
Handlingsplan for ETU-undersøgelse



Proces for handlingsplan for ETU-evaluering (Henvendt til ledelse)
1. Processen igangsættes 
af FA, når materialet er 
modtaget af UVM. ETU 
Undersøgelse besvares

Ledelsen 
modtager et 

masterlink samt 
introbrev fra FA. 

Lærerne orienteres 
omkring deadlines og 

modtager linket, når det er 
aktivt.

Elever 
modtager link 

til undersøgelse 
og udfylder

FA sender en 
midtvejsopfølgning.

Besvarelserne bliver efterfølgende 
sendt til FA, som sørger for, at 
sende det videre til relevante.

2. Resultater 
evalueres af

ledelse, PU(HHX) 
og LSU

Ledelsen gennemgår 
resultaterne med PU(HHX), 

LSU og elevrådet.

Fokus for resultatmødet er de 
overordnede pointer og indsatser i 
forhold til undervisning og trivsel

Der modtages input fra 
mødedeltagere til overordnede 

handlingsplaner for skolen

3. Resultaterne
deles med lærerne

Handlingsplan med generelle 
fokuspunkter fra ledelsens 

gennemgang deles med 
lærerkollegiet

4. Lærere evaluerer 
resultater og afholder 
et møde med klassen

Kontaktlærerne 
/karrierevejledere  drøfter 

evalueringen med lærerteamet 

Efterfølgende møde i klassen om 
skolens overordnede 

fokuspunkter, samt klassens 
specifikke resultater

Disse sættes ind i den 
overordnede 

handlingsplan og deles 
med lærere

HHX: Generelle pointer tages med 
tilbage til PU af 

studieretningsrepræsentanterne.

5. Der laves en 
handlingsplan for 

klassen ud fra 
skemaet slide 6

Sammen med klassen 
aftaler kontaktlæreren 

en handlingsplan for 
det næste halve år.

Handlingsplanen har fokus både 
på at vedligeholde og forbedre 

undervisning og trivsel

6. Der udarbejdes generelle 
handlingsplaner, som 

præsenteres for chefgruppen 
og efterfølgende bestyrelsen. 

Uddannelsescheferne afholder 
møde med lederen fra 

Elevrådgivningen handlingsplaner

Handlingsplaner deles 
endvidere med 

Elevrådgivningen

7. Der følges op på 
handlingsplanen 

løbende

Ledelse følger 
op på 

overordnet 
handlingsplan

Kontaktlærere følger op 
på klassespecifikke 

handlingsplaner

8. Resultaterne 
evalueres 

I forbindelse med resultaterne af næste 
ETU undersøgelse følges der endeligt op 
på resultater og effekt af handlingsplan



Guide til ETU-undersøgelse (Kontaktlærer/karrierevejleder)

• Gennemse de overordnede fokuspunkter ledelsen, PU, LSU og elevrådet har peget på med 
eleverne i din klasse.

• Tal om hvordan situationen på det område er i klassen

Drøft skolens generelle 
fokuspunkter med klassen

• Vurder på baggrund af skolens samlede score, hvor jeres klasse trives
• Drøft årsagerne til hvorfor det er sådan på disse områder
• Aftal om I skal gøre noget aktivt I klassen for at vedligeholde dette?

Drøft de emner hvor klassen 
trives

• Vurder på baggrund af skolens samlede score, hvor jeres klasse kunne trives bedre
• Drøft årsagerne til hvorfor det er sådan på disse områder
• Aftal nogle konkrete handlinger som i sammen skal arbejde på det næste halve år

Drøft de emner hvor klassen 
kan forbedre trivslen

• Noter hvad I er blevet enige om I klassen
• Planlæg hvordan og hvornår du vil følge op på punkterne i templaten (Se næste slide)
• Gem template på Studie+ og send en mail til din nærmeste leder om, at du har udfyldt

skemaet. 

Noter de konkrete 
handlinger



Ledelses-handlingsplan for generelle fokuspunkter
Fokuspunkt 
(Generelt for 
skolen på 
baggrund af ETU 
undersøgelse)

Elevråds-
kommentarer

PU og LSU-
kommentarer

Forslag til 
overordnet 
handlingsplan

Opfølgning på 
overordnet 
handlingsplan



Klasse-handlingsplan for klassens fokuspunkter

Fokuspunkt for klassen 
(Inkluder de generelle 
fokuspunkter for skolen, 
samt specifikke punkter 
fra klassen der skal 
bibeholdes eller 
forbedres)

Klasse-kommentarer Handlingsplan Opfølgning på 
handlingsplan
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