Opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen 2013.
Procedure for opfølgning:
Rapporten udleveres til elevråd, bestyrelse og lægges på skolens hjemmeside.
Bestyrelse, elevråd og PR behandler resultatet. Ledelsens laver sparring med eleverne 2 gange
inden fokuspunkter for opfølgningen præsenteres for lærerne på et PR møde, hvor lærerne
behandler temaerne og beslutter de lærermæssige/pædagogiske konsekvenser.

Trivselsrapporten 2013:
VG’s resultat er endnu en gang i top
Trivselsrapporten fra elevundersøgelsen 2013 foreligger nu. I år har vi fået lavet en
sammenligning med de foregående 3 år. Svar-% ligger lidt under niveauet fra sidste år:
(88,2% mod 90,6). Generelt en positiv svag stigning i tilfredshedsvurderingen i forhold til
sidste år – der væsentligst skyldes stor stigning på variabler om det fysiske miljø (se f.eks.
side 3 i tabellen med de ”Overordnede vurderinger”.)
Det samlede resultat har aldrig været højere, og VG har i tidligere benchmarking ligget helt i
top. Alle variabler er over gennemsnittet.
(Rapport vedlagt som særligt Bilag. Rapporten udleveres i print på mødet)
1. Elevtrivselsundersøgelse
Feedback fra elevrådet – udviklingspunkter der skal arbejdes videre med på næste PR møde
1. Konsekvenser overfor useriøse elever
2. Tilbagemelding fra lærere til elever om arbejdsindsats mv.
3. Drøftelse af undervisningsevaluering
2. Elevtrivselsundersøgelse
CI orienterer. Pædagogiske diskussioner tages op til næste år.
Variation af undervisningsformer er dårligst vurderet, desuden skal der være bedre
tilbagemelding i daglig undervisning.
Det indskærpes, at VG’s evalueringsplan med mindst 2 årlige evalueringer i undervisningen
med et skriftligt element – ud over den løbende evaluering skal overholdes.
3. Konsekvenser overfor useriøse elever kan være usynlige for de øvrige elever, men de er der.
EJ tager en runde i alle klasser og fortæller om principperne for den lige behandling af
eleverne, som hviler på et individuelt hensyn: Ved at behandle fraværseleverne forskelligt
ud fra deres forskellige forudsætninger og vilkår, kan vi netop give dem en ligelig
konsekvensbehandling.
CI/ opsamling af tidligere behandlinger af rapporten foretaget juni 2015

