
Evalueringsstrategi for stx på Frederikssund Gymnasium 
 
 
På Frederikssund Gymnasium har vi en strategi for evaluering, der går 
ud på at sikre 
 

• at eleverne løbende er opdateret om, hvordan de klarer sig fagligt i de enkelte 
fag og fagområder  

• at lærerne får mulighed for at bedømme eleverne via interne prøver 
• at der foregår en gensidig og respektfuld drøftelse mellem lærere og elever om 

undervisningens indhold og tilrettelæggelse   
• at der foregår en gensidig og respektfuld drøftelse mellem lærere og ledelse om 

undervisningens indhold og tilrettelæggelse 
• at resultaterne af evalueringer af større projekter og undervisningen generelt 

indgår i skolens kvalitetssystem og offentliggøres på hjemmesiden  
 
Frederikssund Gymnasiums evalueringsstrategi indeholder følgende 
elementer: 
 

• Den løbende evaluering af undervisning (den formative evaluering), herunder 
mundtlige og skriftlige evalueringer 

• Den summative evaluering af undervisningen i form af interne prøver og  
standpunktskarakterer 

• Anvendelse af elevadministrativt system – Lectio 
• Generel evaluering af bl.a. undervisningen via elevtrivselsundersøgelser hvert år 

 
Den løbende evaluering 
 
Evaluering af grundforløbet: AP og NV  
 
Tidspunkt for evalueringen: 
Efter grundforløbet 
 
Metode: 
Der udarbejdes centralt et spørgeskema, som inddrager undervisningen i ap og nv i 
grundforløbet  
 
Beskrivelse af evalueringen og dens mål: 
Formået med evalueringen er i særlig grad at få belyst emnernes relevans, progressionen 
i emnerne/projekterne, samt udbyttet hos eleverne af samspillet mellem fagene  
 
Analyse og rapporteringsform: 
De pædagogiske konsulenter analyserer evalueringen og tager initiativ til at drøfte den 
med de involverede lærere og den ledelsesansvarlige 
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Undervisningsevaluering af de enkeltfaglige forløb i studieretningsforløbet 
 
Tidspunkt for evalueringen: 
To gange hvert år – senest ved udgangen af oktober og februar 
 
Metode:  
Ud over de mundtlige evalueringer, som laves efter hvert forløb, evaluerer lærerne 
skriftligt med eleverne i hvert fag to gange om året, senest ved udgangen af oktober og 
marts. Dette sker efter en drøftelse i de enkelte faggrupper om fagenes særegne 
evalueringsbehov. Der udleveres ikke standardskemaer, men gymnasiet stiller en række 
eksempler på evalueringsskemaer til inspiration og rådighed. 
Lærerne gennemfører evalueringerne i Lectio og kobler NJ på skemaet. NJ checker 
alene, at alle får evalueret. (Hvis lærerne ønsker det, kan de selv slette (eller få 
administrationen til at slette) deres evalueringsskemaer i Lectio efter to år.) 
 
Beskrivelse af evalueringen og dens mål: 
Formålet med evalueringen er at sætte fokus på indhold, undervisningsformer, lærernes 
formidling og elevernes egen indsats 
  
Analyse og rapporteringsform: 
Læreren laver en opsummering og analyse af elevernes besvarelser mhp. at drøfte 
positive og negative tilkendegivelser med klassen 
 
Opfølgningsplan:  
Læreren drøfter elevernes tilkendegivelse med rektor ved den årlige 
medarbejdersamtale, når det fremgår af dagsordenen for medarbejdersamtalerne, eller 
når rektor be’r om det. 
 
 
Evaluering af emner og projekter i almen studieforberedelse i studieretningsforløbet 
 
Tidspunkt for evalueringen: 
Efter hvert emne/projekt 
 
Metode: 
De involverede lærere evaluerer mundtligt efter AT 1+2+3 og gi´r en feed-back til 
eleverne og teamet. AT 4+5 evalueres centralt af AT-udvalget.  
 
Beskrivelse af evalueringen og dens mål: 
Formået med evalueringen er i særlig grad at få belyst progressionen i AT, samt 
udbyttet hos eleverne af samspillet mellem fagene  
 
Analyse og rapporteringsform: 
Teamene drøfter evalueringerne og tager initiativ til at tale om den med de involverede 
elever, lærere og evt. ledelsen 
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Opfølgningsplan:  
Afrapporteringen munder ud i nogle anbefalinger til AT-udvalget mhp. elevernes 
kommende emner/projekter mhp. progressionen og samspillet mellem fagene  
 
 
 
Interne prøver, herunder terminsprøver og årsprøver: 
 
 
 
Årgang Terminsprøver Mundtlige årsprøver:1 Skr. Årsprøver:2 
1.g  

Ingen 
 
1 prøve i 
da/historieopgaven 

 
Dansk (alle) 
+ 
MAA + MaB  
for nat.vid og 
samf./mus 
 El. 
ENA for sprog./mus 
 

2.g  
Afsluttende skr. fag på B-
niveau  
(MaB og EnB) 
 

 
1 fag (hvis eleven kun 
har 1 mdt. eksamen) 

 
Dansk (alle) 
+ 
1 af følgende 
A-niveaufag: 
TY/FR/SP 
SAA 
MUA 
MAA 
 

3.g 3 eller 4 (ved 5 A-fag) 
 
A-niveau-fag: 
Dansk 
ENA 
TY/FR/SP 
SAA 
MUA 
MAA 
KEA 
FYA 
BIA 
BTA 
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Uddrag af STX-bekendtgørelse af 26.juni 2013: 

§ 139. I løbet af perioden fra starten af 1.g til undervisningens ophør i slutningen af 
3.g skal der afholdes i alt mindst 5 prøver, der enten er skriftlige eller mundtlige 
prøver til eksamen, jf. eksamensbekendtgørelsen, eller af skolens leder fastsatte 
interne skriftlige eller mundtlige prøver, med henblik på, at eleverne får træning i 
forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen.  
 
 
 
 
 
 
Øvrige interne prøver: 
 
 Naturvid. 

grundforløb 
Almen 
sprogforståelse 

Almen 
studieforberedelse 

Dansk/historie- 
opgave 

Studieretnings-
opgave/SRO 

1.g december  januar  juni  
2.g   Feb/marts  marts 
3.g   Sept/oktober   
 
 
Standpunktskarakterer, herunder årskarakterer 
 
I alle 3 år afgives to standpunktskarakterer i løbet af skoleåret og en 
standpunktskarakter ved årets afslutning. 
 
I 1. g afgives den første standpunktskarakter normalt i begyndelsen af december. Anden 
karakter afgives normalt i midten af marts. 
I 2. og 3.g afgives den første standpunktskarakter normalt i slutningen af november. 
Anden karakter afgives normalt i begyndelsen af marts. 
 
 
 
 
Offentliggørelse af karakterer, m.v. 
 
Alle karakterer indtastet i og offentliggøres i Lectio. Karaktererne udleveres ikke på 
papir til elever/forældre. Lærerne offentliggør ikke karaktererne for eleverne, før de er 
offentlige på lectio. 
Forældrene opfordres fra første færd til at følge med på Lectio i karakterer og fravær - 
særlig for de elever, der er under 18 år. Hvis nogle forældre til unge under 18 år ønsker 
det, kan de for de få tilsendt en udskrift af Lectio. 
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Elevtrivselsundersøgelse 
 
Hvert år i november gennemføres en elevtrivselsundersøgelse, som også fungerer som en 
generel undersøgelse af elevernes syn på undervisningen i gymnasiet. 
 
Resultatet af undersøgelsen drøftes med elever og lærere, og områder, der kræver en 
indsats, indgår i gymnasiets handlingsplan i det efterfølgende år. 
 
Resultatet af undersøgelsen offentliggøres på FGs hjemmeside.  
 
Hørt i PR d.4.9.2014 
/AP/SSP 
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