
Opfølgningsplan HHX for skoleåret 2022/23 
(Udarbejdet foråret 2022) 

Hovedpunkter fra selvevalueringen, udarbejdet foråret 20221: 

• Det gennemsnitlige eksamensresultat for vore HHX-studenter er samlet set steget siden 2015 fra 
6,4 til 7,0. Stigningen har været konstant siden 2018. Vi ligger kontinuerligt lidt under 
landsgennemsnittet. Grundskolerne i lokalområdet ligger også under landsgennemsnittet 
karaktermæssigt, hvilket har en afsmittende effekt på resultaterne på eksamensresultaterne på Det 
Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole. 

• I 2021 er den kønsmæssige forskel i eksamensresultater tilbage på niveau med resten af landet, set 
i forhold til stigningen i kønsforskel i 2019 og 2020. 

• Den sociale trivsel er øget en lille smule, mens den faglige individuelle trivsel er faldet en lille smule. 
Eleverne føler sig også en lille smule mere udsat for pres og bekymringer. Ellers er trivslen stort set 
status quo med 2020 målingen. Der er en kønsforskel ved trivselsindikatoren ”Pres og 
bekymringer”, hvor vi kan se, at kvinderne føler siger mere pressede og bekymrede end mændene. 

• Vort frafald i 1.G er fortsat lavt, og noget lavere end landsgennemsnittet. 
 

Hovedpunkter fra forårets analyse af skolens socioøkonomiske reference2: 

• Vi har i det samlede eksamensresultat på HHX set en stigning i løfteevnen kontinuerligt siden 2018. 
• I perioden 2020-2021 er vores samlede løfteevne -0,1. Den er steget fra -0,3 i den foregående 

måleperiode, og er altså inde i en positiv udvikling. 
• Der er beregnet positive 1-årige løfteevne for alle fag undtagen to. 

 

Største generelle konklusioner fra årets undervisningsevalueringer: 

• Vores undervisere er gode til at skabe relationer til og trygge rammer for eleverne. 
• Vi har en gruppe undervisere, for hvem den formative feedback vurderes lavt af eleverne. 

 

 
1 I selvevalueringen er det målt på følgende kvalitetsindikatorer: gennemsnitligt eksamensresultat, 
elevernes karakterer i fagene (årskarakterer og prøvekarakterer), elevtrivselsundersøgelsen i december 
2021, kønsmæssige forskelle i elevernes eksamensresultater, karakterer og trivsel, frafald 1 år efter 
påbegyndt uddannelse, overgangsfrekvens til videregående uddannelse. 

 
2 Der er på grund af covid beregnet mål for vores løfteevne i 2020 og 2021, og målene er baseret på et langt 
mere snævert beregningsgrundlag end normalt. Derfor er det et mere usikkert mål for vores 
socioøkonomiske reference end normalt. Det er ikke alle fag, man har kunnet beregne løfteevnen for, fordi 
eleverne ganske enkelt ikke har været til eksamen. 

 



Ud fra ovenstående konklusioner har ledelsen efter debat med elevråd og bestyrelse lagt sig 
fast på følgende indsatsområder i skoleåret 2022/2023: 
 

• Pres og bekymring skal mindskes gennem følgende indsatser: 
o Mere fokus på relationer ml. lærer og elev 
o Formativ feedback med øget fokus på læring frem for karakterer 
o Sikring af en mere jævn arbejdsbelastning af eleverne 

 
• Faglig trivsel skal øges: 

o Vi fortsætter med PLF skoleindsat: Næste skoleår, som er 2. år i skoleindsatsen, vil 
der være fokus på aktivering og klasseledelse, herunder relationer og formativ 
feedback. Dette vurderer vi vil øge trivsel blandt underviserne, skabe pædagogisk-
didaktisk kompetenceudvikling og dermed øget faglig trivsel blandt eleverne 

 
• Læringsmiljø – vi ligger på landsgennemsnittet, men ønsker en bedre koordinering af 

fordybelsestiden og arbejdsbelastningen af eleverne for at sikre mindre pres og mere 
læring. Vi er i gang med udvikling af et nyt koordineringsværktøj og sigter mod 
implementering af værktøjet i begyndelsen af skoleåret 2022/2023. 

Derudover fastholder vi i skoleåret 2022/2023 følgende igangværende indsatser: 

o fastholdelse af elever gennem vores særligt tilrettelagte introprogram for nye 
elever 

o sikring af den sociale trivsel gennem sociale aktiviteter 

 

 


	Ud fra ovenstående konklusioner har ledelsen efter debat med elevråd og bestyrelse lagt sig fast på følgende indsatsområder i skoleåret 2022/2023:

