
SELVEVALUERING – Solrød Gymnasium juni 2019 

Indledning 
 
Den årlige selvevaluering er skriftlig og drøftes i bestyrelsen. Selvevalueringen offentliggøres 
efterfølgende på skolens hjemmeside. Selvevalueringen danner grundlag for udarbejdelse af 
den årlige opfølgningsplan.  

Til udfærdigelse af den årlige selvevaluering indsamles der løbende i skoleåret viden om under-
visningen og rammerne herfor. Dette sker med henblik på at afdække potentialer for forbedrin-
ger og fortsat kvalitetsudvikling.  

Selvevaluering og opfølgningsplan skal ses i sammenhæng med skolens  vision/mission og øvrige 
styredokumenter, herunder skolens treårige handleplan og rektors resultatlønskontrakt : 

 

Indsamling af data 

I skoleårets løb indsamles der løbende data til selvevalueringen fra bl.a.: 

 Arbejdet ifølge skolens evalueringsplan 

 Indsamling af data fra UVM´s datavarehus/uddannelsesstatistik 

 MUS-samtaler 

 Arbejdet med rektors resultatlønskontrakt  

 Elevtrivselsundersøgelse 

 Spørgeskemaundersøgelse til afgangselever 

 MIO 

 Personalemøder 

 PRUF 



Årets selvevaluering – juni 2019 

 

Eksamenskarakterer og -gennemsnit 

Eleverne på Solrød Gymnasium klarer sig godt. For stx har elevernes eksamensgennemsnit (sam-

menlignet med landsgennemsnittet) for de seneste fire (registrerede) skoleår set således ud: 

Skoleår stx  hf  

14/15 7,2 (7,3) 5,7 (6,1) 

15/16 7,3 (7,4) 5,7 (6,1) 

16/17 7,5 (7,4) 6,2 (6,1) 

17/18 7,6 (7,4) 5,9 (6,1) 

 

På stx har udviklingen været meget positiv . Eksamensgennemsnittet har år for år løftet sig fra 

at være tæt på landsgennemsnittet til at ligge over landsgennemsnittet. På det overordnede 

plan har der generelt været fokus på, at SG profilerer sig på det faglige niveau, noget som alle 

medarbejdere bakker positivt op omkring. På det mere specifikke plan, har d er har de seneste 

år bl.a. været et særligt fokus på eksamenskaraktererne i skriftlige A-niveau-fag og matematik 

på B-niveau. Begge forhold har bidraget til et løft i elevernes eksamensgennemsnit.  

Sammenlignet med de øvrige gymnasier i Region Sjælland ligger SG målt på eksamensgenne m-

snit i den absolutte top sammen med et par andre gymnasier.  

På hf er billedet knap så tydeligt, men dog en tendens til forbedring af elevernes eksamensgen-

nemsnit. Her skal man holde sig for øje, at der er tale om ganske få elever , hvorfor der i højere 

grad kan optræde udsving i resultatet. Med dette skoleårs hf-afgangselever forventes det, at vi 

igen rammer et eksamensgennemsnit over landsgennemsnittet. Der er i flere år gjort en særlig 

indsats for at løfte skolens hf-elever. Et meget dedikeret team af lærere på de fire hf-klasser 

har sammen med ledelsen arbejdet målrettet med at lægge rammer o g tilrettelægge undervis-

ning pædagogisk og didaktisk så den hjælper hf´ernes læringsprocesser bedst muligt. Bl.a. er 

der efterhånden en mangeårig praksis og erfaring med lektieinkluderende undervisning. De se-

neste år har der været særligt fokus på undervisningen i den naturvidenskabelige faggruppe . 

Løfteevne – socioøkonomisk reference 

Solrød Gymnasium har de seneste mange år på løfteevneberegningen ligget på niveau med det 

forventede. Dette ses af nedenstående oversigt  for stx og hf (bemærk, at karakterberegningen 

ikke nødvendigvis flugter med det rene eksamensgennemsnit, da det ikke altid er muligt, at be-

regne løfteevne på alle de elever, der har bestået eksamen og dermed har et eksamensgennem-

snit): 

 

 

 



 

 

 

 

Hvert år udarbejdes der i samarbejde med Gymnasiefællesskabet i Roskilde en udførlig og me-

get detaljeret rapport over SG´s løftevene. Rapporten udarbejdes i samarbejde med de 20 andre 

skoler i Gymnasiefællesskabet, og udkommer dels som en ”ren” SG -rapport og en samlet rap-

port for alle 20 skoler. 

Rapporten danner grundlag for bestyrelsens og ledelsens vurdering af indsatsområder for det 

kommende skoleår. Dette kommer især til udtryk i rektors res ultatlønskontrakt, hvor der de se-

neste år med afsæt i rapporten har været formuleret indsatser om konkrete A-niveaufag med 

skriftlig dimension. Det er skolens målsætning af gennemsnittet for alle fag med skriftligt A -ni-

veau ligger på 5,0 eller derover. Dette mål blev nået ved den seneste opgørelse.  

  



Gennemførsel 

Ifølge ministeriets uddannelsesstatistik er gennemførslen for hf og stx  som det fremstilles gra-

fisk nedenfor. Foreløbige tal for årgang 2018/2019 viser, at gennemførslen for hf og stx under 

et bliver ca. 88 % 

 

 
 

 

 
 

  



Afbrud efter første år 

Ifølge ministeriets uddannelsesstatistik er procentandelen af elever der afbrød uddannelsen ef-

ter første år, som det fremgår af nedenstående grafik. Foreløbige tal for årgang 2018/20 19 vi-

ser, at ca. 19 % af hf´erne afbryder uddannelsen efter første år,  og at ca. 4 % af stx´erne afbry-

der uddannelsen efter første år. 

 

 

 
 

  



Overgang til videregående uddannelse 

Ifølge ministeriets uddannelsesstatistik er overgangen til videregående uddannelse, som det 

fremgår af nedenstående grafik.  
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Kvalitetsfremmende indsatser 

I skoleårets løb har der på forskellige områder været igangsat indsatser for at styrke kvaliteten i 

forhold til undervisningen og skolens opgaveløsning i bred forstand . 

Reformimplementering 

Implementering af den seneste gymnasiereform fylder stadig. De nuværende 3. g´ere er sidste 

årgang på gammel ordning. Der er blevet evalueret på 1. g´ernes grundforløb, som herefter på 

enkelte områder er blevet revideret/ændret. Det gælder bl.a. introduktionen til studieretnin-

gerne, brugen af SG-timer og placering af 2. fremmedsprog i grundforløbet. Der er også blevet 

arbejdet med anvendelsen af de såkaldte puljetimer. 

 

Flerfaglighedsplan og videnskabsteori 

Som en del af reformimplementeringen er der blevet arbejdet med flerfaglighedsplanen . Planen 

beskriver rammerne for og progressionen i det flerfaglige samarbejde, som skal foregå mellem 

fagene. Der foreligger nu en flerfaglighedsplan, som er vigtig, fordi den er med til at viderefør e 

det arbejde og den erfaring der i den gamle ordning foregik i forbindelse med almen studiefor-

beredelse (AT). I den sammenhæng arbejdes der særligt med, hvordan videnskabsteoridelen 

dækkes ind. 

 

Skolens evalueringsplan 

Skolens evalueringsudvalg har revideret vores evalueringsplan efter evaluering af dennes første 

gennemløb. Dette har ført til en mere overskuelig og operationel plan med lidt færre samtidige 

evalueringer i de enkelte klasser. 

 

Handleplan 

Der er i forårets løb udarbejdet en ny treårig handlep lan for Solrød Gymnasium. Planen skal 

danne grundlag for den kommende treårsperiodes overordnede indsatser for at styrke kvalitet 

og trivsel på SG. Planen er blevet til i et samarbejde mellem medarbejdere, elever, bestyrelse 

og ledelse og konkret udarbejdet af et udvalg bestående af elever, medarbejdere og ledelse.  

 

Elevråd og elevtrivselsundersøgelse 

Der er gjort en særlig indsats for at styrke elevrådsarbejdet på Solrød Gymnasium. Bl.a. gennem 

supervision fra to lærere. Den årlige elevtrivselsundersøgelse  blev behandlet i et udvalg bestå-

ende af elever, lærere og ledelse. Arbejdet affødte konkrete initiativer, som bl.a. har fundet vej 

til føromtalte handleplan. 

 

Skæv arbejdsbelastning 

I skoleårets løb er der blevet arbejdet med afhjælpning af lærernes skæve arbejdsbelastning. 

Den skæve arbejdsbelastning kommer sig primært af strukturelle præmisser – bl.a. overgangen 

mellem grundforløb og studieretningsforløb i 1.g, samt semester struktur i hf. Ledelsen har på 

flere møder drøftet dette og fremlagt forslag, som er behandlet ved personalemøder og i MIO.  

Dette har givet gode drøftelser med medarbejderstaben og har affødt beslutninger som forhå-

bentlig kan være med til at afhjælpe skæv arbejdsbelastning.  


