også vare ATU eller specifik lektiehjælp. 

 
  
 
 
 
 


