
 

 

 

 

Slagelse HTX og HHX  

Tema: Løfteevne 

Begrundelse for valg af tema:  

STUK har valgt at opretholde tilsynet på HHX.  

Vi fortsætter det igangsatte arbejde med henblik på at styrke løfteevnen - på både HHX og HTX.  

Hvilke mål skal der arbejdes på? 

Der arbejdes med emnet som et kulturprojekt, hvor skolen som helhed har styrket fokus på elevenes 

læring.  

Der arbejdes med mundtlig formativ evaluering og feedback som skoleinitiativ, men andre lærerinitierede 

initiativer ser endvidere dagens lys.  

Det helt afgørende er lærernes og elevernes skarpe fokus på løfteevnen som centralt element i 

kerneopgaven. 

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?) 

Arbejdes forankres i faggrupperne - samt i klasseteams og er endvidere fast punkt på lærerrådets 

dagsorden.  

Der arbejdes systematisk med afsæt i data fra Datavarehus. 

Elevrådet er endvidere engageret i arbejdet og vil udarbejde et dokument med forslag til styrkelse af 

løfteevnen. 

Ønsket er at opnå elevernes medejerskab til- og engagement i - arbejdet. 

Pædagogisk udvalg - (der er sammensat af 2 lærere fra hvert gymnasium (hhx/htx) samt 

uddannelseslederne (hhx/htx) og rektor) - vil endvidere arbejde med emnet. 

På hvert lærermøde initieres pædagogiske drøftelser. 

Der afsættes som udgangspunkt 30 min. pr lærermøde.  

Efterfølgende arbejdes der videre i faggrupper og i klasseteams.  

I ledelsens dialog med lærerne - i faggrupperne, i klasseteams og på lærermøderne - drøftes konkrete 

igangsatte initiativer. Disse evalueres, suppleres og justeres. 

Best pratice tilflyder kolleger. 

Der er skabt en ny ledelsesstruktur, hvor faggrupperne er fordelt mellem ledelsesrepræsentanter så en 

tættere relation mellem ledelse og lærergruppe opnås. 

Evalueringen - den summative - fremgår af opgørelsen fra STUK, hvor de opnåede resultater 

benchmarkes med andre danske gymnasier. 

Målet for 2020-2021 er at bringe løfteevnen på niveau med de socioøkonomiske referencer. 


