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Evalueringsstrategi for hf 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 projekter 

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

Den løbende evaluering  

Evaluering af tværfaglige forløb: NF og KS-introforløb 

Tidspunkt for evalueringen:  

Efter 1hf. 

Metode:  

Der udarbejdes centralt et spørgeskema, som inddrager undervisningen i NF og KS 
i 1hf. 

Beskrivelse af evalueringen og dens mål:  

Formålet 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:  

HF-teamet 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  

Tidspunkt for evalueringen:  

To gange hvert år – senest ved udgangen af oktober og marts  

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 historieopgaven i 1hf 

Tidspunkt for evalueringen:  

Efter historieopgaven i 1hf (andet semester) 

Metode:  

Der gives en karakter og en skriftlig formativ tilbagemelding, hvor der fokuseres på 
positive og negative sider ved opgaven og arbejdsprocessen. Denne evaluering skal 
danne grundlaget for arbejdet frem mod SSO-opgaven i 2hf. 

Beskrivelse af evalueringen og dens mål:  
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Formålet med evalueringen er at gøre eleven opmærksom på hans/hendes ressourcer og 
udfordringer i forbindelse med større projekter. Evalueringen vil også kunne afdække 
behov om ekstra hjælp og støtte frem mod SSO-opgaven.  

Analyse og rapporteringsform:  

Teamet drøfter evalueringerne og tager initiativ til at tale om den med de involverede 
elever, lærere og evt. ledelsen  

Opfølgningsplan:  

Afrapporteringen munder ud i nogle anbefalinger mht. tilrettelæggelse af SSO-
skriveprocessen. 

 

Interne prøver, herunder terminsprøver og årsprøver:  

Årgang  Terminsprøver  Mundtlige prøver:   Skr. årsprøver 

1.hf  
1 

maC  

4 (inkl. eksaminer) 

[EnB, MaB, evt. da] 

1 - 2 

Hi-opg.og maC 

2.hf 

Afsluttende skr. fag 
(EnB/ENA, DAA og 
MaB)  

 

 

 

 

Uddrag af HF-bekendtgørelse af 26.juni 2013:  

”§ 65. Kursets leder skal sikre, at kursisterne får træning i de forskellige 
prøveformer, som indgår i uddannelsen. 

Stk. 2. I løbet af sidste semester før afsluttende skriftlig prøve til eksamen skal 
kursisterne have tilbud om at udarbejde en skriftlig opgave under eksamenslignende 
forhold. Opgaven kan bedømmes med en karakter.” 

Evaluering af den enkelte elev 

Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), men lærerne giver tre  
gange årligt en vurdering af elevens standpunkt i hvert fag. Denne vurdering danner 
grundlaget for vejledning af eleven omkring udvikling af faglig progression, 
arbejdsmetoder m.v. (jf. § 64 i HF-bekendtgørelse af 26. juni 2013). Denne vejledning 
gives gennem tutorsamtaler med den enkelte elev.  
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Hver elev tildeles en tutor, og der afholdes tre tutorsamtaler i 1HF og to tutorsamtaler i 
2HF. Tutorsamtaler har fokus på dialogen mellem tutor og elev om kompetence- og 
færdighedsudvikling samt gode studievaner. 

 
 
Senest 14 dage inden hver tutorsamtale inviteres faglærerne til at skrive 
tilbagemeldinger for hver elev i Lectio. Hver lærer skal skrive faglige fokuspunkter og 
generelt om studievaner. Der er fokus på konstruktive kommentarer om elevens 
muligheder for at forbedre kompetencer, færdigheder og studievaner. Der skal ikke 
gives en placering i form af en karakter eller under/middel/over. Dette er for at holde 
fokus på læringsprocessen.  
 
Den sidste evaluering inden eksamen i afsluttende fag skal der være en bedømmelse i 
form af under middel/middel/over middel. Dette er for at kunne give eleven en 
realistisk opfattelse af eget standpunkt inden eksamen.  

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. 24.2.2015 

Rev. derefter d. 8.3.15  

 

 


