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Opfølgningsplan – kvalitet THL 2022 

 
Område 

 
Aktiviteter og indsatser 

 
Ansvarlig 

Kvalitetssystem 
 

Kvalitetssystemet Justeret og gennemskrevet foråret 2022 NSK 

Selvevaluering THL i tal anno 2022 

• Udgør den samlede ramme om selvevaluering /statistik og opsamling på skolens 
kvalitetssystem 

NSK 

Opfølgningsplan Justeres og udarbejdes juni hvert år med henblik på bestyrelsens godkendelse på bestyrelsens møde 
inden sommerferien 

NSK 

Kvalitetsårshjul Udarbejdet i foråret 2022 og implementeres fra august 2022. 
 

NSK 

Trivsel 
 

ETU 2021 På HF2 Gennemført i november 2021 

• 257 har deltaget i målingen 

• Fremlagt og oplæg for alle medarbejdere februar 2022 

• Oplæg for SU med drøftelser om indsatser marts 2022 

• Oplæg for elevrådet og arbejdet med rapporten 

• Det er udarbejdet klassevise ETU-rapporter for begge årgange 
 
Indsatser 

• Bedre studiemiljø (åndfuld indretningsgruppe) 

• Flere tiltag for at styrke fællesskabet (inkl. elevrådet) 

• Netwerk -i førsteårs klasserne pr. august 2021 

• Fokus på sundhed 
                     * elev- og kursistrådsfokus 
                     * dialog og samspil med elevråd og kursistnævn 
                      *nedsættelse af kursistnævn 

• De enkelte klasselærerteam har arbejdet med klassemålingen og drøftet indsatser med klasser 

på baggrund heraf. 
         

NSK 
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Undervisningsmiljø-
vurdering på hf-enkeltfag 
2022 

Gennemført i marts 2022 

• 78 kursister har svaret /deltaget i målingen 

• Fremlagt i SU i juni 

• Fremlægges for kursistnævnet i starten af det nye skoleår 
 
Indsatser 

• Fokus på fællesskaber 

• Bedre studiemiljøområder 

• Nedsættelse af HF-e et kursistnævnet 

•  
Besluttet at undervisningsmiljøvurderingen  gennemføres hvert år  

NSK 

ETU på HF3 
 
 
 
 
 

Gennemført i marts 2022 

• En tilpasset version af den landsdækkende ETU gennemført i en klasse af de to hf3-klasser, 
som et forsøg/pilotprojekt. 

• 21 har deltaget i målingen 
 
Indsatser 

• Fremlagt for eleverne og underviserne i maj 2022 

• Der arbejdes med evt. indsatser på baggrund af målingen der kan implementeres i skoleåret 
2022/23 

• Det er besluttet at analysen gennemføres i alle hf3-klasser fremover. 
 

NSK/RMC 

Samlet oversigt over 
trivslen på THL –” jer er 
glad for at gå i skole” 
2021/2022 

 
 

NSK 

Faglighed 
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Frafald Positiv udvikling, frafaldet er faldet i 2020/21 
 
Indsats 

• Etableret Netwerk i alle førsteårs klasserne  

• Fællesskab som omdrejning på tværs af årgange og på årgangen 

• Studievejlederfokus – 3 fuldtidsvejledere  

• Fokus på mulighed for støtte via SPS 
  

 

Frafald på enkeltfag  
Hf-e og AVU 

Statistik er under udarbejdelse  
 
Indsatser  

• følger de øvrige uddannelser 

 

Eksamensgennemsnit på 
alle skolens uddannelser 
 

2021. På hf 2 er der et eksamensgennemsnit på 6,8. Det ligger over 0,5 procentpoint over 
landsgennemsnittet 
 
Indsats 

• Det er besluttet, at vi internt udarbejder en karaktergennemsnitsliste for alle hold/klasser som 
tilgår lederen inden/lige efter eksamensterminen. 

• Resultaterne kan drøftes i faggrupper og der kan besluttes om der skal iværksættes særlige 
indsatser mm. i det kommende skoleår.  

 
Hf-enkeltfag. På HF-e er der et eksamensgennemsnit på 7,6 og vi ligger 0,45 procentpoint over 
landsgennemsnittet. 
 

• Det er besluttet, at vi internt udarbejder en karaktergennemsnitsliste for alle hold/klasser som 
tilgår lederen inden/lige efter eksamensterminen. 

• Det betyder, at resultaterne kan drøftes i faggrupper og der kan besluttes om der skal 
iværksættes særlige indsatser mm. i det kommende skoleår.  

 
 
 
AVU 

 
 
 
 
RMC 
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Der ikke været afholdt eksamener på AVU i 2021. 

Løfteevne 
 

2021. Løfteevnen er 6,6 og dermed med et eksamensgennemsnit på 6,8 løfter vi eleverne med 0,2 
 
Løfteevnen er tilfredsstillende/rigtig fin og der er på niveau med 2020 
 
Indsats 

• Opretholde og forbedre løfteevnen 
 

 

Fuldførelsesprocent på Hf2 2020 (seneste tal) 
78 % af hf 2 eleverne. der påbegyndte uddannelsen fuldførte. Her ligger vi over landsgennemsnittet 
med 3%. 
 
Af de elever, der påbegyndt uddannelse i 2021 er der 6,1 % der er faldet fra i løbet af 1. år 5,2% er 
gået i anden uddannelse. 
 
 
Indsatser 

• Se under fastholdelse 
  

RMC 

Overgang til videregående 
uddannelse 

Mangler seneste statistik 
Indsats 

• Arbejder med POP i Hf2 

• Tæt samarbejde med studievalg Ø med cafeer og info om valg af videregående uddannelse og 
muligheder 

• Tilrettelægger særlige brobygningsforløb 

NSK 

Undervisningen 
 

Undervisningsevaluering Gennemført efter skolens koncept på alle hold. Henholdsvis december 2021 og marts 2022 
 
Indsats 

• Der er afviklet MUS-samtaler med alle undervisere i foråret 2022, hvor evalueringerne blev 
drøftet. 

RMC 
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Strategi for faglige og 
pædagogiske indsatser 
 
 
 

Med afsæt i resultatet for oplevet kvalitet (PKU) 
 
Indsatser 

• Oplevet kvalitet – fælles indsats for hele uddannelsesområdet 
Nedsat grupper der arbejder med: 

• Supervisionsforløb 

• Talentudvikling 

• Overfaglige studiekompetencer 

• Udvidelse af undervisningsrummet 

• Kulturudvalg 
 

RMC/VM 

Leders overværelse af 
undervisning 

Ledelsen har været overværet undervisning hos nyansatte lærere 
 
Indsats 

• har været set særligt på de undervisere der skal i pædagogikum i skoleåret 2022/23 
 

RMC 

Medarbejderfokus 
 

Professionel kapital (PKU) Gennemført i efteråret 2021 

• 58 ud af 75 medarbejdere har svaret på analysen, svarende til en svarprocent på 77,3 %. 

• Samlet trivsel (professionelle kapital er på 63,2 (61,6 i 2019) den sociale kapital på 72,2 (69,5 i 
2019) 
 

Indsatser 
Disse er opstillet og arbejdet med hen over foråret. 

Der er udarbejdet særligt notat herom. 

NSK 

Arbejdspladsvurdering 
(APV) 
 
 
 
 

Gennemført i november 2021 
 
Indsatser 

• Der er udarbejdet en særligt opfølgningsplan, som løbende justeres efterhånden som 
opgaverne løses.  

• AMO følger op herop på arbejdsmiljøudvalgsmøderne ligesom denne er tilgængelig for 

NSK 
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 medarbejderne på skolens interne kommunikationsplatform: ”Tema”, 

Tilsynsplansmål 2021 
 

Tilsyn med det fleksible 
klasseloft 
 

Det foregår hvert år i forbindelse med indberetningen i november.  
 
Indsats 

• institutionen overholder den gennemsnitlige klassekvotient på 28 elever pr. klasse på de 
gymnasiale fuldtidsuddannelser. 

 

MSH/RMC 

Almen 
voksenuddannelsesområd
et 
 

Der blev taget stikprøver blandt VUC i løbet af 2021. 
Tilsyn med visitationen til OBU 
 
Indsats 

• Vi var ikke udtaget til stikprøve, men vi har skærpet vores procedurer med ekstra 
ledelsespåtegning 

 

VM 

Støtteområdet 
 

THL var ikke udtaget, men vi har gennemgået procedurer på følgende områder 

• Støttetimer til personer med psykiske vanskeligheder 

• Tilsyn med tilskud til it-hjælpemidler 

• Tilsyn med refusioner bl.a. via NOTA 

• Tilsyn med indberetning af studieaktivitet 
 

VM 

Økonomi Prædiktivt tilsyn 

• THL har være underlagt tilsynet siden december 2020 på baggrund af skolens regnskab i 
2019. 

• Maj 2022 – er vi løst af tilsynet 

• De forbedrede parametre er beskrevet i en særlig økonomisk opfølgningsplan. 

NSK/MSH 

 
Opfølgningsplanen er fremlagt for skolens bestyrelse og tiltrådt på møde den 15. juni 2022 
Nanna Skulvad, Rektor 
Juni 2022 


