
  

Selvevaluering og opfølgningsplan på hhx 2021-2022 

Resultat 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Kvalitetsmål 

2022-2023 

Tiltag/handlinger der videreføres eller 

igangsættes 

Tidsperiode/ansvarlig 

1.  

Nystartede elever 

 

90 elever 73 elever 79 elever 70 elever 70 elever (84 aktuelt) VBC har: 

o Rekrutteringsaktiviteter 

som alle videreføres 

(introduktionskurser, 

brobygningsforløb, 

interne og eksterne 

orienteringsmøder, 

markedsføring mm) 

o Tilbud om ekstra 

brobygningstilbud til 7 – 

10 klasse i samarbejde 

med Vejen Kommune, 

Ungdommens 

Uddannelsesvejledning 

(UU) og Vejen 

Gymnasium 

o Øget fokus på PR -

funktion i skoleåret 

2022/2023.  

Skoleåret 2022-2023 

 

Skolens ledelse 

2.  

Frafald 

 

 

7 % afbrød det 

første år på hhx. 

 

 

 

Landsgennemsnit: 

10% 

 

10 % afbrød det 

første år på hhx. 

(Skiftede 

uddannelse) 

 

Landsgennemsnit: 

8% 

 

9 % afbrød det 

første år på hhx. 

(Skiftede 

uddannelse) 

 

Landsgennemsnit: 

8% 

 

Data endnu ikke 

tilgængelige 

Målet er en 

frafaldsprocent på max. 8 

% 

VBC har: 

o Studievejlederordning 

o Fastholdelseskoordina-

torordning 

o Mentorordning 

o Tutorordning 

o Læsevejlederordning 

o Matematikvejlederord-

ning  

o Øget fokus på adgang til 

specialpædagogisk 

støtte 

o Øget fokus på skolestart 

for 1. års elever 

Skoleåret 2022-2023 

 

Skolens ledelse 

3. 

Eksamensresultater 

(merkantil 

studentereksamen -

hhx)  

Karaktergennemsnit: 

6,4 

 

Det forventede 

gennemsnit i forhold 

til elever med 

samme baggrund: 

6,5 

 

Landsgennemsnit: 

6,9 

Karaktergennemsnit: 

7,0 

 

Det forventede 

gennemsnit i forhold 

til elever med 

samme baggrund: 

6,7 

 

Landsgennemsnit: 

7,0 

Karaktergennemsnit: 

7,4 

 

Det forventede 

gennemsnit i forhold 

til elever med 

samme baggrund: 

7,3 

 

Landsgennemsnit: 

7,2 

Data endnu ikke 

tilgængelige 

Målet er at eleverne 

opnår et 

eksamensresultat/ 

karaktergennemsnit på 

minimum det forventede 

ud fra elevernes socio-

økonomiske baggrund.  

 

Derudover er målet at 

eleverne minimum opnår 

et karaktergennemsnit på 

niveau med 

landsgennemsnittet. 

VBC har: 

o Som mål at implementere 

Microsoft Teams fuldt ud i 

skoleåret 2022/2023 

o VBC vil fortsat tilmelde 

undervisere til UVMs FIP-

kurser 

o Fortsat tilbud om lektiecafe i 

alle fag for eleverne 

o Øget fokus på fordelingen af 

fordybelsestid i skoleåret 

2022/2023 

Skoleåret 2022-2023 

 

Skolens ledelse 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Kvalitetsmål 

2022-2023 

Tiltag/handlinger der videreføres eller 

igangsættes 

Tidsperiode/ansvarlig 

4. Elevtrivsel 

 

Faglig individuel 

trivsel: 3,8  

 

Landsgennemsnit: 

3,8 

 

Social trivsel: 4,1 

 

Landsgennemsnit: 

4,1 

 

Læringsmiljø: 3,6 

 

Landsgennemsnit: 

3,4 

 

Pres og 

bekymringer: 2,8 

 

Landsgennemsnit: 

2,7 

 

Mobning: 4,8 

 

Landsgennemsnit: 

4,7 

Faglig individuel 

trivsel: 3,7 

 

Landsgennemsnit: 

3,7 

 

Social trivsel: 4,3 

 

Landsgennemsnit: 

4,1 

 

Læringsmiljø: 3,6 

 

Landsgennemsnit: 

3,3 

 

Pres og 

bekymringer: 2,8 

 

Landsgennemsnit: 

2,8 

 

Mobning: 4,8 

 

Landsgennemsnit: 

4,7 

Faglig individuel 

trivsel: 3,8  

 

Landsgennemsnit: 

3,8 

 

Social trivsel: 4,3 

 

Landsgennemsnit: 

4,2 

 

Læringsmiljø: 3,6 

 

Landsgennemsnit: 

3,4 

 

Pres og 

bekymringer: 2,9 

 

Landsgennemsnit: 

2,8 

 

Mobning: 4,8 

 

Landsgennemsnit: 

4,7 

Faglig individuel trivsel: 

3,9 

 

Landsgennemsnit: 

3,8 

 

Social trivsel: 4,4 

 

Landsgennemsnit:  

4,2 

 

Læringsmiljø: 3,7 

 

Landsgennemsnit: 

3,5  

 

Pres og bekymringer: 2,7 

 

 

Landsgennemsnit: 2,6 

 

 

Mobning: 4,7 

 

Landsgennemsnit:  

4,7 

Målet er at VBC som 

minimum skal være 

placeret på 

landsgennemsnittet.   

VBC vil fortsat højne/fremme 

elevinddragelsen og elevernes indflydelse 

på skolens hverdag. Dette sker bl.a. via en 

løbende dialog imellem skolens elevudvalg 

(Elevrådet, Festudvalget, Idrætsudvalget, 

Miljørådet og SOME udvalget) og skolens 

ledelse. Der vil der være fokus på 

fællesskabende aktiviteter på tværs af 

årgange og uddannelser. 

 

Der afholdes Pædagogisk dag ultimo juni, 

hvor planlægning af såvel fællesskabende 

som læringsskabende aktiviteter på 

årgangene og på tværs af årgangene er 

omdrejningspunktet for dagen. 

 

Derudover planlægges der kurser for 

underviserne i brugen af Teams. Kurserne 

tilpasses undervisernes udgangspunkt, og 

vil således både være af grundlæggende 

karakter og mere avanceret karakter.   

Skoleåret 2022-2023 

 

Skolens ledelse 

 

5.  Overgang til 

videregående 

uddannelser 

 

 

58,7 % er i gang med 

videregående 

uddannelse to år 

efter den merkantile 

studentereksamen 

(årgang 16/17) 

 

 

 

Landsgennemsnittet: 

60,9 % 

46,4 % er i gang med 

videregående 

uddannelse to år 

efter den merkantile 

studentereksamen 

(årgang 17/18) 

 

 

 

Landsgennemsnittet: 

58,7 % 

Data endnu ikke 

tilgængelige 

Data endnu ikke 

tilgængelige 

Målet er at andelen af 

hhx-studenter fra VBC, 

der er påbegyndt en 

videregående uddannelse 

efter 27 måneder, skal 

være på niveau med 

landsgennemsnittet 

 

Alle lærere har fokus på karrierevejledning. 

 

Studievalg Danmark fokuserer på 

karrierevejledning/overgang til 

videregående uddannelser. 

Skoleåret 2022-2023 

 

Skolens ledelse 

 

 


