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Kommentarer: i denne redegørelse er der analyseret på de kvantitative data – interne såvel som eksterne 
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Bekendtgørelsernes krav til kvalitet 
 
På de gymnasiale uddannelser er der opstillet 3 retningsgivende mål: 

• Mål 1: Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, 
som de kan 

• Mål 2: En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse 

• Mål 3: Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes 
 
På baggrund af de centralt fastsatte mål, identificerer ministeriet og skolerne de indikatorer, der kan 
bruges til at vurdere målopfyldelse. 
 
I denne rapport vises status for kvaliteten på de gymnasiale uddannelser målt på opfyldelsen af de centralt 
stillede mål for uddannelserne. Der bliver endvidere vist særlige fokus-analyser foretaget i 2019 med 
henblik på at dykke længere ned i tallene fra den generelle status. 
 

 
Indikatorer for kvaliteten på de gymnasiale  

uddannelser  

 

Mål 1: 
Eleverne skal blive så dygtige de kan 

• Eksamensresultater 
• Løfteevne 

 
Mål 2: 
Flere skal tage en videregående uddannelse 
 

 
• Overgang til videregående uddannelse 

Mål 3: 
Trivsel 

• Udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsundersøgelsen 
• Gennemførelsesprocent 
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Dataindsamlingens kilder til de kvantitative 
undersøgelser 

Dataindsamlingens kilder til de kvantitative undersøgelser 
 
Datavarehuset Uddannelsesstatistik.dk 
Ministeriets database, der indeholder alle indrapporterede data vedrørende fastholdelse, 
eksamensresultat, socioøkonomisk resultat, overgang til videregående uddannelse og trivsel. 
Datavarehuset samler data fra alle skoler og gør det muligt at udarbejde benchmark-analyser på tværs af 
skolerne og gennem årene. 
 
Evaluering af elevernes start på uddannelserne 
Elevernes start på HHX og HF evalueres 2 – 3 uger efter skolestart i 1.g/1.hf. Fokus i evalueringen er 
afdækning af årsagerne til at eleverne har valgt Campus Vejle og hvorvidt de havde en god start på 
uddannelsen.  
 
Elevtrivselsundersøgelse 
På alle ungdomsuddannelser gennemføres en lovpligtig årlig undersøgelse af elevernes trivsel. Ministeriet 
har udarbejdet spørgerammer til henholdsvis erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. 
Undersøgelserne gennemføres i perioden 1/11 til 31/12. På Campus Vejle er det valgt at gennemføre i 
ugerne 48 – 51. 
 
Undervisningsevaluering (læringsevaluering) 
Eleverne evaluerer undervisningen i alle fag på alle hold. Evalueringen foregår elektronisk og der anvendes 
et kortfattet spørgeskema, der kan afdække elevernes opfattelse af undervisningssituationen og deres 
udbytte af undervisningen.  
 
Evaluering af brobygning 
Alle elever, der deltager i brobygning på Campus Vejle (i alt omkring 1500 om året) deltager i en 
evaluering af brobygningsforløbene.  
 
Professionel Kapital 
Hvert andet år gennemføres en afdækning af den professionelle kapital. Afdækningen omfatter alle 
medarbejdere på Campus Vejle 
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