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Kvalitetsgrundlag
På ZBC er kvalitet og kvalitetsudvikling en 
løbende proces baseret på en række sy-
stematiske tiltag, som sigter mod at højne 
kvaliteten af undervisningen, det pædago-
giske læringsmiljø og trivslen, hvor elever, 
undervisere og ledelse inddrages. 

Den gode undervisning skal sikre, at:
• Flere elever skal vælge en erhvervsuddan-

nelse.
• Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddan-

nelse.
• Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige 

som muligt.
• Tilliden og trivsel blandt eleverne styrkes.

Undervisningen skal desuden efterleve de 
strategiske mål, som er gældende for ZBC, og 
vise tegn på, at det Pædagogiske Grundlag EUD 
efterleves.

Kvalitetsudvikling af undervisningen sker i en tæt 
kobling mellem relevante data, dialog, refleksion 
og handling, hvor udvælgelsen af data skal give 
mening i den konkrete pædagogiske kontekst. 
Undervisere og ledere skal opleve, at datain-
formerede drøftelser bidrager til pædagogisk 
udvikling med elevens læring i centrum.

De pædagogiske ledere har ansvar for at ramme-
sætte en datainformeret evalueringskultur, som 
leder frem til en kvalitetsudvikling af undervisnin-

gen. Data inddrages i pædagogiske drøftelser 
i lærerteams. Målet er at skabe sammenhæng, 
synlighed og mening mellem data og pædago-
gisk udvikling. 

For at ”lære” af data har vi fokus på at styrke 
en udviklings- og forbedringskultur, hvor vi er 
nysgerrige på hinandens erfaringer og åbne 
for dialog om pædagogiske tiltag, der fremmer 
kvaliteten i læringsrummet.  Det handler om at 
finde styrker, være nysgerrig på potentialer og 
lære af vores fejl. 

Kvalitetsudvikling sker organisatorisk i fire stærke 
læringsmiljøer (se kvalitetshjul), hvor data og 
viden bringes i spil og bidrager til en løbende 
forhandling af ”den kompetente pædagogiske 
adfærd”.

Lederens opgave er at :
• Skabe tillid til datainformerede pædagogiske 

dialoger.
• Skabe åbenhed omkring vidensdeling. 
• Give plads til, at underviserne får mulighed for 

at nuancere data med deres egne erfaringer 
og iagttagelser fra undervisningen, f.eks. ved 
at pege på dilemmaer og udfordringer, som 
ikke indfanges af de data, som leveres.  

Derudover har vi udarbejdet en fastholdelsesvej-
ledning som led i opfyldelse af de fire nationale 
mål.
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Årshjul
September
Bestyrelsen: Nøgletal og ind-
satser fra mål og strategier.
Selvevaluering og handlings-
plan

Oktober- november
Standpunktsamtaler

ETU
Løbende arbejde med indsatser

Intern evaluering af undervisningen

Januar
Bearbejdning af ETU.
Løbende indsatser-opfølgning
Evaluering af undervisningen

Februar-marts
Intern undervisnings- 
evaluering
Opfølgning og justering af 
læringsrummene

Marts-april
Standpunktssamtaler 
Karakterer 
Terminsprøver 
Opfølgning 
Selvevaluering 
Handlingsplan

Maj
Årsprøver
Opsamling
Indsater, mål og strategier
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Læringsfællesskaber - Inddragelse 
af medarbejdere og elever
Egne mål for HTX og HHX  2019-2122
Målene i afdelingerne skal både udfolde og 
konkretisere de uddannelsespolitiske mål og 
institutions strategiske mål.
1. Forberede eleverne til videregående 

uddannelse.
2. Udfordre eleverne, så de bliver så dygtige 

som muligt.
3. Udvikle elevernes faglige indsigt, studie-

kompetence og personlige myndighed i et 
dannelsesperspektiv samt forberede dem 
til medbestemmelse, medansvar, rettighe-
der og forpligtigelser i samfundet. 

4. Øge elevernes trivsel.

Derfor arbejder gymnasierne frem til 2022 
med indførelsen af ”Plan 22”.
Plan 22 er tænkt som  en organisatorisk ramme 
og et ”mindset” omkring understøttelse og 
udvikling af de politiske mål for uddannel-
serne.
Kodeord er samskabelse og brugerdreven 
innovation med fokus på en udviklingsoriente-
ret evaluerings- og feedbackkultur. En kultur, 
som skal understøtte og kvalificere dialogerne 
og læringen.

I processen med samskabelse og lærer/elev-
dreven innovation anvendes nedenstående 
”Kvalitets og Læringscirkel ” til udvikling af 
undervisningen og det pædagogiske lærer-
samarbejde.
Antagelsen er her, at inddragelse skaber 
motivation, og at ”eleverne er eksperter i 
deres egen hverdag” og dermed grundlaget 
for udvikling af undervisningen. Vi skal gen-
nem professionel empati bestræbe os på at se 
verden gennem elevernes øjne.

Som grundlag for dialoger i læringsfællesska-
berne benyttes:
• Intern undervisnings evaluering

• Fokusgruppe interviews

• Data fra Ministeriet

• Data fra egne databaser.

ZBC har udarbejdet: ”Guide til arbejdet med 
data på gymnasierne på ZBC”. Denne er lige-
ledes tilgængelig på ZBC’s hjemmeside.
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Kvalitets- og 
læringscirkel

Elevens
læring

Evaluering og dialog 
elever/ lærer. 

Små løbende forandringer 
i undervisningen

Dialog og refleksioner 
i lærerteam baseret på 

data fra: 
Summative og formative 

evalueringer 
Datavarehuset.

Tiltag til ændring/ hand-
linger i den fælles pæda-

gogiske praksis

Perspektiver og dialog  i det 
lokale ledelsesteam baseret på 

data, evaluering og dialoger 
med de enkelte lærerteam.

Feedback og refleksion med 
hele lærergruppen.

Fastsættelse af nye fokuspunkter 
til udvikling af undervisningen 

og lærerkompetencer. 

Videndeling i det fælles 
Rektor ledelsesteam.

Beslutninger om nye struk-
turelle og 

pædagogiske tiltag

Overgang til 
videregående 

uddannelse

Optag

Frafald

Fravær

Selvevaluering

Karaterer

Socioøkonomisk 
reference

ETU
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Målinger og evalueringer
Trivselsmålinger - ETU
Vi gennemfører årligt Ministeriets landsæk-
kende ETU - Elevtrivselsundersøgelse, hvoref-
ter data analyseres med inddragelse af under-
visere og elever i arbejdet med at forstå data 
og efterfølgende beslutte handlinger og tiltag 
og gennemføre disse. 

Intern undervisningsevaluering 
Vi gennemfører intern undervisningsevalue-
ring i alle fag på HTX og HHX.
Formålet er at inddrage eleverne i den pæ-
dagogiske og didaktiske tilrettelæggelse af 
undervisningen med det mål at højne ele-
vernes motivation og læringsudbytte. Dialog 
med elleveren er en vigtig del af kvalitets-
arbejdet, ligesom resultaterne af de enkelte 
evalueringer anvendes i de enkelte lærerteam 
som afsæt for pædagogiske drøftelser. Det 
giver mulighed for, at underviserne lytter til 
hinanden, deler erfaringer og finde frem til ny 
forståelser af undervisningen og de metoder, 
der anvendes. Hvad virker og hvad virker ikke. 
Undersøgelsen foregår elektronisk med be-
svarelse af en række undervisningsrelevante 
spørgsmål.

Selvevaluering HTX og HHX
Selvevaluering er dels en proces, hvor vi 
systematisk indsamler information og viden 
om undervisningen og rammerne herfor, med 
det mål af afdække steder til forbedring og 
udviklinger, dels en kritisk gennemgang og 
vurdering af egen praksis.

På baggrund af indsamlet information og data, 
herunder hvordan vi har præsteret i forhold 
til egne mål og de ministerielle mål, tilrette-
lægges den interne selvevalueringsproces . 
Denne resulterer i en:

• Skriftlig evaluering af analysen/resultatet 

• Opfølgningsplan for ændringsbehov, 
tiltag (gennemførelse og evaluering) og 
nye mål.

Team for selvevalueringen samt opfølgnings-
plan forelægges bestyrelsen og lægges på 
hjemmesiden. 

Hvem deltager?
Ledere, underviser og elever. Vi arbejder med 
forskellige processer, hvori elever, undervisere 
og ledere inddrages i analyserne og bidrager 
til løsninger og kommende tiltag.
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Årshjul for selvevalueringen
Hvad Hvornår Hvem Ansvarlig

for processen

1.
Årets kvalitetsresultater  vurderes og ana-
lyseres og der vælges tema for en kritisk 
selvevaluering.

Oktober 
Rektorgruppen

Vicedirektør 
- godkendes af bestyrelsen

Vicedirektør
ZBC Kvalitet

2. 
Selvevalueringen gennemføres, og der 
udarbejdes en  opfølgningsplan.

December
Rektorer

Undervisere
elever

Rektorer
HR Businesspartner

ZBC Kvalitet

3
Selvevalueringen og opfølgningsplan 
drøftes på bestyrelsesmøde.

 Februar Vicedirektør

4. 
Selvevaluering og opfølgningsplan offent-
liggøres på skolens hjemmeside.

 Februar ZBC Kvalitet

5 Handlingerne igangsættes på afdelingerne. Februar De fire gymnasier De enkelte rektorer

6. Opfølgning. September/oktober 
Rektorgruppen

Vicedirektør
Vicedirektør
ZBC Kvalitet



Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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