
2021 Opfølgningsplan for Selvevalueringstema:  
Næstved /HHX  

Indsats Mål Tiltag Tidsplan Ansvar 
Skriftlighedsportal Portalen skal rumme 

80% af skriftlig 
vejledning til 
studieretningsfagene 
100% på de store 
skriftlige opgaver 

Der er udarbejdet en skriftlighedsportal, der kan tilgås af elever og 
undervisere. Portalen indeholder relevante materialer, værktøjer og 
vejledninger til anvendelse af dels de tværfaglige opgaveforløb og 
dels til de forskellige fags metodik og faglighed. Portalen opdateres 
løbende af ansvarlig koordinator. Eleverne har adgang til portalen på 
Lectio. 
 

Implementeret 
efterår 2019 
stadig under 
opbygning. 
Evalueres juni 
2021. 
 

Rektor og 
arbejdsgruppe 

Skriftligt fokus i 
130 timers puljen 

Alle 3 årgange skal 
arbejde mindst 15 
timer pr. årgang 
med løft af 
elevernes skriftlige 
kompetencer 

130 timers puljen er tonet mod skriftlighed, hvor der er lavet en 
samlet 3 års forløbsplan, således alle elever løbende gennem deres 
gymnasietid modtager differentierede input til at arbejde med deres 
læringstrategier for det skriftlige arbejde. 
 

Implementeret 
august 2020 
Evalueres 
foråret 2021 

Rektor og 
arbejdsgruppe 

SO-forløb I alle SO forløb skal 
indgå en skriftlig 
dimmension 

I de 7 Studieretningsområdeforløb arbejdes udover de tværfaglige 
temaer, ligeledes med skriftligheden. I SO forløbende er 
skriftlighedsfokus særligt på metode og anvendelsen af feedback i 
egen læring. 

Implementeret 
august 2020 
evalueres juni 
2021 

Rektor og 
arbejdsgruppe 

Studietid - 
lektiehjælp 

5% af eleverne skal 
anvende studietiden 
lektiehjælp 

Der er etableret en ugentlig studiecafe hver mandag. Hvor eleverne 
støttes af relevante faglærere lige som 3 elevmentorer deltager som 
studiecafe værter. Studiecafeen er frivillig, men elever der ”hænger” 
med afleveringer og/eller skriftlighed henvises til at deltage i Cafeen 
for at øve sig I hvorledes en opgave kan nedbrydes til mere 
overskulige ”bidder”. 

Implementeret 
december 
2019. 
Evalueres juni 
2021 
 

Vicerektor og 
arbejdsgruppe 

Skriftlig 
progression 

100% af 
faggrupperne skal 
udvikle 
progressionsplaner 
for fagenes skriftlige 
arbejde. 

Der er i alle fag, med skriftelighed, udarbejdet progessionsplaner for 
det skriftlige arbejde. Planerne opdateres årligt. 
 

Implementeret 
juni 2020 
evalueres 
forår 2021 

Rektor og 
faggrupper 

 



 
 
 


