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Kvalitetsopfølgningsplan for Det Blå Gymnasium, Vestfyn 

2021 

 

Der udarbejdes årligt en skriftlig opfølgningsplan, der indeholder følgende for hvert af de i tabellen 

opstillede evalueringsområder og kvalitetsindikatorer: 

• Analyse og vurdering af udvikling i resultater, herunder ændringsbehov 

• Beskrivelse og vurdering af indsatsområder (løsningsforslag) 

• Fastsættelse af operationelle kvalitetsmål 

 

Evalueringen og opfølgningsplanen drøftes med gymnasiets bestyrelse og offentliggøres efterfølgende på 

gymnasiets hjemmeside. De seneste tre års planer er tilgængelige på gymnasiets hjemmesiden. 

Mht. den interne evaluering af eleverne henvises der desuden til DBG´s evalueringsstrategi. 

 

Evalueringsområder, kvalitetsindikatorer og resultater 

Evalueringsområder Kvalitetsindikatorer Resultat 

1. Elevernes faglige 
niveau 

1.1 Eksamensresultat 
studentereksamen 

Uddannelsesstatistik.dk 

1.2 Forventede karakterer Uddannelsesstatistik.dk 
Der eksisterer ikke data på de 
forventede karakterer for skoleåret 
2020/2021. Nyeste tal er for skoleåret 
2018/2019. 

1.3 Løfteevne Dansk Erhverv 
Der eksisterer ikke data for løfteevne. 

2. Trivsel 2.1 Elevtrivselsundersøgelse STIL efterår 2021 

2.2 Undervisningsmiljøvurdering UMV efterår 2021 

2.3 Gennemførte uddannelsen Uddannelsesstatistik.dk 

2.4 Frafald Uddannelsesstatistik.dk 
Lokale tal for frafald/uddannelsesskift 

2.5 Fravær (fysisk og skriftligt) Lokale tal 

3. Uddannelse efter 
studentereksamen 

3.1 Studiepraktik på videregående 
uddannelsesinstitution 

Der har ikke været afviklet studiepraktik 
siden efterår 2019 pga. forlagt 
undervisning i Kina og Covid-19 
nedlukning. 

3.2 Overgang til videregående 
uddannelse 

Uddannelsesstatistik.dk 

3.3 Overgang til erhvervsuddannelse Uddannelsesstatistik.dk 
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1. Elevernes faglige niveau 

1.1 Eksamensresultat studentereksamen 

 

Eksamensresultatet for 3.g sommer 2021 ligger som det fremgår af ovenstående grafik på 

landsgennemsnittet, hvilket var et forventeligt resultat med udgangspunkt i elevernes årskarakterer. Set 

over en 3-årig periode ligger resultatet for eksamensgennemsnit dog stadig markant over 

landsgennemsnittet. Gennemsnittet for årene 2019-2021 ligger på 7,5. 

 

Ser man på det samlede eksamensresultat i forhold til køn, præsterer kvinderne betydeligt bedre end 

mændene, hvilket kan formodes at have en sammenhæng med elevernes grundskolekarakterer, hvor der 

ligeledes er en markant forskel mellem kønnene.  
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I forhold til tidligere år er der sket et skifte i forbindelse med, hvilke elever der klarer sig bedst til eksamen. I 

2019 og 2020 klarede elever direkte fra 9. klasse sig bedre end elever fra 10. klasse. Dette er ikke tilfældet 

for 2021, hvor elever fra 10. klasse klarer sig bedre. Dette understøttes af nedenstående tabeller over 

elevernes grundskolekarakterer fra de bundne prøver i 9. klasse. 
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Eksamen sommer 2021 omfattede eksaminer i følgende fag grundet Covid-19: 

Klasse Eks. form Fag 

3gVI Mundtlige Engelsk A, Dansk A, Matematik A 

Skriftlige Dansk A 

3gVØ Mundtlige Afsætning A, Dansk A, Matematik A, Virksomhedsøkonomi A 

Skriftlige Dansk A 

 

Samlet: Handelsgymnasiet Vestfyn og Hele Landet 

 

Den samlede prøvekarakter på Handelsgymnasiet Vestfyn ligger 0,2%-point højere end for hele landet. Det 

ses desuden, at den mundtlige karakter ligger 0,6 %-point højere end for hele landet, mens den skriftlige 

karakter (dansk A) ligger 0,2 %-point lavere end for hele landet. Endvidere er det værd at bemærke, at den 

mundtlige prøvekarakter ligger 0,6%-point højere end årskarakteren. 

Dansk A: Handelsgymnasiet Vestfyn og Hele Landet 

 

 

Engelsk A: Handelsgymnasiet Vestfyn og Hele Landet 
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Afsætning A: Handelsgymnasiet Vestfyn og Hele Landet 

 

 

 

 

Matematik A: Handelsgymnasiet Vestfyn og Hele Landet 

 

 

Virksomhedsøkonomi A: Handelsgymnasiet Vestfyn og Hele Landet 

 

 

Med udgangspunkt i ovenstående data må det konkluderes, at eleverne på Handelsgymnasiet Vestfyn 

generelt klarer sig tilfredsstillende mht. deres faglige niveau. Der er en generel tendens til, at elevernes 

karakterer til de mundtlige eksaminer er højere end deres mundtlige årskarakter. 
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2. Trivsel 

 

2.1 Elevtrivselsundersøgelse ETU 

 
 

Nedenstående tabel viser evalueringsresultaterne for Handelsgymnasiet Vestfyn i perioden 2018-2021. 

 

Trivsel indikator 2018 2019 2020 2021 Difference 2020-2021 

Faglig individuel trivsel 3,8 3,6 3,7 3,8 +0,1 

Social trivsel 4,2 4,2 4,3 4,1 -0,2 

Læringsmiljø 3,5 3,4 3,4 3,4 uændret 

Pres og bekymringer 2,6 2,7 2,7 2,6 -0,1 

Mobning 4,8 4,8 4,8 4,6 -0,2 

 

I det efterfølgende kommenteres hver af de 5 indikatorer og der ses på de bagvedliggende data. 

 

Faglig trivsel: 

 

 
 

Undersøgelsen viser en lidt større spredning hos mændene end hos kvinderne i elevernes egen vurdering 

af, om de klarer sig godt. Dette hænger sandsynligvis sammen med kønnenes karakterer både i 

grundskolen og på Handelsgymnasiet Vestfyn. 
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Lidt flere elever i 2gBVØ vurderer sig uenige i, at de klarer sig godt fagligt. Denne vurdering stemmer 

overens med det billede underviserne har af det faglige niveau i de to 2.g-klasser. 

 

 
Kvinderne vurderer sig mindre motiverede for undervisningen end mændene. Dette kan formodes at 

hænge sammen med den lavere sociale trivsel blandt kvinderne. 

 

 

Social trivsel: 
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Der er nogle relativt store forskelle på årsgangs- og klasseniveau forhold til elevernes vurdering af, om de er 

glade for at gå i skole, idet 1.g´erne generelt er mere positive end 3.g´erne (især 3gIV). Dette resultat 

kommer ikke bag på os, da 3.g-årgangen om nogen har været ramt af Covid-19 nedlukninger. De har 

således været udsat for aflyste studieture, aflyste sociale arrangementer etc. 

 

  
Mændene er generelt gladere for deres klasse end kvinderne er. Dette resultat undrer ikke, da der har 

været relativt mange konflikter mellem pigerne, hvor skolens uddannelses- og erhvervsvejleder har været 

involveret. Endvidere har mændene i højere grad været sociale under nedlukningerne via computerspil og 

lignende aktiviteter udenfor skoletid. 

 

 

Læringsmiljø: 
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Eleverne oplever en begrænset indflydelse på undervisningen. Eleverne vurderer desuden, at de i 

overvejende grad får den hjælp, de har behov for, og at lærerne respekterer dem. 

 

 

Pres og bekymringer: 
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Flere mænd end kvinder vurderer, at de kan forblive rolige i pressede situationer. Endvidere føler kvinderne 

sig oftere pressede pga. af lektier og karakterer. Covid-19 har på ingen måde gjort denne tendens mindre. 

 

 

Mobning: 

  
Generelt viser undersøgelsen meget få eksempler på elever, der har følt sig mobbet af andre elever eller 

undervisere. En ting, der dog er værd at bemærke, er, at mændene oftere end kvinderne har oplevet at 

elever/ansatte er blevet presset til at gøre ting, de ikke har lyst til. 
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2.2 Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 

Der blev gennemført en undervisningsmiljøvurdering primo 2022 (antal besvarelser = 99). I nedenstående 

kommenteres/vurderes udvalgte resultater. 

 

 

 
80 ud af de 99 elever vurderer skolen til at være et rart sted. 

 
En relativ stor andel af eleverne (over hver 4. elev) har overvejet at gå ud/skifte skole. Dette kan være en 

naturlig del af de overvejelser eleverne gør sig i grundforløbet, men kan også være udtryk for den generelle 

tendens vi oplever med hyppigere uddannelsesskrift blandt de unge.  
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Ca. hver 5. elev giver udtryk for, at de ikke er tilfredse med skolens sociale aktiviteter. Dette er et 

forventeligt svar, da mange aktiviteter/arrangementer desværre har været aflyst i forbindelse med covid-

19. 

 

 

Langt størstedelen af eleverne har ikke oplevet mobning fra andre elever eller undervisere. Dette resultat 

stemmer overens med resultatet fra ETU´en. 

 

2.3 Gennemførte uddannelsen 

 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Antal fuldførte 54 44 47 37 33 47 53 

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Antal elever på 
studieretningsforløbet 
efterår 1.g 

56 50 55 38 38 60 59 
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2.4 Frafald 

 

Det fremgår af ovenstående diagram at frafaldsprocenten det første år på Handelsgymnasiet Vestfyn svarer 

til landsgennemsnittet i afrundede tal. Endvidere er frafaldet fra 2019/2020 til 2020/2021 halveret fra 16% 

til 8%. Ud af de 8% der faldt fra blev 6,7% overflyttet til andre uddannelser. 

 

2.5 Fravær – fysisk og skriftligt 

 

Det høje fysiske fravær i efteråret 2021 kan bl.a. tilskrives covid-19, hvor eleverne i modsætning til tidligere 

under epidemien skulle registreres fraværende ved sygdom med covid-19 eller afventning af testsvar. 

Udover det kan det konstateres, at fraværsprocenten både, hvad angår det fysiske fravær og det skriftlige 

fravær, har ligget relativt konstant siden skoleåret 2018/2019. 
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3. Uddannelse efter studentereksamen 

 

 

3.2 og 3.3 Overgang til videregående uddannelser og erhvervsuddannelser 

 

 
For de elever, der dimitterede i 2018 er 59,5% i gang med eller har fuldført en videregående uddannelse. 

Endvidere er 10,8% i gang med en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at 29,7% af eleverne i 2018 har afbrudt 

et uddannelsesforløb eller har aldrig påbegyndt et uddannelsesforløb. Der kan desuden ses en negativ 

udvikling fra 2013 til 2018, hvor en stadig større procentdel af eleverne afbryder eller ikke påbegynder et 

uddannelsesforløb. 
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1. Elevernes faglige niveau 

Ændringsbehov Mål og strategi Tidsplan Ansvarlig 

Elevernes mundtlige 
årskarakter skal i højere 
grad afspejle det faglige 
niveau, de kan opnå i en 
eksamenssammenhæng. 

Der skal arbejdes med alle elevers 
mundtlighed i fagene op til afgivelse af 
den afsluttende årskarakter fx via 
prøvelignende fremlæggelser. 

Forår 2022 Skolens 
ledelse 

2. Trivsel 

Ændringsbehov Mål og strategi Tidsplan Ansvarlig 

ETU/Fagligt niveau: 
Mændenes faglige 
niveau 

Målrettet indsats på grundforløbet. August 2022 Skolens 
ledelse 

ETU/Social trivsel: 
Fokus på trivslen: 
- alle 3 år 
- blandt kvinderne 

Projekt Trivsel for fagligt løft 
 

Projektstart: forår 
2021 
Projektafslutning: 
Sommer 2023 

Skolens 
ledelse 

ETU/Læringsmiljø: 
Elevindflydelse på 
undervisningen 
 

Vigtigt for den enkelte underviser at 
italesætte, hvor og hvordan eleverne 
kan få indflydelse på undervisningen 
under hensyntagen til fagenes 
læreplaner, således at eleverne oplever 
større indflydelse. 

August 2022 
 

Skolens 
ledelse 

UMV: 
Andel der har overvejet 
skoleskift/udmeldelse 
 

Fokuseret indsats fra uddannelses- og 
erhvervsvejledningen og mentorer. 

August 2022 CBS 

UMV: 
Vurdering af skolens 
sociale aktiviteter 

Projekt Trivsel for fagligt løft 
- Aktivitetsgruppe bestående af 
elever/undervisere 
- planlægge og gennemføre sociale og 
faglige aktiviteter der øger trivslen. 

Projektstart: forår 
2021 
Projektafslutning: 
Sommer 2023 

Skolens 
ledelse 
Undervisere 
i aktivitets-
gruppen 

Frafald 1. år Fortsat fokus på fastholdelse via en 
revidering af vores mentorordning med 
øget fokus på 1.g-elever. 

Arbejdet med 
revidering 
påbegyndt forår 
2022. 
Implementering fra 
august 2022. 

CBS 
SOS 

Fravær: 
Fysisk og skriftligt 

Mindske det skriftlige fravær via 
visitation til skriveværksted. 

Påbegyndt efterår 
2021 – revideret 
forår 2022.  

BAS 

3. Uddannelse efter studentereksamen 

Ændringsbehov Mål og strategi Tidsplan Ansvarlig 

Flere elever der 
påbegynder en 
videregående 
uddannelse 

Samarbejde med SDU: SOP-dag på SDU 
Elevdeltagelse 
SDU/afslutningskonference Projekt 
Arducation. 
Deltage på diverse arrangementer på de 
videregående uddannelsesinstitutioner. 

Forår 2022 Skolens 
ledelse 
CBS 
MMM 

 


