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Selvevalueringstema: Rekruttering af elever 
 

Overordnet mål: 
At skaffe flere elever på 
HHX og HTX i Ringsted  
 

Resultatet er pt at 76 elever fordelt med 44 på htx og 32 på hhx har søgt os.  
Det er en fremgang på en htx-klasse og 30 % flere elever, sammenlignet med den nuværende 1. årgang. 
 Vi er på vej via målrettede indsatser både eksternt og internt.    

Eksternt samarbejde 
 Indsats/Initiativer  Ansvar Evaluering 
Delmål: 
Mere brobygning 
Med campusskolen  

Vi udvider samarbejdet med Campusskolen.  
Pt har vi 10.klasses brobygning med 24 elever. Vi udvider vi til næste år til 
alle 10.klasses elever, ligesom Campus-lærerne inddrages. Vi har et 
særdeles frugtbart samarbejde med Campusskolen i Ringsted v. Christie 
Beckmann, leder af 10.klassescentret.  (Vi får bl.a. eleverne over på 
Gymnasiet 4 timer om ugen i en længere periode).  

Claus Junge 
(Lars Reng 
involveres og 
bidrager) 

Samarbejdet bærer 
allerede frugt og der 
er potentiale til 
mere. Vi forventer  
os meget her og 
investerer i det. 

Samarbejde om faget 
teknologiforståelse  

Foruden Campusskolen er vi i dialog med de øvrige lokale fri- og folkeskoler 
i Ringsted om et samarbejde især omkring faget teknologiforståelse.  

Claus Junge 
 (Lars Reng 
involveres og 
bidrager) 

Samarbejdet skal  
systematiseres 

Udvidet samarbejde med 
UU 

Vi gentager UU-dagen med vejlederne fra UU-Sorø og Ringsted så snart det 
igen bliver muligt at mødes fysisk, men denne gang med deltagelse af både 
VUC og MSG (er planlagt med de to øvrige institutioner med os på 
gymnasiet som tovholdere, vi skal bare finde ny dato) 

Claus Junge  UU-dagen skal  
formaliseres og have 
Campus som basis 

Udvidet samarbejde 
omkring Campus-området  

Strategisk er vi selvfølgelig forankret fint i ZBC og på Ahorn Allé i et særdeles 
godt samarbejde med Klaus Helstrand og de øvrige uddannelsesledere bla. 
omkring etablering af værkstedsfaciliteter. Vi prioriterer imidlertid også det 
tvær-institutionelle samarbejde på Campus med både VUC og i særdeleshed 
MSG bl.a. omkring brobygning og at have dialog med kommunen fordi det 
er i alles interesse at styrke elevtilgangen og stoppe ”flugten” ud af Ringsted 
ift. de gymnasiale uddannelser. Dette samarbejdet foregår i ledelses-
netværket omkring Campusområdet.  

Niels-Erik Hybholt  
Claus Junge 

Vores nye rektor  
involveres i det 
tværgående 
ledelsessamarbejde. 
Næste møde er 
primo maj 2021.  



Markedsføringstiltag  
Nye studieretninger på HTX  Udvikling af nye studieretninger (”Robottics” og ”Esport”) 

Ud af fire forslåede nye studieretninger blev det besluttet allerede i 2021 at 
tilbyde Robottics som studieretning samt oprette et E-sport tilbud til alle 
elever men primært rettet mode de kommende htx’ere. Hertil er indkøbt 10 
PC’er. Et udvalg bestående af både undervisere og ledelse arbejder pt med 
at indrette lokale og udvikle tilbuddet. Det sker bla. i samarbejde med VUC 
Storstrøm og E-Sport Danmark samt lokale interessenter i Ringsted. Vi er i 
fuld gang med at etablere netværk, er blevet positivt modtaget og forventer 
os meget af dette intiativ. 

Niels Erik Hybholt 
samt nedsat 
arbejdsgruppe 
og underviserne 
på robot-linjen 

Vi er i fuld gang med 
at etablere lokalet, 
skabe netværk, og 
især esports-
initiativet er blevet 
positivt modtaget af 
alle og vi forventer 
os meget af HTX-
initiativerne 

Virtuelt Åbent Hus  Som en direkte følge af Corona har de traditionelle åbent-hus 
arrangementer været umulige. Derfor har vi gennemført mere end 30 
virtuelle åbent hus-oplevelser, der med succes har kunnet give et kig ind i 
Gymnasierne. Sammen med de nye studieretninger har det været en 
medvirkende årsag til at elevoptaget er vokset fra en til to HTX-klasser i 
2021. Vi arbejder videre med Kommunikationsafdelingen om at forfine her.  

Claus Junge 
Studievejlederne  
på HHX og HTX 
 

Bedømt på respons 
efter ÅH-møderne 
på teams og på 
elevoptaget har det 
været en succes 

Interne intiativer   
At styrke studiemiljøet   
De fysiske rammer Nyindretning af lokale til e-sport (se ovenfor) 

Skolen skal have mere gymnasiepræg; vi vil kunne mærke de forskellige 
fakulteter og eleverne skal være med til at præge deres skole! Derudfra er 
vore ”Forskønnelsesudvalg” gået i gang. Senest er der netop afholdt virtuel 
forskønnelsesdag 16/3. Derudover pågår arbejde med at nyindrette ledelses 
og lærerarbejdspladser.  

Uddannelsesleder  
Hanne Jensen 
samt nedsat 
arbejdsgruppe 
med lærere og 
elever  

Arbejdet er netop i 
gangsat. Det er for 
tidligt at evaluere på. 

Elevernes trivsel  ”Eleverne er skolens ambassadører”. Den bedste vej til at indfri målsæt-
ningen og flere elever er at arbejde systematisk med elevernes trivsel. 
Fagligt og socialt. Så det gør vi.  
Dels på baggrund af ETU’en (elevtrivselsundersøgelsen) hvor vi samarbejder 
med kvalitetsafdelingen. Dels ved at arbejde tæt sammen; elever, 
undervisere og ledelse. Derfor har vi nedsat en gruppe som med afsæt i 
Companyoungs undersøgelse og data om vores elever har trivsel som 
omdrejningspunkt. Desuden iværksætter vi forskellige faglige og 
trivselsfremmende foranstaltninger umiddelbart efter Påske, hvor vi 
forventer eleverne er retur.  

Niels-Erik 
Hybholt, 
Claus Junge. 
Samt nedsat 
arbejdsgruppe  

Arbejdet med data 
sættes og aktuelle 
trivselsfremmende 
og faglige løft (pga 
nedlukningen) 
sættes i værk på 
lærermødet 24.3. 
Evaluering på 
lærerarbejdsdagene 
ultimo juni 2021.  
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