
Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

 

Klasse: HH11 

Teammedlemmer: KTH, BT, LT, SH, MM 

Udfyldt d.: 28/11/2016 

 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: 

(forventet måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. 

Elevernes egen indsats i 

undervisningen 

 

Klarlægning af, hvad 

eleverne forstår ved 

’ege  i dsats i 
u dervis i ge ’ – og 

hvordan forstår eleverne 

fx begrebet ’læri g’ i 
denne sammenhæng.  

6,9 

 

8,9 Teammøder/evaluering 

med elever i klassen 

2. 

... underholdning i 

timerne, fx chat, 

Facebook, film, mv 

 

Dialog med klassen 

omkring, hvordan vi kan 

skabe en mere fokuseret 

brug af IT i 

undervisningen, så den 

uhensigtsmæssige brug 

af sociale medier ikke 

forstyrrer læringen. 

 

34% (andel, der svarer 

’ofte’) 
 

10% (andel, der svarer 

’ofte’) 
Teammøder/evaluering 

med elever i klassen 

3. 

Stemningen i min klasse 

er præget af forståelse 

og respekt for hinanden 

 

 

Dialog med klassen 

omkring, hvordan vi kan 

skabe en 

klasserumskultur, der er 

præget af forståelse og 

respekt for hinanden. 

73,3 

 

93,3 Teammøder/evaluering 

med elever i klassen 



Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

Klasse: HH12 

Teammedlemmer: TBC, JEL, CS, DL, MM, JK 

Udfyldt d.: 5/12/2016 
 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: 

(forventet måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. Støj 

 

 

Finde ud af hvad problemet 

er med støj, og hvad der 

kan gøres ved det. Skyldes 

støjen uro i klassen kan 

elever og lærere i 

fællesskab gøre noget ved 

det. 

Fysisk miljø: støj: 42,3 % - 

mod gennemsnit på 54,7. 

Der er tilstrækkelig 

arbejdsro i undervisningen: 

indeks 85. Jeg er med til at 

skabe arbejdsro: 92 

Støj: 60. 

Arbejdsro: 90 

 

2. Indflydelse i 

undervisningen, 

evaluering 

 

 

Redegøre for forløbet af 

den årlige 

undervisningsevaluering. 

Diskutere behovet for / 

mulighederne for feed back 

til den enkelte elev. 

Diskutere om mulighederne 

for indflydelse på 

undervisningen.  

Vi drøfter resultatet af 

undervisningsevaluering i 

klassen: indeks 52. 

Vi har indflydelse på 

undervisningen: indeks 76. 

Lærerne giver ofte 

tilbagemeldinger på mine 

præstationer og min 

arbejdsindsats: indeks 90 

Drøftelse: 100 

Indflydelse på 

undervisning: 85 

Tilbagemelding: 95 

 

3. Intranettet / 

sharepoint 

 

 

 

Brug af intranettet – her 

lægges lektier. Kan lærerne 

blive bedre til at bruge det? 

Kan eleverne blive bedre til 

at bruge det – planlægge 

lektielæsning. 

Indeks 78 100  

 
 

 



Klasse: HH13 

Teammedlemmer: MZH, CHN, JL, LC, JKO 

Udfyldt d.: 30/11/2016 

 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: 

(forventet måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. Lærerne giver ofte 

tilbagemeldinger på 

mine præstationer og 

min arbejdsindsats 

 

Snakke med klassen om 

forventninger + 

hvordan/hvornår der 

gives tilbagemeldinger 

81 95  

2. Lærerne kommer til 

tiden 

 

Komme til tiden! 57 95  

3. Brug af computer til 

underholdning m.m. 

 

Snakke om 

konsekvenserne for 

klassen – jf. klassens 

spilleregler 

6 0  

 



Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

 

 

Klasse: HH14 

Teammedlemmer: SLP, KRR, MES, MZH og PS 

Udfyldt d.: 29/11/2016 

 

 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: 

(forventet måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. 

Lærerne kommer til 

tiden 

 

Hellere være der et par 

minutter før end et par 

minutter efter 

75,0 90,0  

2. Lærerne koordinerer 

tidspunkter for opgave-

afleveringer 

 

 

Brug kalenderne i 

SharePoint og lad 

eleverne få indflydelse 

på valg af afleveringsdag. 

68,8 90,0  

3. Nej, slet ikke pjækket 

 

 

 

Bruge mere tid på 

problemet i forbindelse 

med tutor-samtalerne 

62,5 75,0  

 

 



Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

 

Klasse: HH21 

Teammedlemmer: Laila, Tommy, Heidi, Søren, Lisbeth, Heidi, Bente 

Udfyldt d.: 29/11/2016 

 

 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: 

(forventet måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. 

Arbejdsro 

 

Drøftelse med klassen 

om hvad der skaber 

arbejdsro. 

Underholdning i timerne: 

Ofte 74% Respekt. Pli. 

ASTON. Vi underviser for 

de forberedte.  

45,8 69  

2. 

Koordinering af 

afleveringer 

 

Vi taler med eleverne om 

bl.a. afleveringer og hvad 

det kræves for at 

gennemføre en gym. 

uddannelse. 

25 50  

3. 

Læring/underholdning i 

timerne 

 

For mange anvender it til 

ikke 

undervisningsmæssige 

formål 

74 35  

 



Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

 

 

Klasse: HH22 

Teammedlemmer: PS, CHN, TBC, DL 

Udfyldt d.: 28/11/2016 

 

 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: 

(forventet måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. 

Stemningen i klassen 

 

 

Jeg har allerede foreslået 

et par aktiviteter, men 

senest en biograftur med 

spisning 

35,3 60,0  

2. 

Indflydelse på 

undervisningen 

 

 

Lytte til elevernes forslag 

i hvert fag + evt. en 

tværfaglig uge 

 

55,6 75,0  

3.  

Lærerne kommer til 

tiden 

 

Hellere være der et par 

minutter før end et par 

minutter efter 

61,1 80,0  

 

 



Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

Klasse: HH23 

Teammedlemmer: SLP, HEI, MM, SH, LT 

Udfyldt d.: 28/11/2016 

 

Generel kommentar:  Klassen er generelt godt tilfreds med vores indsats – de ligger klart over gennemsnit på alle parametre vedr. 

lærerne og vedr. undervisningen er det kun koordinering af afleveringer, de ligger under niveau med. De største udfordringer ser ud til at 

ligge hos den enkelte elev og evt. eleverne imellem, hvilket giver visse udfordringer i forhold til, hvordan vi kan arbejde med det. 

 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende 

måltal: 

Succes-

kriterium: 

(forventet 

måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1.  Elevernes motivation 

til at lære nyt 

Nej, slet ikke pjækket 

Pjæk fanges forhåbentlig i fraværsopfølgningen 

– vi taler med eleverne om tankerne bag det, vi 

gør, og forsøger at gøre formålet med lærings-

aktiviteterne klart. 

6,6 

 

50,0 

7,4 

 

65,9 

 

2. Jeg er med til at skabe 

arbejdsro 

Vi er mere opmærksomme på forstyrrende 

elementer, både støj og f.eks. facebook 

81,3 92,1  

3. Hvor meget tid bruger 

du i gennemsnit på 

forberedelse og 

afleveringer pr. uge?  

 

Lærerne koordinerer 

tidspunkter for opgave-

afleveringer 

Vi forsøger så vidt det overhovedet er muligt at 

koordinere afleveringer og aftale deadlines med 

eleverne. Derudover følger vi konsekvent op på, 

om eleverne har lavet deres lektier – det skal 

”koste” at øde uforberedt – de mener selv, at 

de generelt laver deres lektier, men med det 

timetal, kan det kun være ganske overfladisk, 

hvilket stemmer godt med det, vi oplever i 

undervisningen. 

8,63 timer 

 

 

 

 

 

50,0 

10,86 

(gennemsnit 

for årgangen) 

 

 

62,6 

 

 



Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

 

Klasse: HH31 

Teammedlemmer: KRR, LT, BT, JK, HEI, TBC, LC, PS, JEL 

Udfyldt d.: 6/12/2016 

 
Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: (forventet 

måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. Lærerne kommer til 

tiden 

 

 

Dels skal vi naturligvis blive 

skarpere til at overholde 

tiderne, i det omfang det er et 

problem (vi ved jo selv hvor 

irriterende det er når folk 

kommer for sent), men også 

bede om forståelse for, at 

nogle gange bliver man 

opholdt i en anden klasse, af 

en elev på gangen, man 

hænger i en printerkø osv. 

Ofte er det jo ikke ond vilje 

der gør man kommer for sent. 

76,2 85  

2. Vi drøfter 

resultaterne af 

undervisnings-

evalueringer i 

klassen. 

 

 

Den er der vist ikke så meget 

at sige til. De skal jo 

ge e gås… 

76,2 100  

3. Passende 

sværhedsgrad 

 

 

Er der virkelig så mange der 

e er iveauet er ”for lavt”? 
Der er jo et pensum vi skal 

forholde os til, men vi kan 

selvfølgelig altid krydre det 

med ekstra opgaver/mere 

omfangsrige opgaver osv. 

38,1 50  



 

 

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

 

 

Klasse: HH32 

Teammedlemmer: SH, KTH, DL, CS 

Udfyldt d.: 22/11 2016 

 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: 

(forventet måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. Der er tilstrækkeligt 

arbejdsro i 

undervisningen 

 

Vi må alle blive bedre til 

at holde fornuftig 

arbejdsro 

68 80  

2. Skolen er konsekvent 

overfor useriøse elever 

 

 

Vi skal nok være mere 

konsekvente 

15 68 

(Gennemsnittet) 

 

3.  

Skolens netværk 

 

Få det til at virke 12 100  

 

 

 



Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 

2016/17 

Team-niveau 

 

 

Klasse: HH33 

Teammedlemmer: KRR/MZH/SH/MES/ON 

Udfyldt d.: 24/11 2016 

 

Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Succes-kriterium: 

(forventet måltal) 

Opfølgning/øvrige 

kommentarer 

1. Variation i 

undervisningsfor-

½mer 

 

 

Afdække, hvorvidt det er 

et generelt problem eller 

i relation til enkelte fag 

 

Klarlægge hvorvidt det 

overhovedet opleves 

som et problem af 

eleverne 

5,8 

                      80 

90 Opfølgning på teammøde 

og efterfølgende i 

klassen 

2. 

Lærerne er gode til at 

samarbejde om 

undervisningen 

Afdække elevernes 

forventninger til 

samarbejdet – er det i 

relation til fagligt 

samspil, 

afleveringstidspunkter 

eller andet  

 

Eleverne komme med 

forslag til hvad de gerne 

vil forandre 

85,0 

                   85 

  90 Opfølgning på teammøde 

og efterfølgende i 

klassen 

 

 


