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Handlingsplan HHX 
 
Resultaterne af ETU’en har været drøftet med elevrådet/elevrådsformændene og i PU og været fremlagt til 
pædagogisk eftermiddag i marts.  
Afdelingen har følgende fokusområder, som vi vil lave en opfølgende indsats på: 
 

Prioriteret handlingsplan 
 
Elevmotivation, trivsel og indflydelse skal over de næste 3 år forbedres, så eleverne i målingerne viser en 
øget tilfredshed på gennemsnitlig 5% på alle tre årgange. 
 
Resultatet skal nås ved at arbejde med elevernes følelse af: mestring, indflydelse og tilhørsforhold. 
 
Mestring: Elevernes motivation og trivsel hænger sammen med mestring: at eleverne hver især ved, hvad 
de kan, hvad de forventes at kunne, og hvad der skal gøres for at de kan nå målet.  De kommende 3 år skal 
der arbejdes med at øge lærernes formative feedback til eleverne, og der skal arbejdes mere systematisk 
med selvevaluering og peer-evaluering. Evalueringerne skal tage udgangspunkt i konkrete og overskuelige 
mål for elevernes læringsprogression i hvert enkelt fag og på hver årgang. 
 
Indflydelse/ejerskab: Eleverne skal have øget indflydelse på og ejerskab til læringsrummet. 
Medinddragelsen skal funderes i løbende undervisningsevalueringer og selvevalueringer. 
 
Tilhørsforhold: Fra 2019 er HHX tilmeldt ”Netwerk”, hvor der arbejdes mere systematisk med at skabe 
makkerpar og tværgående relationer i klasserne.  Der er fra skoleåret 2019/2020 afsat flere midler til 
kontaktlærerfunktioner, og afdelingen har øget fokus på elevernes trivsel i klassen. Kontaktlærere har i 
skoleåret 2019 været på kursus i klasserumsledelse og elevtrivsel gennem coaching og samtaleteknik. I 
skoleåret 2020/21 vil der fortsat afholdes kurser og pædagogiske dage på afdelingen med fokus på at øge 
elevernes tilhørsforhold. 
 
Indretning: Elevernes indflydelse på skolens indretning har været drøftet i elevrådet, og elevrådet har 
efterfølgende haft en evalueringssamtale med administrationschef Heidi Garn og direktør Jørgen Sloth, 
hvor skolens indretning er blevet drøftet.  
 
Opfølgning på handlingsplan 
Der foretages en årlig evaluering af afdelingens indsats med at implementere handlingsplanen, når 
resultaterne af det følgende års elevtrivselsundersøgelse foreligger. Evalueringen foretages i hhx-ledelsen 
og elevråd, lærerkollegie og PU inddrages i evalueringen. Evalueringen efterfølges af en opfølgende 
handlingsplan. 
 


