
 

Opfølgningsplan på ETU m.v. på MG, 2022 
Indledende bemærkninger til ETU: 

• Gennemsnittet for ETU på MG ligger på landsgennemsnittet. 
• HTX og HHX ligger på nær 0,1 point ens i score. 
• Der er generelt problemer med ETU-spørgsmålene i forhold til EUX, da de er delt mellem EUD- og GYM-fag 
• Meget lav svarprocent på GF1, EUX pga. Corona og sygemeldte undervisere. 
• Vi kan konstatere, at gennemsnits-scorerne generelt er let faldende fra 1g til 3g på HTX og HHX. Gælder også på landsplan 

 

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

Handling (hvad vil vi 
gøre) Ansvarlige Deadline Opfølgning og evaluering 

Der er udfordringer 
med ETU- målingerne 
for EUX-eleverne på 
hovedforløbet fordi 
spørgsmålene på EUD 
ikke tager hensyn til 
EUX. Eleverne bliver 
forvirret fordi ved 
nogle af 
spørgsmålene er stor 
forskel på om det er 
MG eller EUD de 
tænker på.  

Vi ønsker at anskue EUX som en 
samlet uddannelse. Det vil være 
ønskeligt, at ETU-målingerne kan tage 
højde for. 
 
Rektor og uddannelsesleder på EUX 
tager initiativ til møde med 
kvalitetschef med henblik på en 
løsning for EUX-eleverne i 2022.  

Lone Andersen 
 
Tina Frees 

Primo sep. 
2022 

Der følges op i forbindelse med ETU-
målingerne i nov/dec 2022. 

På læringsmiljøet har 
vi en score på 3,6. 
Læringsmiljøet 
dækker bl.a. over 

I skoleåret 2021/2022 har vi arbejdet 
med 1g.- og GF1-elevernes mindset, 
motivation og læringsparathed. Bl.a. 
har vi haft besøg af Chris MacDonald 

Anita Thøgersen 
 
Koordinator på 
forløbene. 

Primo august 
2022 

Der følges op i forbindelse med ETU-
målingerne i nov/dec 2022. Målet er at få 
en højere score på læringsmiljøet 
generelt. 



elevernes motivation 
og indsats. 

og eleverne har haft et forløb omkring 
eget mindset. 
Disse tiltag har haft til formål at øge 
elevernes opmærksomhed på 
vigtigheden af motivation og egen 
indsats. 
I skoleåret 2022/2023 arbejder vi 
videre med en version 2.0., hvor 
evaluering af version 1.0. indgår. 

Vi scorer lavere på 
faglig feedback end vi 
ønsker (dog ligger vi 
på 
landsgennemsnittet) 

Vi vil i 2022 benytte nye 
undervisningsevalueringsskemaer, 
hvor der er større fokus på elevernes 
læring og lærernes feedback. 

LSAM 
 
Christina B. 
Hansen 
 
Lennart Keller 
 
Anita Thøgersen 
 
 

Primo august 
2022 

 
Der følges op i forbindelse med ETU-
målingerne i nov/dec 2022. Målet er at få 
en højere score på læringsmiljøet 
generelt.  
  
   

På spørgsmålet ”Hvis 
jeg bliver forstyrret i 
undervisningen, kan 
jeg hurtig 
koncentrere mig 
igen” svarer eleverne 
lavt. 

På MG er der mange åbne 
læringsrum. Ende-lokalerne, som 
bruges til undervisning, mangler døre, 
så der kan lukkes af for støj fra 
fællesrummene. Etablering af 
døre/vægge vil gøre det muligt for 
eleverne at koncentrere sig bedre. 
 
 

Rektor  
 
Bygnings-
tjenesten  
 
 

Plan for 
lokale-
tilretning 
Efteråret 
2022 
 
Budget-
lægges og 
udføres i 
2023 og 
2024. 
 
 

 

 


