
 

Oversigt vejledning og evaluering af eleverne i stx 
I det følgende findes en oversigt over rammerne for vejledning og evaluering i stx på VHG. Vejledning 
forudsætter i nogle tilfælde at der har været en evaluering – og en evaluering vil ofte give anledning 
til/vise et behov for en vejledning. Overordnet set er der fokus på både elevens læringsmæssige 
udvikling, på studievaner og trivsel, samt på vejledning i forhold til elevens valg af studie og karriere. 
 

Grundforløbet 
Faglig vejledning og feedback 
Vejledningen og evalueringen sker i timerne af faglæreren. Der gives ikke løbende karakterfeedback 
til eleverne i grundforløbet – heller ikke efter aflevering af skriftlige produkter. Nedenstående fag 
har specielle forpligtelser: 
 

• Dansk: Løbende formativ evaluering med fokus på den læringsmæssige udvikling i skriftlig 
dansk. Der gives en standpunktsudtalelse (skriftligt og mundtligt) ved afslutningen af 
grundforløbet. Der behøver ikke være tale om en egentlig samtale. Eksempelvis kan der også 
være en individuel skriftlig tilbagemelding med en mundtlig samtale med grupper af elever 
med samme udfordringer. 
 

• Engelsk: Løbende formativ evaluering med fokus på den læringsmæssige udvikling i mundtlig 
engelsk. Der gives en standpunktsudtalelse (skriftligt og mundtligt) ved afslutningen af 
grundforløbet. Det vil være hensigtsmæssigt med en KORT individuel faglig samtale med 
eleverne. 

 

• Matematik: Løbende formativ evaluering, screening sidst i grundforløbet og 
standpunktskarakter på baggrund af screeningen. Der afholdes en individuel mundtlig 
samtale efter screeningen. Det er væsentligt, at matematik i grundforløbet illustrere 
forskellen på faget på A, B og C-niveau. 

 
Nv og ap har løbende formativ evaluering frem mod de afsluttende prøver. Der gives karakter i de 
afsluttende prøver. Nv har elevportfolio liggende på Sharepoint. 
 
Samfundsfag, idræt og kunstneriske fag giver ikke standpunktskarakterer i november, men giver en 
standpunktsudtalelse. 
 
Grundforløbsvejledning 
Dansklæreren er grundforløbsvejleder. Undervejs i grundforløbet afholdes tre timer i 
grundforløbsklassen.  
 
Den første time afholdes i løbet af de første uger og har fokus på klassesamarbejde og krav til 
gymnasieelever. Altså skal timen bidrage til elevernes forståelse af, at de indgår i et forpligtende 
fællesskab, hvor også grundforløbsklassen er vigtig. 
 
Der afholdes ikke individuelle samtaler med eleverne, men eleverne skal i grupper drøfte 
punkter/spørgsmål, som direkte refererer til gymnasiets studie og ordensregler. I stedet for blot at 
gennemgå punkterne fra studie og ordensreglerne bør der lægges op til at eleverne kan påtage sig 
medejerskab i forhold til den gode trivsel og klasserumskulturen. Det kan gøres ved at præsentere 
punkterne fra studie og ordensreglerne som ”spørgekort”, eksempelvis til punktet: Møder op og 
møder til tiden. Hvorfor behøver man at møde op? Hvorfor skal man egentlig møde til tiden? …. 
Samtidig bør eleverne arbejde med, hvilke sanktioner der kan sikre at punktet overholdes. Sanktioner 
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skal forstås som både positive og negative sanktioner, som har til hensigt at adfærdskorrigere så 
trivsel og læringen får gode betingelser. 
 

• Møder op og møder til tiden. Undervisningen foregår i et fællesskab, som kræver 
tilstedeværelse. En tilsidesættelse af mødepligten kan give anledning til sanktioner.  

 

• Afleverer skriftlige opgaver til tiden. Skriftlige opgaver koordineres af teamlærerne, så ikke 
alle opgaver falder i samme uge. Information om studieværkstedet. 

 

• Har de bøger og det materiale med, som skal bruges i timerne. Lektier skal være en daglig 
indsats. 

 

• Deltager aktivt og forberedt i undervisningen. Det handler ikke om hvor meget der siges i 
timerne, men om indsatsen og det udbytte den enkelte har af undervisningen. 

 

• Medvirker til et godt undervisningsklima. Det drejer sig både om deltagelsen, attituden og 
klassestemningen. Giv plads til kammeraterne – også i de mundtlige samtaler på klassen. 
Gymnasiet er et lærested, og derfor er det tilladt at lave fejl! 

 

• Brug af computer og mobiltelefon er alene arbejdsrelateret i timerne. Generelt er det ikke i 
orden at tilgå sociale medier i timerne og enhver time bør startes med mobiltelefonen i 
tasken og computeren lukket. Det er herefter lærerens tilrettelæggelse af undervisningen 
der er bestemmende for hvor meget og hvornår computeren benyttes.  

 

• Rydder op efter dig selv, og efter andre. Lokalerne afleveres opryddede, og der spises ikke i 
timerne!  

 
 
Den anden time; her gøres status på klasserumskulturen – skal der revideres i forhold til sanktioner? 
Herudover handler den om at gymnasiets kvalitetsmål skal introduceres, så eleverne har kendskab til 
kvalitetsmålene og kan evaluere sig selv i forhold til kvalitetsmålene, inden de skal til introsamtalen 
med studievejlederen. Fokus skal være på at bevidstgøre eleven om gymnasiets dannelses- og 
trivselsmæssige mål. Heller ikke her afholdes der individuelle samtaler med eleverne. 
 
I øvrigt er det vigtigt at alle lærere tager medansvar for oplysning om kvalitetsmål i konkrete 
situationer. Det sker blandt andet ved at bruge de samme målformuleringer som i det udarbejdede 
skema (se sidste side). 
 
Den tredje time kan placeres efter behov, og kan have fokus på digital dannelse. 
 
Karriere- og studieretningsvejledning 
Studievejlederen forestår introsamtalen frem mod studieretningsvalget. Samtalen tager 
udgangspunkt i kvalitetsmålene (som eleverne selv har udfyldt), men skal også inddrage elevens 
interesser og lærernes faglige udmeldinger (eksempelvis midtvejsprøven i ap og screeningen i 
matematik). 
 
Karrierevejledningen finder sted som en del af de faglige forløb på studieretningsintrodagene, hvor 
eleven bevidstgøres om de enkelte studieretningers karriereretning. Herudover giver Studievalg Nord 
tilbud om individuelle samtaler i oktober for de elever der måtte have særligt behov herfor. 
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Studieretningsforløbet 1g 
Faglig vejledning og feedback 
Den faglige vejledning finder fortsat sted i fagene. I forbindelse med standpunktskaraktergivningen i 
februar får eleverne tilbud om forældrekonsultation, men der skal også finde en kort formativ 
samtale sted i fagene. Det kan være med enkelte forudgående fokuspunkter, som munder ud i 
individuelle samtaler eller gruppevise samtaler med elever der skal have samme faglige fokus den 
næste tid. Teamet sikrer, at det på teammødet i januar koordineres hvilke fag der gør hvad, så ikke 
alle fag evaluerer på samme måde og med samme fokus.  
 
Der gives løbende udvalgte standpunktskarakterer for skriftligt arbejde, men hovedfokus er på 
feedback som vejleder eleven i det videre arbejde. I praksis kan det også være både peer to peer, 
selvevaluering eller lignende feedbackformer. 
 
Trivselsvejledning 
Ved overgangen fra grundforløbsklassen til studieretningsklassen afholdes et forløb der skal ryste de 
nye klasser sammen. Forløbet afholdes af grundforløbslærerne, teamlærerne (fra studieretningerne) 
og idrætslærerne.   
 
Karrierevejledning 
I forbindelse med valg af valgfag på C-niveau i marts måned, har studievejlederen en kort samtale 
med den enkelte elev om deres tanker om fremtidens studievalg. Karrierevejledning inddrages i 
øvrigt i studieretningsfagene, hvor det er relevant. 
 

Studieretningsforløbet 2g og 3g 
Faglig vejledning og feedback 
Den faglige vejledning og feedback koordineres af teamlærerene jf. teamlæreroversigten. I 
november og i januar gives standpunktskarakterer, og i februar får eleverne tilbud om 
forældrekonsultation. Endvidere skal der finde en kort formativ samtale sted i fagene i forbindelse 
med karaktergivningen. Det kan være med enkelte forudgående fokuspunkter, som munder ud i 
individuelle samtaler eller gruppevise samtaler med elever, der skal have samme faglige fokus den 
næste tid. Teamet sikrer, at det på teammøderne i august og i januar koordineres hvilke fag der gør 
hvad, så ikke alle fag evaluerer på samme måde og med samme fokus.  
 
Karrierevejledning 
I marts måned afholder de videregående uddannelser åbent hus. 2g elever fra VHG kan deltage i 
dagen. I november måned giver Studievalg Nord mulighed for individuelle samtaler med eleverne. 
Endvidere har eleverne tilbud om at komme i studiepraktik i uge 43 i 3g. 
 
Det prioriteres, at der undervejs i 3g bliver mulighed for et besøg på en videregående 
uddannelsesinstitution, hvor både fagligheden og mødet med studerende kommer i centrum. Dette 
skal i givet fald foregå som ekskursion i et eller flere fag.  
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Kvalitetsmål og måling af kvalitet i læring på VHG 

Mål At kunne …. At gøre…. ”På kort 

form” 

Konkrete spørgsmål til 

vejledningen 

At være 
kreativ 

Du skal kunne løse 
problemer på nye 
måder og være bevidst 
om, hvilke metoder du 
anvender til 
problemløsning 
 

Du skal anvende kreative 
og undersøgende 
arbejdsmetoder til at 
finde nye tilgange til 
problemer (både faglige, 
personlige, sociale og 
samfundsmæssige), og 
som giver muligheder for 
alternative løsninger  

Tænk ud af 
boksen! 
 

xxx 

At kunne 
samarbejde 

Du skal kunne indgå i et 
samarbejde med andre 
og få kendskab til 
forskellige måder … 

• At arbejde på 

• At være elev 

på 

• At lære på 
 

Du skal være positiv og 
åben i samarbejdet med 
andre, uanset hvilken 
type samarbejde du 
møder og hvilket emne, 
der skal samarbejdes om 

Bidrag til 
fællesskabet! 

Hvilken rolle har du i din klasse? 
 
Hvad mener du er vigtigst når du 
samarbejder med andre elever? 
 
Hvor ofte samarbejder du med 
andre elever om dine lektier/dit 
skolearbejde/dine afleveringer? 
 

At tage 
ansvar 

Du skal kunne se mulige 
konsekvenser af din 
egen og andres adfærd; 
herunder at overholde 
aftaler 
 

Du skal altid forsøge at 
fremme den 
hensigtsmæssige adfærd 

Tag Ansvar! 

Hvilke fordele og ulemper ser du 
ved din brug af pc i timerne? 
 
xxx 

At være 
vedholdende 

Du skal kunne holde til 
modgang og 
udfordringer uden at 
”stå af” 
 

Du skal også deltage og 
forsøge, når 
undervisningen synes 
svær og krævende, og du 
føler, at verden går dig 
imod 

Giv aldrig op! 

I hvilke fag lærer du meget og 
hvorfor? 
 
I hvilke fag lærer du mindre end du 
havde håbet og hvorfor? 
 
Hvornår/hvordan ved du at du har 
lært noget nyt? 
 
Hvordan får du hjælp til at udvikle 
din læring i timerne? 
 
Er du bevidst om hvordan du lærer 
bedst/dine læringsstrategier? 
 

At være 
realistisk 

Du skal kende 
rammerne for en given 
opgave både med 
hensyn til krav, omfang 
og varighed, og du skal 
forstå sammenhængen 
mellem indsats og 
udbytte 
 

Du skal blive bevidst om 
dine egne og evner, 
muligheder og 
begrænsninger, samt 
have respekt for andres 
forudsætninger  

Kend dine styrker 
og svagheder! 

Hvordan planlægger du 
lektielæsningen? 
 
Hvordan planlægger du skrivning 
af opgaver? 
 
Hvor meget erhvervsarbejde har 
du? 
 
Hvor meget tid bruger du dagligt 
på lektier og skriftlige opgaver?  
 
Anvender du gymnasiets tilbud om 
studieværksted? 

At udvise 
respekt og 
tolerance 

Du skal kunne 
respektere andre i deres 
forskellighed fra dig selv. 
 

Du skal acceptere og 
respektere, at der findes 
anden adfærd og andre 
holdninger end dine egne 

Tal ordentligt 
med andre! 

Hvordan er 
stemningen/læringsmiljøet i din 
klasse? 
 
Hvordan bidrager du til det gode 
læringsmiljø i klassen? 
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