Kvalitetssystem – Det Blå Gymnasium, Vestfyn
Opfølgningsplan skoleåret 2020/2021

Opfølgningsplanen indeholder følgende for hvert af de i nedenstående tabel opstillede
evalueringsområder/kvalitetsindikatorer:
•
•

•
•

Vurdering af udvikling i resultater i relation til tidligere fastsatte kvalitetsmål
Vurdering af ændringsbehov
Beskrivelse og vurdering af indsatsområder (løsningsforslag)
Fastsættelse af operationelle kvalitetsmål.

Evalueringsområder
Elevernes faglige niveau

Trivsel

Kvalitetsindikatorer
Eksamensresultat studentereksamen
Forventede karakterer
Løfteevne
Elevtrivselsundersøgelse
Gennemførte uddannelsen
Afbrød det første år

Medarbejdertrivsel

Overgang til
videregående
uddannelser

Videregående uddannelse

Resultat
Uddannelsesstatistik.dk
Uddannelsesstatistik.dk
Er ikke beregnet af UVM
STIL ETU efterår 2020
Uddannelsesstatistik.dk
Uddannelsesstatistik.dk
Lokale tal for
frafald/uddannelsesskift
Psykiske APV:
Trivselsundersøgelse foråret
2020
Uddannelsesstatistik.dk

Elevernes faglige niveau:

Eksamensresultat Handelsgymnasiet Vestfyn sammenholdt med landsgennemsnit, regionsgennemsnit samt
opdeling på køn og klassetrin:
Eksamensresultatet for 3.g foråret 2020 er ekceptionelt godt. Som det fremgår ligger det markant over
både landsgennemsnittet og regionsgennemsnittet. En undersøgelse af tallene i Uddannelsesstatistik har
vist, at eksamensgennemsnittet er landets højest blandt samtlige gymnasier der udbyder hhx.
Ser man på eksamensresultatet i forhold til køn, præsterer kvinderne bedre end mændene i 2020 men ser
man på tallene over årene 2018-2020 er der ingen generel tendens. Dog ses det, at resultatet for mændene
generalt er stigende. En årsag hertil kan være, at Handelsgymnasiet Vestfyn deltog i et regionsprojekt i
region Syddanmark netop med fokus på drengene og deres læring.

Som tidligere år kan det konstateres, at elever der kommer direkte fra 9. klasse klarer sig bedre end elever,
der kommer direkte fra 10. klasse.

Dette er ikke et overraskende resultat, når man ser på grundskolekaraktererne for elever fra hhv. 9. og 10.
klasse. Elever der kommer direkte fra 9. klasse ligger, som det fremgår af de to ovenstående grafer,
markant højere end elever fra 10. klasse.

Studenternes eksamensresultater inkl. bonus A: Socioøkonomisk reference

Det skal her bemærkes, at tallene gælder for de 3.g-elever, der afsluttede i sommeren 2019. Som det ses af
tabellen, ligger elevernes eksamenskarakter over det forventede og med eksamensresultatet for 2020
forventer vi at ligge markant over.

Prøve- og årskarakter – kun elever med prøvekarakter (fag på eksamensbeviserne): Obligatoriske Aniveau fag (dansk og engelsk) og studieretningsfag på A-niveau (afsætning, international økonomi og
virksomhedsøkonomi).
Bemærk: Eksamen 2020 omfattede kun følgende eksaminer pga. covid19:
•
•
•

SOP mdt
Afsætning A skr
Dansk A skr

I øvrige fag, der var udtrukket til eksamen, blev årskarakteren overført som eksamenskarakter, hvorfor
årskarakteren vil være den samme som prøvekarakteren.
Samlet: Handelsgymnasiet Vestfyn og hele landet

Dansk A: Handelsgymnasiet Vestfyn og hele landet

Engelsk A: Handelsgymnasiet Vestfyn og hele landet

Afsætning A: Handelsgymnasiet Vestfyn og hele landet

International økonomi A: Handelsgymnasiet Vestfyn og hele landet

Virksomhedsøkonomi A: Handelsgymnasiet Vestfyn og hele landet

Års- og prøvekarakteren er den samme samlet på Handelsgymnasiet Vestfyn, mens årskarakteren på
landsplan ligger 0,2%-point højere end prøvekarakteren. Dette indikerer, at de afgivne årskarakterer i
overvejende grad ligger på niveau med prøvekaraktererne. Som vist ovenfor ligger prøvekarakteren hos os
betydeligt over prøvekarakteren på landsplan.
Generelt vurderer vi ovenstående eksamensresultater som ovenud tilfredsstillende. Sidste år skrev vi ”Som
mål for eksamensresultaterne 2020 ønskes det at fastholde det nuværende niveau, der ligger over
landsgennemsnittet. Det vil dog være aktuelt med et særligt fokus på de elever, der kommer fra 10.
klasse/efterskoler.”
Som tallene viser har vi ikke bare formået at fastholde niveauet fra 2019 til 2020 men at forberede det
signifikant. Tallene viser også, at elever der kom direkte fra 10. klasse, har haft en markant fremgang.
Om end vi ikke forventer at kunne opnå et så ekstraordinært højt eksamensgennemsnit i 2021, er målet
dog fortsat at ligge blandt de gymnasier i landet, der løfter eleverne mest.

Trivsel:
Gennemført uddannelsen, afbrød første år og overgang til videregående uddannelser

Som det fremgår af ovenstående og efter samtale med STIL foreligger der på nuværende tidspunkt ikke sammenlignelige tal for
2018/2019. Vi kan derfor ikke umiddelbart kommentere på resultater og indsatsområder. Vi har dog interne indikationer på, at
gennemførelsesprocenten er lavere og at frafaldet det første år er større. Hvad angår overgangen til videregående uddannelser har
vi ingen indikationer.

Elevtrivselsundersøgelser:
Elevtrivsel 2020 – Landsplan:

Elevtrivsel 2020 – Samlet Handelsgymnasiet Vestfyn:

I nedenstående tabel sammenlignes evalueringsresultaterne for Handelsgymnasiet Vestfyn med tallene på
landsplan. I det videre forløb fokuseres der på de evalueringsområder, hvor Handelsgymnasiet ligger under
landsgennemsnittet (tal markeret med rødt).
Trivsel indikator

Faglig trivsel
Social trivsel
Læringsmiljø
Pres og bekymringer
Mobning

2018

2019

2020
Vestfyn

3,8
4,2
3,5
2,6
4,8

3,6
4,2
3,4
2,7
4,8

3,7
4,3
3,4
2,7
4,8

2020
Landsplan
Gym
3,8
4,1
3,6
2,7
4,7

2020
Landsplan
HHX
3,8
4,2
3,4
2,8
4,7

Nedenstående tabeller viser resultatet på de enkelte spørgsmål under hhv. ”Faglig trivsel” og
”Læringsmiljø” på landsplan Gym og for Handelsgymnasiet Vestfyn.
Faglig trivsel
2020 Vestfyn*
Jeg klarer mig godt fagligt i
63
skolen.
Jeg deltager aktivt i timerne.
47
Jeg afleverer mine opgaver til
85
tiden.
Jeg bliver ved med at arbejde,
73
indtil tingene er klaret.
Jeg er forberedt til timerne.
60
Jeg kan lide at kende til og lære
70
nye ting.
Jeg er motiveret for
47
undervisningen.
Jeg laver mit skolearbejde, fordi
49
jeg er interesseret i det.
Jeg gør gode faglige fremskridt i
58
skolen.
Hvis jeg bliver forstyrret i
53
undervisningen, kan jeg hurtigt
koncentrere mig igen.
Hvis noget er svært for mig i
70
undervisningen, kan jeg selv gøre
noget for at komme videre.
Hvor tit kan du klare det, du
85
sætter dig for?
Hvor tit kan du finde en løsning
80
på problemer, bare du prøver
hårdt nok?
Lykkes det for dig at lære det, du
65
gerne vil i skolen?
*Svarmulighederne ”Helt enig/delvist enig” og ”Meget tit/tit”
Læringsmiljø
Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive
bedre i fagene.
Jeg har indflydelse på undervisningen.
Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.
Undervisningen motiverer mig til at lære nyt.
Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det.
Lærerne respekterer mig.
Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer.
Der er gode muligheder på skolen for at få støtte og vejledning, hvis
jeg har det svært.
* Svarmulighederne ”Helt enig/delvist enig” og ”Altid/ofte”

2020 Landsplan Gym*
70
63
88
75
68
81
56
47
66
55

62

85
81

66

2020 Vestfyn*
59

2020 Landsplan
Gym*
60

22
24
38
95
88
56
60

32
37
46
92
89
57
64

I den videre behandling af evalueringsresultaterne vil der blive fokuseret på de spørgsmål, hvor der er
signifikant forskel defineret som en difference på 10 eller derover.

Faglig trivsel 2020/”Jeg deltager aktivt i timerne” opdelt på klasser:
1gVØA:

1gVØB:

2gIV:

2gVØ:

3gVI:

3gVØ:

Faglig trivsel 2020/”Jeg deltager aktivt i timerne” opdelt på køn:
Kvinde:

Mand:

Faglig trivsel 2020/”Jeg kan lide at kende til og lære nye ting” opdelt på klasser:
1gVØA:

1gVØB:

2gIV:

2gVØ:

3gVI:

3gVØ:

Faglig trivsel 2020/”Jeg kan lide at kende til og lære nye ting” opdelt på køn:
Kvinde:

Mand:

Ovenstående data viser, at det især er i klasserne 1gVØB og 3gVI samt blandt kvinderne, at eleverne
vurderer sig selv lavt på at deltage aktivt i timerne.
Set i lyset af, at vi kun i begrænset omfang kan forvente, at eleverne vil komme ind til fysisk undervisning i
det resterende skoleår, vil fokus i handlingsplanen især være rettet mod 1gVØB. Det skal dog nævnes, at
der i forbindelse med covid-19 nedlukningen har været iværksæt nødundervisning på skolen for bl.a. elever
fra 3gVI for at imødekomme manglende aktiv deltagelse i undervisningen.
I forhold til 1gVØB vil vi i den nærmeste fremtid afholde et virtuelt lærermøde for at drøfte mulige tiltag,
som kan fremme aktiv deltagelse i undervisningen.
På helt generelt plan vil vi for det kommende skoleår sætte fokus på den forskel, der er på kønnene i
forhold til såvel aktiv deltagelse som lysten til at lærer nyt.

Læringsmiljø/”Jeg har indflydelse på undervisningen” 2020 opdelt på klasser:
1gVØA:

1gVØB:

2gIV:

2gVØ:

3gVI:

3gVØ:

Læringsmiljø/”Jeg har indflydelse på undervisningen” 2020 opdelt på køn:

Kvinde:

Mand:

Læringsmiljø/”Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen” 2020 opdelt på
klasser:
1gVØA:

1gVØB:

2gIV:

2gVØ:

3gVI:

3gVØ:

Læringsmiljø/”Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen 2020 opdelt på køn:
Kvinde:

Mand:

Når man ser på elevernes vurdering af deres indflydelse på undervisningen og lærernes brug af elevernes
ideer, kan man konstatere, at 1gVØA ligger meget lavt og 1gVØB ligger meget højt sammenlignet med de
øvrige klasser i 2. og 3. g.
Dette vækker undren, da lærerbesætningen i de to klasser næsten er identisk. Det giver anledning til en
drøftelse i hele 1.g-teamet inden starten på det nye skoleår. Hvad er forskellen på de to elevgrupper, der
kan udløse sådan en forskel i besvarelsen? Er der markante forskelle i måden lærerne håndterer eleverne
på? Er der en sammenhæng mellem elevernes vurdering af aktiv deltagelse og indflydelse på
undervisningen jævnfør 1gVØBs vurdering af aktiv deltagelse?

Medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling:
Målingen af trivslen blandt medarbejderne blev gennemført i foråret 2020 og opfylder kravene til
gennemførelse af APV i Lov nr. 268 om arbejdsmiljø.

Med udgangspunkt i ovenstående APV har der været afholdt en møderække mellem skolens ledelse,
arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsmænd, hvor undersøgelsens resultater blev drøftet og det
fremadrettede arbejde med trivsel blandt medarbejderne blev aftalt.

