
Kvalitetssystem for Det Blå Gymnasium 
Haderslev 
 

I det følgende beskrives Det Blå Gymnasiums Kvalitetssystem, der danner grundlag for skolens 
kvalitetsarbejde. Kvalitetssystemet indeholder såvel en Kvalitetsplan for vores aktiviteter som Det 
Blå Gymnasiums aktuelle opfølgningsplan.  

For hhx er kvalitetsarbejdet reguleret i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, nr.497 af 
18. maj 2017. Ifølge kapitel 10 skal skolen have og anvende et system til kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering. Kvalitetssystemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer, 
der foregår løbende og som minimum hvert 3.år. På grundlag af selvevalueringerne udarbejdes 
opfølgningsplaner. 

Mål for kvalitetsarbejdet på HHX 

Uddannelsespolitiske mål 

For HHX uddannelsen arbejdes der hen imod følgende mål: 

• elevernes faglige niveau – alle elever skal blive så dygtige, som de kan  

• elevernes trivsel – god trivsel giver øget motivation  

• overgang til videregående uddannelser – vi ønsker at øge andelen af elever, der går i gang 
med videregående uddannelse efter bestået hhx-eksamen 

For erhvervsuddannelserne EUD og EUX arbejdes hen mod en udvikling der sikrer, at der vil være 
flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For 
at sikre denne udvikling er der opstillet fire overordnede mål for erhvervsuddannelserne: 

1. flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 
2. flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 
3. erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt 
4. tilliden til og elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne skal styrkes 

De fire klare mål sætter tydelige rammer og retning for de kommende års arbejde på 
uddannelsesinstitutionerne. De vil også sikre et veldefineret opfølgningsgrundlag. 

Formålet med Det Blå Gymnasiums Kvalitetsplan er at give et overblik over, hvordan vi her på 
skolen arbejder systematisk med blandt andet trivselsundersøgelser og fagevalueringer og 
inkluderer dem i skolens generelle arbejde med kvalitet og udvikling. Desuden giver planen et 
indblik i, hvordan forskellige aktører bidrager aktivt til arbejdet med kvalitet – det gælder skolens 



bestyrelse, skolens ansatte og skolens elever. Alle kan og bør inddrages, så vi sammen er med til at 
skabe det bedst mulige fundament for Det Blå Gymnasiums videre udvikling. 

 

Årshjul for kvalitetsarbejdet 

Figur 1: 

 

  



Oversigt over kvalitetssystemet på HHX 

Tidsperspektiv Undervisningen Fagligt niveau Studiekompetencer Elevtrivsel 

Operationelt -Lærernes løbende 
evaluering af 
undervisningen i de 
enkelte klasser 
 
-Elevernes årlige 
evaluering af 
undervisningen i de 
enkelte fag 

-Formativ 
feedback, såvel 
mundtligt som 
skriftligt i den 
daglige 
undervisning 
samt ved 
skriftlige 
afleveringer 
-Summativ 
evaluering i 
prøver og tests 

Lærerne i fagene og 
i SO forløbene 
foretager formativ 
evaluering 

Lærerne spotter 
tegn på manglende 
faglig eller social 
trivsel og efter 
behov inddrages 
vejledere og/eller 
andre ressource-
personer 
Fraværsregistrering 

Taktisk -Faggruppernes 
løbende fælles 
udvikling af 
undervisningen 
 
-Samlet evaluering af 
undervisningen 
 
-Evalueringer af SO 
forløb 

-Standpunkts-
karakterer i 
fagene 
 
-Andre 
karakterer 
-Faglige 
evaluerings-
samtaler 
 
 

-Evalueringssamtale 
ved afslutningen af 
grundforløbet 
 
-Evaluering af 
elevudbytte for den 
enkelte elev ved 
afslutningen af 
hvert af de 7 SO 
forløb 

Fraværsinspektører 
opgør fravær med 
fast tidsmæssigt 
interval og 
kontakter vejleder 
efter behov. 
 
Elevtrivsels-
undersøgelse (ETU) 

Strategisk Medarbejderudviklings- 
samtaler 
Faggruppe-
udviklingssamtaler 

-Eksamenskarak-
terer 
-Løfteevne 

Overgang til videre 
uddannelse 

-Gennemførsels-
procent 
-Elevtrivsel 
 

 



 


