
Om opfølgning på ETU 

ETU´en er gennemført med en samlet svarprocent på over 90%.  

I det nedsatte ETU-udvalg, bestående af lærere og elever, har vi afholdt flere møder og ved hjælp af et 

professionelt analyseværktøj er vi nået frem til forskellige fokusområder, som gælder bredt set på tværs af 

klasser.  

Vi kan glæde os over, at svarene på langt de fleste spørgsmål har en høj score, bl.a. er spørgsmål 1 placeret 

der (jeg er glad for at gå i skole). 

Det er ifølge Ventures (vores databehandler) enkelte områder vi som skole bør interesse os for.  

 

Punkter, som vi bør se nærmere på: 

• Jeg kan lide at kende til og lære nye ting. (9) 

• Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? (16) 

• Jeg får tilbagemelding fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene (19) 

• Jeg har indflydelse på undervisningen. (20) 

• Mine forældre opmuntrer mig til skolearbejde (27) 

• Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater. (35) 

• Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold. (37) 

 

Derudover kan der være særlige fokusområder for den enkelte klasse. Alle teamlærere har derfor på mail 

fået tilsendt en klasserapport, som er blevet drøftet planlægningsmøderne i januar. Teamlærerne har på 

forhånd gennemset klasserapporten og sammenholdt den med skolens samlede rapport (se bilag) for at 

identificere, hvor klassen (måske) har udfordringer i forhold til det generelle billede. Aftaler om opfølgning 

er blevet indskrevet i referaterne fra planlægningsmøderne.  

Som et eksempel gives her et forslag til, hvordan nogle teams har arbejdet med fokusspørgsmålet 

elevmedindflydelse. Som opstart i fagene har man afklaret følgende spørgsmål på klassen: 

 Hvilken indflydelse kan jeg få ift. det faglige indhold? 

 Hvilken indflydelse kan jeg få ift. arbejdsformer? 

 Hvilken indflydelse kan jeg få ift. evalueringsformer? – hvilken form for feedback og feedforward 

kan jeg forvente i mellem standpunktskaraktererne og karaktersamtalerne? 

I mappen samarbejde om klasserne/støttefunktioner i Alle-adm-Undervisningsinfo har også tjent som 

inspiration til arbejdet med udviklingsområderne relateret til motivation.    

Klasserapporten er blevet taget op med den enkelte klasse, og teamlærerne har afklaret forhold med 

klassen, som er særligt relevante for klassen. Evt. aftaler med eleverne er lagt i lærer/elevrummet i Edulife 

(skolens it-platform).  

 



På skoleniveau er der pt sat gang i følgende tiltag:  

 Nyt koncept for morgensamling (udvalg nedsat af elevrådet) (37) 

 En styrkelse af aktiviteter på tværs af studieretninger. Er pt. i gang med udarbejdelse af ny struktur 

omkring samarbejdet omkring klasserne (37) 

 Nytænkning af koncept for idrætsdagen (35) + (37) 

 Nye aktiviteter med teambuilding på tværs af 1. hf klasserne (35) + (37)  

 Bedre udnyttelse af skoleaktiviteter og foredrag på skolen (37) 

 Drøftelse af brugen af evaluering i undervisningen og af den enkelte elev samt 

efteruddannelsesaktiviteter for lærere og udvikling af koncept for formativ evaluering i fagene (19) 

+ (20) 

 Øget fokus på overgangen fra grundforløbet til studieretningsforløbet. Aktivitetsudvalget har 

udarbejdet inspirationsmappe, og der er indhentet tilbud fra Team tours på en teambuildingdag 

(16) + (35) 

 Øget fokus på studieudviklingssamtalen, som redskab til at tale om motivation og selvtillid (9) + (16) 

 

 


