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Hvad er lovgrundlaget? 

Intern evaluering af eleverne 

§ 19. Institutionen fastlægger inden for rammerne af institutionens kvalitetssystem, jf. kapitel 

10, en strategi for dens interne, regelmæssige evaluering af undervisningen og elevernes 

faglige standpunkt og udvikling. Institutionen offentliggør sin strategi på sin hjemmeside. 

Stk. 2. Institutionen omsætter under drøftelse med lærere og elever sin strategi efter stk. 1, 

således at følgende indgår i institutionens tilrettelæggelse og brug af evalueringerne: 

1) Eleverne er løbende og på varierende måder inddraget i evalueringen af undervisningen 

og af dem selv. 

2) Evalueringerne af eleverne giver dem viden om deres faglige standpunkt og om, hvordan 

de fremadrettet kan forbedre sig gennem arbejdet med mål for egen udvikling. 

Evalueringerne inddrager tillige elevernes udvikling fra grundskoleelev til gymnasieelev og 

mod at blive studerende. Evalueringerne belyser desuden, hvordan eleverne kan udvikle 

deres evne til at reflektere over egne læreprocesser og læreprocesser i samarbejde med 

andre. 

3) Institutionen vejleder med udgangspunkt i den interne evaluering og med inddragelse af 

elevens studievalgsportfolio, jf. § 5, eleven om valg af studieretning, valgfag og 

videregående uddannelse. 

4) Institutionens leder og andre relevante ledere anvender resultaterne af de gennemførte 

evalueringer i institutionens arbejde med at forbedre elevernes faglige udbytte af 

undervisningen og deres trivsel, jf. kapitel 10. 

 



Bekendtgørelsesgrundlag: Kapitel 12 i STX-bekendtgørelsen (særligt §131 pkt. 3. og 4.): 

Kapitel 12 

 

Ad 1) Hvordan praktiseres evaluering af undervisningen på 

DG? 

Formål og etik: 

Formålet med evaluering er at vurdere og eventuelt justere den konkrete 

undervisning. Kravet om regelmæssig evaluering af undervisningen skal 

opfattes positivt. Det giver mulighed for at øge undervisningens kvalitet, 

herunder elevernes konstruktive kritiske sans og forståelse af den fælles 

læringsproces.  

 

Det er væsentligt at pointere, at det er undervisningen, der skal evalueres og 

ikke isoleret læreren eller eleverne. Undervisningsprocessen og 

undervisningsresultatet er et fælles ansvar for elever og lærere – både klasse, 

den enkelte elev og læreren skal bidrage. 

 

Evalueringen skal derfor have en form, der tydeligt indikerer, at 

afsender/modtager er eleverne og læreren i den enkelte klasse/ det enkelte 

hold. 

Det er den konstruktive samtale om undervisningen mellem lærer og elever, 

der er det centrale i evalueringsprocessen. 

 

Evalueringens konklusioner/handlingsaftaler deles digitalt fx via lectio, og er 

dermed tilgængelig for elever og rektor. 

 

Tidspunkter og form: 
Hver klasse/hold diskuterer i begyndelsen af skoleåret, hvad der skal til for at 

sikre den gode undervisning og det gode læringsresultat i klassen/på holdet. 

 

Ud over denne indledende diskussion i begyndelsen af skoleåret og den 

løbende drøftelse af undervisningen, skal der i hvert semester foretages en 

egentlig evaluering.  

 

Mindst én af de to formelle årlige evalueringer skal være individuel, skriftlig og 

anonym. 

 

Det er lærerens ansvar, at evalueringerne finder sted, og at alle, også 

eleverne, er klar over, at det er en evaluering af undervisningen, der foregår. 

 

Der er intet standardskema eller standardmetode, der skal bruges ved 

evalueringerne 



Indhold: 
Følgende aspekter børe altid inddrages i evalueringen: 

1. Arbejdsmetoder og indhold 

2. Den enkelte elevs ansvar/bidrag 

3. Lærerens ansvar/bidrag 

4. Klasserumskulturen såvel fagligt som socialt 

5. Det faglige stofs karakter og sværhedsgrad. 

 

Faser 
Evalueringsprocessen består principielt af følgende faser: 

1. Lærerens/elevernes opfattelse af undervisningen 

2. En konstruktiv dialog omkring lærerens og elevernes synspunkter. Denne 

dialog er kernen i evalueringsprocessen og skal være rettet mod 

spørgsmålet ”Hvordan sikres bedre/endnu bedre undervisning og læring” 

3. En opsummering af ”Hvad blev vi så enige om vedr. det fremadrettede? 

4. Evalueringens konklusioner/handlingsaftaler lægges ind i holdets gruppe 

på lectio. 

 

Ad 2) Hvordan praktiseres evaluering af eleverne på DG? 

• Der gives standpunktskarakterer i 1g i januar/februar og som afslutning på 

skoleåret. 

• Der gives standpunktskarakter i 2g og 3g i december, januar/februar og som 

afslutning på skoleåret. 

• Der afvikles feedbackdage hvor den enkelte elev har skemalagte 

feedbacksessioner. 

• Der tilbydes forældrekonsultation med 1g-elever og deres forældre i december. 

• Der afvikles kurser i mindset i 1g-klasser. 

• Der gives løbende faglig feedback i fagene. 

• Der gives jævnlige tilbagemeldinger om elevens standpunkt ved skriftligt arbejde og 

en uddybet evaluering af opgavebesvarelsernes styrker og svagheder. 

• De tværfaglige forløb (FFF, DHO, SRO og SRP) afsluttes med gruppevis eller 

individuel feedback. 

• Der afvikles skriftlige og mundtlige årsprøver og terminsprøver, hvor der gives 

interne prøvekarakterer 

 

 

Ad 3) Hvordan vejledes eleven om valg af studieretning, 

valgfag og videregående uddannelse på DG? 

• Beskrivelser af DG’s studieretninger findes på hjemmesiden og i 
”Studieretningspjecen” 



• Mulighed for uddybning i forbindelse med årets orienteringsmøder og Åbent Hus 

• Mulighed for kontakt til studievejleder 

• Rektor orienterer om studieretninger og valgfag i alle klasser. 
• Alle elever deltager i mindst en afklaringssamtaler med studievejleder 
• Hver klasse har en studiedag, hvor forskellige studieretningsfags anvendelighed i 

praksis eksemplificeres. 
• Spørgetime i et aktivitetsmodul for de elever, som fortsat er i tvivl om valg af 

studieretning eller valgfag. 
• Mulighed for yderligere information i forbindelse med efterårets forældremøder. 
• Nuværende og kommende elever (og deres forældre) har mulighed for at kontakte 

rektor og få en individuel samtale. 
• Tæt samarbejde med Studievalg Nordjylland om vejledning om videregående 

uddannelse. 
• Deltagelse i de videregående uddannelsers Åbent Hus-arrangementer 
• Mulighed for studiepraktik på en videregående uddannelse. 

 

Ad 4) Hvordan anvendes resultaterne af de gennemførte 

evalueringer i institutionens arbejde med at forbedre elevernes 

faglige udbytte af undervisningen og deres trivsel. 

Der henvises til: 
 

• Udviklingsprojekt 2021-2024: Fastholdelse og fortsat udvikling af god pædagogisk 

praksis 

• Dronninglund Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem 

 

 

Begge dokumenter er tilgængelige på Dronninglund Gymnasiums hjemmeside: 

www.dronninglundgymnasium.dk 

 

2

0

1

2

/

P

H 

http://www.dronninglundgymnasium.dk/

