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Opfølgningsplanens indsatsområder tager 

bl.a. afsæt i:

• ETU

• Løbende evalueringer

• Undervisningsevalueringer

• Virksomhedstilfredshedsmålinger

• Audit

• Fokusgruppeinterview

Holdt op mod skolens

• Strategiplan og mål

• Skolens og afdelingens indsatsområder

Samt bekendtgørelsens klare mål 



Handlingens navn (hvad vil vi opnå og 
for hvem?) Handling (hvad vil vi gøre) Ansvarlig  

(e-mail) Deadline Opfølgning og evaluering

Grundforløb
ETU 2020 viste et samlet resultat på 
læringsmiljø på 72 og på velbefindende på 
76 (skala 0-100). Resultatet er 
tilfredsstillende. Dog ser vi, at tilfredsheden 
med feedback er faldet. 

Hovedforløb
Den løbende kvalitetsmåling i 2020 viser 
næsten uændrede målinger på et højt og 
tilfredsstillende niveau. Målingerne for 
læringsmiljø og velbefindende er på hhv 86 
og 87 (skala 0-100).
Målingerne for hovedforløbet er rigtig fine, 
og der kan ikke peges på områder, hvor en 
særlig indsats er påkrævet. 

For at fastholde og øge undervisningens 
kvalitet på alle parametre vil vi videreudvikle 
vores samarbejde i de professionelle 
læringsfællesskaber. 

Fysiske rammer 
Resultatet for fysiske rammer på 
handelsskolen ligger på 61 mod 
landsgennemsnit 67. Baseret på elevudsagn 
har vi valgt to indsatser: At skabe 
fordybelsesrum og udsmykning af 
undervisningslokaler.

Arbejdet med professionelle 
læringsfællesskaber fortsættes i 
hvert underviserteam. 
Uddannelsesleder rammesætter og 
faciliterer arbejdet. 

• Et fokusområde for grundforløbet 
er elevfeedback. 

• På hovedforløbet vil vi arbejde 
med udnyttelse af de positive 
erfaringer fra coronatiden.

For at forbedre de fysiske rammer vil 
vi i 2021 arbejde på at skabe 
fordybelsesrum for eleverne i to af 
vores nuværende 
undervisningslokaler. Vi vil desuden 
gennemføre den branchetonede 
udsmykning af vores lokaler. 

jasa Løbende i 
2021

Inden for rammerne af PLF-samarbejdet har vi udviklet 
arbejdet med feedback til at omfatte en midtvejs-
prøveeksamen på gf2. Sammen med på forhånd fastlagte 
individuelle samtaler med faglærerne og den løbende 
feedback i undervisningen giver en tæt feedback til alle 
elever.

På hovedforløbet har vi udnyttet erfaringer fra corona-
nedlukningerne til at kvalificere onlineelementer i de 
forskellige hovedforløb. Elever, som er forhindrede i at 
deltage fysisk pga selvisolation, deltager online i den 
fysiske undervisning.  

Alle lokaler er nu udstyret med brancherelateret 
udsmykning. Vi har endvidere etableret en ”Wall of Fame” 
på gangen, hvor alle elever med uddannelsesaftaler 
løbende sættes op.

Etableringen af fordybelsesrum er nu en del af vores 
langsigtede strategiplan, og vi vi i 2022 arbejde videre med 
dette tlitag.

Handlinger og opfølgning 2021



Handlinger for det kommende år



Handlingens navn (hvad vil vi opnå og for hvem?) Handling (hvad vil vi gøre) Ansvarlig  
(e-mail) Deadline Opfølgning og 

evaluering

Grundforløb
ETU 2021 viste et samlet resultat på 
læringsmiljø på 80 og på velbefindende på 84 
(skala 0-100) mod 72 og 76 i 2020. Resultatet 
er en klar fremgang og meget tilfredsstillende. 

Hovedforløb
Den løbende kvalitetsmåling i 2021 viser en 
lille fremgang på et højt og meget 
tilfredsstillende niveau. Målingerne for 
læringsmiljø og velbefindende er på hhv 4,4 
og 4,5 (skala 1-5) mod 4,3 og 4,4 i 2020.

Målingerne for både grundforløb og 
hovedforløb er rigtig fine, og der kan ikke 
peges på områder, hvor en særlig indsats er 
påkrævet. 

For at fastholde og øge undervisningens 
kvalitet på alle parametre vil vi videreudvikle 
vores samarbejde i de professionelle 
læringsfællesskaber. 

Arbejdet med professionelle 
læringsfællesskaber fortsættes i hvert 
underviserteam. Uddannelsesleder 
rammesætter og faciliterer arbejdet. 

. 

Jasa Løbende 
i 2022

Handlinger 2022
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