Grundforløbsevaluering
1. Studieretningsvalg:
1.1 Afgørende for studieretningsvalg
Eleverne har haft flere svarmuligheder. 76,9% mener, at fagene har været afgørende for deres valg af
studieretning. 55,1% svarer, at fremtidig uddannelse er afgørende. 26,9% svarer, at studieretningen åbner
flest døre. 16,7% svarer, at intro til studieretninger har haft betydning.
1.2 Ændret studieretningsønske
26,9% af eleverne har i løbet af grundforløbet ændret studieretningsønske. 41% har holdt fast i deres
ønske. 32,1% har været i tvivl.
På baggrund af elevernes kommentarer kan det konkluderes, at de fleste har faglige begrundelser for deres
ændrede ønske. De er blevet afklaret efter studieretningsintrodagene, den daglig undervisning (fagene
betyder virkelig meget for elevernes valg) og samtalerne med studievejlederne.
2. Opgaver og lektier
Knap 36% af eleverne bruger mellem ½ - 1 time dagligt på lektier. 25,6% angiver at de bruger 1-1/2 time.
2.1 Hjemmeforberedelse
60 % angiver, at de altid eller ofte kan bruge hjemmeforberedelsen i undervisningen. 33,3% angiver ”nogle
gange”. Det ser således ud til, at de oplever hjemmeforberedelsen som vigtig for udbyttet.
2.2 Faglige niveau
25,6% oplever, at det faglige niveau er passende. 57,7% angiver, at det gælder i nogle fag.
3. Klasserumskultur
3.1 Trivsel
100% har haft det godt i grundforløbet. Vi er det nære og trygge gymnasium😊
3.2 66,7% oplever, at der ofte er ro i timerne, så de kan koncentrere sig. 15, 4% nogle gange. 15,4 % altid. Et
godt læringsmiljø forudsætter ro.
3.3 Buddies og fairplay
28,2% synes meget godt om buddies og fairplay. 44,9% synes godt om ordningen. Peger på det er en vigtig
ordning, der mulighed også er med til at skabe tryghed og trivsel.
12,8% synes dårligt om ordningen, fordi de enten mener, at det var ligegyldigt eller ikke synes, det virkede.

Opsummering
Fagene, dvs. den kontinuerlige oplevelse af fagene, betyder rigtig meget for elevernes valg.
Hjemmeforberedelsen er vigtig for elevernes udbytte (anfører de selv).
100% har haft det godt i grundforløbet. Vi er det nære og trygge gymnasium�

