
G:\Fællesdrev\HKGYM Medarbejder\Kvalitets-udvalg\KVALITESTSSYSTEM - beskrivelse - nov 2019.docx side 1 

KVALITETSSYSTEM - HKGYM 
 

 

  OVERORDNET BESKRIVELSE 
- Baggrund 
- Mål 
- Sammenhæng med skolens profil og 

grundlag 

 

 

ÅRSHJUL 
 

 
SELVEVALUERINGS-RAPPORT 

 

 

OPFØLGNINGSPLAN 

 

 

HØRINGSPROCES 

 

 

DRØFTELSE 

 

 

DATAINDSAMLING* 

 

 

PRAKTISK UDFØRELSE AF 
OPFØLGNNGNINGSPLAN* 

 

 



G:\Fællesdrev\HKGYM Medarbejder\Kvalitets-udvalg\KVALITESTSSYSTEM - beskrivelse - nov 2019.docx side 2 

Kvalitetssystem - HKGYM 

 

Indledning og baggrund: 

Kvalitetssystemet på HKGYM har sin baggrund i de formelle krav til kvalitetssystemer på gymnasiale 

uddannelser, som er udtrykt i vejledningen til institutionernes kvalitetssystem udsendt i 2017 fra 

Undervisningsministeriet og i HKGYMs eget ønske om at være i en kontinuerlig evalueringsproces, hvor vi 

løbende tager skolens ’produkt’, forhold og status op til drøftelse og refleksion.  

Vi ønsker, at kvalitetssystemet bliver et effektivt og efterspurgt redskab, som bliver en naturlig del af den 

udviklende proces, og hvor hver enkelt del-komponent bliver noget, vi gør for at udvikle skolen og ikke blot 

for at leve op til en bekendtgørelse.  

Vi tager også vores udgangspunkt i, at HKGYM er en ny og forholdsmæssig lille organisation, og at den 

nærhed, der er i vores hverdag, ikke skal overtages af et mere formelt samvær om undervisning og skolens 

liv. 

 

Overordnet mål: 

Det overordnede mål med kvalitetssystemet på HKGYM er: 

- At sikre, at den generelle elevtrivsel er væsentligt over landsgennemsnittet  

- At sikre, at den faglige standard er tilfredsstillende, herunder at det socio-økonomiske indeks 

afslører en positiv effekt af at være HKGYM-elev 

- At sikre, at HKGYMS fokus på være-/leve- og lære-dygtighed fremfor fokus på karakterer og 

præstation, opretholdes og videreudvikles. 

 

 

Årshjul: 

Skoleårets aktiviteter 

Periode Aktivitet Af hvem 

August - Februar*  Dataindsamling Kvalitetsudvalg 

Marts 
Selvevalueringsrapport 
udarbejdes 

Kvalitetsudvalg 

April Høringsproces 
Bestyrelse - Ledelse - Pædagogisk 
Råd - Elevråd 

Maj Opfølgningsplan Skolens Ledelse 

Juni Drøftelse Bestyrelse 

Hele året* 
Praktisk udførelse af 
opfølgningsplan 

Alle 

 

*Disse aktiviteter kan ikke begrænses til en bestemt periode, men er i gang hele året rundt   
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Beskrivelse af delelementerne i årshjulet: 

 

Dataindsamling: 

Løbende over hele året skal der indsamles data fra diverse kilder, der kan give oplysninger om kvaliteten af 

HKGYMs undervisning og miljøet omkring undervisingen. 

Kilderne er: 

- Karakterer (interne og eksamenskarakterer) 

- ETU 

- Undervisningsevaluering 

- APV 

- Udtalelser fra PR, Elevråd, Bestyrelse, Ledelse. 

- Evaluering af konkrete tiltag fra opfølgningsplan 

- Andre undersøgelser som er tilgængelige og som omhandler HKGYM 

Data (kvantitative og kvalitative) indsamles af kvalitetsudvalget og afsluttes i februar, men indsamlingen 

pågår hele året.  

 

Selvevalueringsrapport: 

Kvalitetsudvalget, som består både af ledelse og medarbejdere, udarbejder på baggrund af 

dataindsamlingen en selvevalueringsrapport, som indeholder et ekstrakt af resultaterne, og udvalget kan 

komme med deres bud på konklusioner og problemstillinger, som kan uddrages af de indsamlede data.  

Kvalitetsudvalget skal ikke komme med bud på løsninger, men fremhæve de tendenser og interessante 

observationer, til videre bearbejdelse af skolens forskellige udvalg og bestyrelse.  

Selvevalueringsrapporten skal være klar senest ved udgangen af marts 

 

Høringsproces: 

Selvevalueringsrapporten udsendes til høring i PR, Elevråd, Bestyrelse og Skolens Ledelse. Disse enheder 

tager stilling til hvilke problematikker, som er væsentlige, og giver deres bud på løsninger og andre tiltag, 

der bør iværksættes for at forbedre kvaliteten på HKGYM.  

Høringsprocessen skal være afsluttet ved udgangen af april. 

 

Opfølgningsplan: 
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Skolens ledelse foretager prioriteringer og evt. i samråd med PR/Bestyrelse/Elevråd udarbejder den 

endelige opfølgningsplan, som bliver rettesnor for de aktiviteter, som iværksættes fremadrettet.  

Aktiviteter, der tænkes iværksat, skal have både ansvarshavende, mål, evalueringsform og tidsramme 

angivet, og kan både være kortvarige og længerevarende (over flere skoleår). Det tilstræbes, at tiltagene er 

så konkrete, at alle involverede kan følge udviklingen og være med til at opnå de tiltænkte forbedringer.  

 

Drøftelse: 

Opfølgningsplanen drøftes (den skal ikke godkendes) i bestyrelsen, så bestyrelsen er orienteret om, hvad 

der bliver fokus for skolen i det kommende år, og derved kan tilpasse overordnede prioriteringer, så 

opfølgningsplanens initiativer understøttes. 

 

Offentliggørelse: 

Denne beskrivelse samt selvevalueringsrapport og opfølgningsplan fra de sidste 3 skoleår skal altid være at 

finde på skolens hjemmeside. 


