
  
 

 
 

 
 
Opfølgningsplan 2022 HANSENBERG Tekniske Gymnasium 
 
Opfølgningsplanen 2022 er udarbejdet på baggrund af det systematiske kvalitetsarbejde, der gennem flere år er lavet på HANSENBERG 
Tekniske Gymnasium.  
Det systematiske kvalitetsarbejde sikres via den årlige selvevaluering. En selvevaluering, hvor datagrundlaget for alle fag og ETU analy-
seres og udfordringer diagnosticeres af en rådgivningsenhed bestående af rektor og pædagogisk konsulent med mulighed for inddragelse 
af faggrupper. På baggrund af dette aftales nye handlinger/indsatser og indskrives i mini-RADAR for fagene. 
 
Opfølgningsplanen 2022 er en sammenfatning af dels de handlinger, som gymnasiets faggrupper har udvalgt at arbejde med i 2022 på 
dels gymnasiets overordnede indsatser inden for de 3 retningsgivende mål på det gymnasiale område på baggrund af selvevalueringen 
2021. 
 

Resultat Kvalitetsmål Handlinger, der iværksættes Evaluering 

Ændringsbehov Operationelle mål Strategier Tidsplan 

 
Mål 1: Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan (faggruppeniveau) 
 
Studenternes samlede karakter 
ved sommereksamen 2021 var 
7.9 (63 studenter), hvilket er en 
stigning på 0.6 karakterpoint ift. 
7.3 (54 studenter) i 2020. 

 
 

Studenterne samlede karakter 
skal være på 2021 niveau eller 
over. 

Fortsat fokus og tid til at arbejde med de 
udvalgte indsatsområder i mini-
RADAR´er for de enkelte fag. 
 

Faggruppemøder 2023, når 
data fra sommerens eksa-
mener 2022 ligger klar på 
de enkelte fag. 
 

 
Mål 2: En større andel af eleverne skal påbegynde en videregående uddannelse (skoleniveau) 
 
De seneste tal for skoleafgang i 
2017/2018 viser en overgangs-
frekvens på 69.6%, hvilket er et 
fald på 3.7% på skoleafgang i 
2016/2017, som lå på 73.3%. 
 

Målet er, at overgangsfrekven-
sen skal være på landsgennem-
snittets 74% eller over. 

Karrierelæringsforløbene på hhv. 1.g, 
2.g og 3.g gennemføres fortsat systema-
tisk jf. planen for de konkrete aktiviteter.  
 
 

Rådgivningsmøde efterår 
2022. 



  
 

 
 

 
 
 
Mål 3: Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes (skoleniveau) 
 
ETU 2021 viser, at elevtrivslen 
på gymnasiet ligger på 4.0, på 
en skala, hvor 5 er bedst mulige 
trivsel. 
 
 

Målet er, at ETU-resultatet er 
på eller over landsgennemsnit-
tet. 
 
Det opnåede skoleresultat skal 
fastholdes og gerne løftes på 
sigt.  

De nuværende indsatser bl.a. et tæt 
samarbejde med mellem klasselærere 
og vejledere samt et struktureret fokus 
på fravær og studieaktivitet fortsætter. 
Derudover implementeres elevkonferen-
cer på alle tre årgange. 
 

ETU-undersøgelsen efterår 
2022. 

 
 
 


