
Brøndby Gymnasiums 3 fokuspunkter og Den nationale elevtrivselsundersøgelse  
 
 
På Brøndby Gymnasium har vi i godt et års tid arbejdet med at justere vore 3 fokusområder. Med evidens fra bl.a. den nationale 
elevtrivselsundersøgelse fra december 2018 har vi fastholdt Idræt og It som centrale fokusområder suppleret af Nærhed, som det nye 
tredje fokusområde. 
 
Valget faldt på Nærhed, fordi vi på gymnasiet er enige om – som elevtrivselsundersøgelsen også bekræfter - at mottoet: ”Det lille 
gymnasium med den store effekt” er vores vigtigste kendetegn. Denne vision sammentænker Idræt, It og Nærhed som de indsatser og 
værdier, der gør ”den store effekt” mulig. 
 

 
Vores egen gennemførelse af undervisningsmiljøevalueringen fra november 2019 bekræfter, at Nærhed er en fælles værdi.  Det 
udspringer af en mangeårig praksis, der tydeligvis har med vores størrelse at gøre. Vi har udviklet en særlig dialogbaseret praksis og 
didaktik, som er affødt af gymnasiets lille størrelse og dermed mulighed for at komme meget tæt på den enkelte elevs faglige og 
dannelsesmæssige udvikling. 
 
Visionen: ”Det lille gymnasium med den store effekt” er som sagt den fælles opgave og vi er enige om at fremhæve den tætte lærer-elev 
relation samt vigtigheden af, at den enkelte elev bliver set. 
 
 



Nærhed udtrykker den følelse, eleverne skal opleve ved at gå på gymnasiet. Det gælder både i relationen lærer-elev og elev-elev (og på 
tværs af årgange). Nærhed handler altså om ”varme” relationer, hvor vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse. Nærhed skal 
endvidere ligge i elevernes udvikling i form af støtte til og opbakning til hver eneste elevs faglige udvikling og dannelse. Læreren er 
nærværende og vidende om elevens faglige udvikling og læreren er dialogindbydende. 
 
Elevens faglige og personlige udvikling styrkes i særlig grad på Brøndby Gymnasium og elevtrivselsundersøgelsen dokumenterer med 
fakta vores vision om, det lille gymnasium med den store effekt. 
 
Se tallene her opgjort på de 5 hovedområder (tallene er taget fra Børne- & Undervisningsministeriet’s hjemmeside) - Afdeling = STX på 

Brøndby Gymnasium: 

 
Læringsmiljø: 
Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som 
jeg kan bruge til at blive bedre i fagene? 

Lærerne respekterer mig? Lærerne koordinerer tidspunkter for 
opgaveafleveringer? 

   

 
  

https://uni.uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1831.aspx


Faglig individuel trivsel: 
 
Jeg klarer mig godt fagligt i skolen? Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen? Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil 

i skolen? 

 
 

  

 

  



Social trivsel: 
Er du glad for din klasse? Jeg føler, jeg hører til på min skole? Stemningen i mon klasse er præget af 

forståelse og respekt for hinanden? 

   
 
 

 
  



Mobning: 
I hvilket omfang er du det seneste år 
blevet udsat for følgende af de andre 
elever eller ansatte på skolen? Blevet 
kaldt grimme navne, gjort nar af eller 
blevet drillet på en sårende måde? 

I hvilket omfang er du det seneste år 
blevet udsat for følgende af de andre 
elever eller ansatte på skolen? Digital 
mobning? 

I hvilket omfang har du det seneste år 
oplevet, at elever eller ansatte på skolen 
er blevet presset til at gøre ting, som de 
ikke havde lyst til at gøre? 

   
 

 
  



Pres og bekymringer: 
Hvor ofte føler du dig presset i skolen? Hvor ofte føler du dig presset pga. lektier? Hvor ofte føler du dig presset pga. 

karakterer? 

   
   

 
Ang. hovedområdet Pres og bekymringer kan vi se, at vores elever ligger lidt over landstallet på det højeste niveau (meget tit) og noget 
under landstallet på det næste niveau (tit). Så konklusionen må være, at præstationskulturen også slår igennem, når det gælder Brøndby 
Gymnasium. Med mange atleter og subeliteelever er det muligvis forventeligt, at der hersker en vis konkurrencementalitet og dermed et 
pres ift. f.eks. karakterer. Men der er risiko for, at presset kan slå over i ubehag og mistrivsel. Så vi opfatter dette hovedområde som et 
opmærksomhedsfelt for vores arbejde med et dialogbaseret undervisningsmiljø. 
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