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Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning (referat). 

1. Velkomst. Afbud fra: Foreløbigt ingen. Bergur deltog ikke. 

2. Godkendelse af 
dagsorden og referat. 

 Begge dele godkendt. 

3. Meddelelser 
a. Grøn skole 

Bilag 0 
b. Ansøgertal og 

konsekvenser 
Bilag 1 

c. Ny elevrådsformand 
d. Eksamen 
e. Ansættelser 
f. Generalforsamling i 

bestyrelsesforeningen 
 

Ad a. Det var med stor glæde, at EG, sammen med alle landets 
øvrige ungdomsuddannelser, modtog en skrivelse fra 
ministeriet, hvor EG fremhæves som det gode eksempel på 
Grøn Skole (se bilag 0 – gule fremhævninger). 
 

Ad b. Igen i år har vi jo fået langt flere elever end vi kan optage. 
Følgende kan være godt at vide i den forbindelse som 
bestyrelsesmedlem: 
EG har plads til 39 STX klasser (13 spor) og 2 HF klasser (1 
spor). Vi har et lovgivent klasseloft på 28 elever pr. klasse.  Vi 
optager dog 29 i hver klasse, da mange søger 
uddannelsesorlov efter optag (hvilket er den korrekte måde at 
gøre det på). I september skal elevtallet i gennemsnit udgøre 
28 elever pr. klasse. 
Konsekvensen af ovenstående er, at vi (og nogen gange 
bestyrelsen) får rigtigt mange henvendelser fra afviste elever 
om mulighederne for optag. Til orientering vedlægges derfor 
som bilag 1 det afslagsbrev eleverne har fået (standardbrev til 
alle afviste i Region Hovedstaden). Oplysningerne i brevet kan 
bruges af det enkelte bestyrelsesmedlem, hvis man får 
personlige henvendelser om afviste elever, men det vil være 
bedst at henvise dem direkte til rektor. 

 
Ad c. Elevrådet har fået ny formand. Det drejer sig om Karoline 

Kruse der afløser Kristian Bundgaard fra næste skoleår. 
Tillykke til Karoline med valget. Næstformændene vælges i 
august, når de nye elever er startet. 

 

Ad a. Flot – bestyrelsen støtter stadigt op 
omkring de grønne initiativer. 
 

Ad b. Taget ad notam. 
 

Ad c. Formanden bød Karoline velkommen i 
sin ny rolle som kommende 
elevrådsforkvinde. 
 

Ad d. God politik omkring snyd. 
 

Ad e. Taget ad Notam. 
 

Ad f. Kirsten havde haft en god  omend 
mindre begivenhedsrig 
generalforsamling, som hun 
orienterede kort fra. 

https://www.eg-gym.dk/laerere/ugenyt/bestyrelsen/Referater%20bestyrelsesmøder/160315%20EG%20bestyrelsesmøde%20referat%20inkl%20bilag.pdf
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Ad d. I år har vi haft udvidede muligheder for at kontrollere for snyd 
ved eksamen. Det har medført to bortvisninger fra prøve. Det 
har samtidigt motiveret eleverne til at sikre sig, at de 
overholder eksamensreglerne, så de ikke ender som 
mistænkte eller i værste fald som bortviste. 

 
Ad e. Vi har modtaget 3 opsigelser pga. pension (HA, HS og MBS). 

Som et led i besparelserne, fastansættes ikke et tilsvarende 
antal nye medarbejder. Dog siger vi velkommen til en enkelt 
ny medarbejder, nemlig Sarah Persson, der afløser Hardy 
omkring vores kommunikationsopgaver. Ud over 
kommunikationsarbejdet, skal Sarah også undervise. 

 
Ad f. Generalforsamling i bestyrelsesforeningen i marts. Kirsten 

Birkving orienterer. 

4. Strategi På sidste møde fremlagde rektor ledelsens indsatsområder for de 
næste år. På samme møde blev det ført til referat, at 
indsatsområderne ville blive fremlagt i deres endelige form ved dette 
møde, i forventningen om at en reform var på trapperne. Den er 
først netop kommet, hvorfor vi endnu ikke har bearbejdet 
indsatsområderne i forhold til den nye reform. Rektor foreslår derfor, 
at punkterne fremlægges på næste møde. 

Vedtaget. 

5. Forliget omkring 
gymnasiereformen 
Bilag 2 

Regeringen har landet et forlig omkring gymnasiereformen (bilag 2). 
HB gennemgår de væsentligste overskrifter i den forbindelse. 

Gennemgang med vægt på adgangskriterier, 
nyt grundforløb og nye studieretning. 
Bestyrelsen kvitterede for gennemgangen. 

6. MTU. 
Bilag 3 
Bilag 4 

Vi har i foråret gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
(MTU). Resultatet er fremlagt i bilag 3. Ledelsens umiddelbare 
konklusion samt forslag til indsatsområder, godkendt i SU, kan læses i 
bilag 4.  

Vedtaget. 

7. Resultatlønskontrakt 
Bilag 5 

Næste års resultatlønskontrakt står for vedtagelse. I den forbindelse, 
har man siden sidste bestyrelsesmøde kunne indgive forslag til 
punkter til resultatlønskontrakten til bestyrelsesformanden. Der er 
ikke kommet flere forslag, hvorfor kontraktforslaget i bilag 5 er 

Vedtaget. 



15/6 2016 EG Bestyrelsesmøde   
 

udarbejdet ud fra sidste mødes fremlæggelse af punkter samt 
tilhørende kommentarer hertil (se evt. referatet). 

8. Budgetopfølgning 
2015 
Bilag 6 
Bilag 7 

AB fremlægger budgetopfølgningen. Se bilag 6 + kommentarer i bilag 
7 

AB gennemgik budgetopfølgningen, der 
heldigvis ikke indeholdte de store 
overraskelser. Bestyrelsen kvitterede for 
gennemgangen. I forbindelse med de 
kommende økonomiske udfordringer, ønskes 
en grundigere redegørelse for 
anlægsaktiviteter på næste møde. 

9. Idrætsbyen 
Bilag 8 

Arbejdet med Idrætsbyen skrider stort set frem efter planerne –nu 
med en udvidelse af omklædningsfaciliteterne i forhold til første 
udkast. Der skal snart skrives under på samarbejdsaftalerne, som dog 
først bliver fremlagt for bestyrelsen. EGs CO2 udvalg har forslået, at 
bestyrelsen retter henvendelse til kommunen vedrørende en grøn 
profil i forbindelse med byggeriet. De skriver: 
I CO2-udvalget ser vi meget gerne, at Helsingør Kommune opfører en 
hal, der er bæredygtig og ikke blot lever op til standard-bygge-
kravene, som de vist er på vej til. Helsingør Kommune er 
klimakommune, og de har flere gange inviteret diverse klimafolk til 
EG, så vi kan vise alle vores klimatiltag frem. Som bygherre på EGs 
jord bør de i højere grad tænke bæredygtighed ind i anlægsfasen, 
hvilket måske bliver lidt dyrere, men til gengæld bliver 
driftsomkostningerne lavere mange år frem. Så får Helsingør 
Kommune også noget, de selv kan vise frem sammen med EG, der 
reelt ikke har noget med kommunen at gøre. 
Gymnasiet selv har rettet henvendelse via styregruppemøderne og 
ved henvendelsen vedlagt i bilag 8. 

Bestyrelsen bakker op omkring henvendelsen. 

10. Solceller Som led i arbejdet med at reducere elforbruget overvejer vi at udvide 
med et ekstra solcelleanlæg. Vi har indhentet tilbud fra Gaia Solar 
Tilbudspris kr. 316.600,- 
Areal 210 m2 
Kapacitet pr. år: 30892,80 kWh 

Vedtaget. Bestyrelsen er glad for de grønne 
tiltag der foretages, især når de også er 
økonomisk fornuftige. 
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Med en aktuelle pris på ca. 1,88 kr. pr. kWh er den årlige besparelse 
ca. 58.000 kr. - når PSO afgiften bortfalder reduceres besparelsen til 
ca. 49.400 kr. 
Det vil sige en tilbagebetalingstid på 6,4 år. Og en umiddelbar 
besparelse på ca. 17.700 kr. pr. år. med en tiårig afskrivning.  
Tilbagebetalingstid og besparelse afhænger af prisudviklingen. 

11. Studietur til 
Learningfestival i 
Scotland 

Turen til Glasgow er kompleks, så der skal vælges mellem flere 
muligheder. HB fremlægger. 

Grundet det store foreliggende arbejde med 
reformen, blev studieturen udskudt til foråret. 
Formålet med turen ændres, så det bliver 
reformunderstøttende. Destinationen skal 
være til at nå inden for en rimelig rejsetid – 
helst på en flytur uden mellemlanding. 

12. Datoer for kommende 
møder og underskrift 
af referat.  

Kommende mødedatoer: 
20-22/9 2016 og 7/12 2016. 
Referatet underskrives. 

Referatet underskrives næste gang. HB 
kommer med forslag til nye mødedatoer på 
næste møde. 

13. Evt.   
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Referat godkendt: 

 

     

Henrik Arbo-Bähr  Hannah Bilbo  Kirsten Birkving 

     
     
     

Kristian Nikolai Bundgaard  Henrik B. Bæch  Jens Dolin 
     
     
     

Andreas Elkjær  Karoline Kruse  Thomas Lykke Pedersen 
     
      
     

Bergur Løkke Rasmussen  Arne Ullum  Jacob Holmkær Vrist 
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Mail fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 
Fra: Pia Norskov Nielsen [mailto:Pia.Norskov.Nielsen@stukuvm.dk]  
Sendt: 7. juni 2016 10:23 
Emne: Ny hjemmeside om energieffektisering 
 
Til samtlige direktører for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, rektorer for institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og forstandere for voksenuddannelsescentre 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker hermed at orientere om, at Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling har fået en hjemmeside om energieffektivisering. I kan tilgå hjemmesiden ved hjælp af dette 
link: http://www.uvm.dk/Administration/Bygninger-og-ejendomme/Energieffektivisering 
 
 
På hjemmesiden kan I orientere jer om f.eks.: 

 Krav til energimærkning  af egne og lejede bygninger 

 Krav om gennemførelse af rentable energibesparende tiltag 

 Krav om vurdering af mulighed for øget anvendelse af vedvarende energi som energikilde i 
forbindelse med nybyggeri og bygningsrenoveringer 

 Krav om offentliggørelse og synliggørelse af energimærkning, energibesparende tiltag mv. 

 Krav til energiindberetning hvert år i maj måned 
 
Endvidere kan I læse om og lade jer inspirere af Espergærde Gymnasiums indsats for at reducere 
energiforbruget og EUC Nordvests nul-energibyggeri. 
 
Mvh Pia 

 
Med venlig hilsen 
Pia Nørskov Nielsen  
Specialkonsulent  
 

   
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
 
Direkte tlf: +45 33 92 55 54 
E-mail: Pia.Norskov.Nielsen@stukuvm.dk 

  

mailto:Pia.Norskov.Nielsen@stukuvm.dk
http://www.uvm.dk/Administration/Bygninger-og-ejendomme/Energieffektivisering
mailto:Pia.Norskov.Nielsen@stukuvm.dk
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Indlæg på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside 
 

Energieffektivisering  
De bygningsselvejende institutioner skal bidrage til statens målsætning om en reduktion af 

energiforbruget med 14 pct. i perioden 2006-2020. 

Erhvervsskolerne, de almene gymnasier og voksenuddannelsescentrene er omfattet af 

Energistyrelsens Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (jf. Bekendtgørelse nr. 

714 af 27. maj 2015 om budget- og bevillingsmæssige forhold og energieffektivisering ved 

institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse). Ifølge dette cirkulære er institutionerne forpligtet til at bidrage til 

målsætningen om at reducere statens energiforbrug med mindst 14 pct. i 2020 i forhold til år 2006. 

Dette indebærer, at institutionerne er forpligtet til: 

 at udøve energieffektiv adfærd 

 at drive bygningerne så energieffektivt som muligt 

 at gennemføre rentable energibesparende tiltag 

 at overveje anvendelse af vedvarende energi 

 at købe energieffektive produkter og tjenesteydelser, såfremt det ud fra en konkret vurdering af det 

enkelte indkøb vurderes, at indkøbet vil være rentabelt ud fra en afvejning af samfundsøkonomiske 

og miljømæssige forhold m.v. 

(HB: Herefter følger et indlæg om Indberetningspligt, Energimærkning, Nybyggeri og 

bygningsrenovering, Krav om energimærke ved indgåelse af lejemål og  Offentliggørelse og 

synliggørelse som jeg har slettet ad hensyn til længden af bilaget) 

 

Inspirationshistorier 

Som eksempler kan anføres: 

Espergærde Gymnasium og HF 

Espergærde Gymnasium og HF har vundet Energi- og miljøprisen 2016. Prisen blev vundet for en 

vidtgående og helhedsorienteret indsats på tværs af gymnasiets elever, lærere, pedel og ledelse. 

Gymnasiet har nedsat et CO2 udvalg, som skal sikre, at de mindst CO2-belastende løsninger 

vælges, når der skal vedligeholdes eller renoveres bygninger. Klima og energi er blevet en del af 

pensum og indgår i en lang række undervisningsforløb. Skolen har opnået energibesparelser ved 

bl.a. identificering og udskiftning af utætte ruder og indførelse af regnvandsopsamling fra tage til 
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toiletskyl. Herudover har gymnasiet opsat solceller og udskiftet til intelligente cirkulationspumper, 

ventilationsanlæg samt el-pærer til LED. Indsatsen har betydet, at gymnasiets energiforbrug til 

opvarmning (graddagekorrigeret forbrug) i perioden 2010 til 2015 er blevet reduceret med ca. 42 

pct., og at gymnasiets vandforbrug er blevet reduceret med ca. 30 pct. i samme periode. 

Læs mere om Espergærde Gymnasium og HFs indsats for at reducere energiforbruget. 

EUC Nordvest 

EUC Nordvest har opført en nulenergibygning. Bygningen er opført i samarbejde mellem 

studerende, undervisere og lokale håndværkere. Bygningen er udstyret med varmepumper og et 

solcelleanlæg på 6 kWp. Husets energiforbrug er anslået til 9,2 kWh/m2 pr. år (standard bygning 

fra 2012 bruger i gennemsnit 36,6 kWh/m2 pr. år.). Al energiforbrug inklusive belysning og 

solcellernes produktion er inkluderet i dette overslag. 

Læs mere om EUC Nordvests nulenergibygning. 

 

http://www.altinget.dk/forsyning/rssitem.aspx?id=1266118
http://www.passivhusnordvest.dk/nulenergihus-pa-skoleskemaet
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Espergærde Gymnasium og HF 
Gymnasievej 2 
3060 Espergærde 
www.eg-gym.dk 

 Telefon 4913 4222 
Eg@eg-gym.dk 
Telefontid: mandag-fredag  
10.00-14.00 

 

Navn 
Adresse 
Mail 
 
 

 
 

Espergærde, den 09-06-2016 
rektor 

 
Kære  
 
Jeg er ked af at måtte meddele dig, at du er blevet overflyttet til et andet gymnasium/en anden 
uddannelse.  
 
Espergærde Gymnasium og HF har i år haft flere ansøgere til 1g og 1 hf end vi har plads til, og 
det betyder, at nogle ansøgere er blevet overført til andre gymnasier/uddannelser. 
 

Din ansøgning er, som alle andre ansøgninger til vores skole, behandlet af 

Regionens fordelingsudvalg, fordi vi ikke har plads til at optage alle. 

 

Fordelingsudvalget har nu besluttet, hvordan ansøgerne fordeles. 

 

Beslutningen indebærer desværre, at du ikke har fået plads hos os, men på den 

skole, som du har modtaget brev fra.  

 

Beslutningen skyldes, at du har længere transporttid til vores skole end de ansøgere, 

der er optaget efter de regler, som er fastsat af Undervisningsministeriet. 

 

Jeg er altid meget ked af at sende elever der har ønsket Espergærde Gymnasium og HF til andre 
gymnasier/uddannelser, men pladsen rækker ikke til flere klasser hos os.   
 
Du kan komme på en venteliste til EG. Det gør du ved at sende en mail til eg@eg-gym.dk. Husk 
at angive cpr.nr. og angiv også flere studieretningsønsker. Vi vil så kontakte dig, hvis der bliver 
plads.  
 
 
Jeg ønsker dig held og lykke og beklager endnu engang.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Henrik B. Bæch 
Rektor 
 

 

mailto:eg@eg-gym.dk
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Espergærde Gymnasium og HF 
Gymnasievej 2 
3060 Espergærde 
www.eg-gym.dk 

 Telefon 4913 4222 
Eg@eg-gym.dk 
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BILAG: FORDELINGSUDVALGETS AFGØRELSE OM ENDELIG FORDELING 

 
Fordelingsprocedure 

 
Fordelingen af elever til gymnasiet er sket efter transporttid med undtagelse af evt. eliteidrætsudøvere.  

De elever, som har kortest transporttid til deres højest ønskede skole, er blevet fordelt til skolen. Sådan er 

transporttiden også vurderet i forhold til mulighederne for at fordele elever til deres øvrige prioriteter.  

 

Transporttiden må kun være vurderet i forhold til de ansøgere, som har prioriteret skolen lige højt. Derfor er 

alle førsteønskers transporttid sammenlignet for sig, alle 2. prioriteters for sig osv. Der kan derfor sagtens 

være fordelt førsteønsker til skolen, selvom deres transporttid til skolen er længere end 2. prioritetsønskers 

tid.  

 

Alle elevers transporttid er opgjort efter både www.rejseplanen.dk og www.Ibikecph.dk. Der er dermed taget 

hensyn til dem, som lettere kommer frem ved at gå eller cykle. Beregningen i rejseplanen.dk er foretaget 

sådan, at eleverne cykler op til 5 km i almindeligt tempo til og fra offentlig transport. Ibikecph.dk er brugt som 

indikator for hvilken elev, der har kortest transporttid, når flere elever har lige lang tid ifølge rejseplanen.dk.  

 

Det har ikke været muligt at fordele dig til din højest ønskede skole, da du har længere transporttid end dem 

som har fået plads på skolen. Fordelingsudvalget har derfor undersøgt mulighederne for at fordele dig til et af 

dine øvrige uddannelsesønsker. Hvis din 2. prioritet allerede er fyldt med førsteønsker, kan du ikke komme 

ind på skolen, heller ikke selvom nogle af førsteønskerne har længere transporttid til skolen, end du har som 

2. prioritetsansøger. 

 

Hvis du er blevet optaget på en skole, som du ikke selv har søgt, skyldes det, at det ikke har været muligt at 

indfri et af dine ønsker, jf ovenstående regler. Fordelingen til den af dig ikke ønskede skole indebærer en 

max transporttid på 60 min., og at den modtagende skole har studieretninger hhv. hovedkategorier, der bedst 

muligt imødekommer dine ønsker.  

 

Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v. jfr. optagelsesbekendtgørelsen.  

 

Den skole, som du er fordelt til, har samtidig hermed sendt et brev til dig om, at du er optaget på skolen. 

 

Du kan læse mere om fordelingen og fordelingsudvalgene, genbehandling og meget mere på  

https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Sider/default.aspx . Her kan du også læse om de 

særhensyn, som fordelingsudvalget ifølge lovgivningen må hhv. ikke må lægge til grund for afgørelsen. 

 
Klagevejledning 
  
Du kan få din sag genbehandlet, såfremt du senest den 31. maj 2016 sender en klageblanket, som du finder 

ved at følge vejledningen nedenfor. Du kan ikke klage efter den 31. maj 2016. 

  

Klageblanketten får du fat i ved at gå ind på Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk . På 

hjemmesidens forside finder du overskriften: ”Sådan klager du over tildelt gymnasium eller HF”, som leder 

dig videre til klageblanketten. Du kan kun klage ved at sende udfyldt klageblanket. Husk at stave dit navn 

rigtigt og at skrive dit telefonnummer og cpr.nr. korrekt. Der er i klageblanketten et felt, hvor du kan skrive, 

hvorfor du klager. 

  

Du får en elektronisk kvittering for din klage, når den er registreret. Du kan skrive flere klageblanketter, men 

du får kun en kvittering første gang, du skriver. Skriver du flere gange opdateres din klage med tilføjelserne. 

  

Afgørelsen af din genbehandlingssag bliver sendt til dig den 9. juni 2016.  

http://www.rejseplanen.dk/
http://www.ibikecph.dk/
https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Sider/default.aspx
http://www.regionh.dk/
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Espergærde Gymnasium og HF 
Gymnasievej 2 
3060 Espergærde 
www.eg-gym.dk 

 Telefon 4913 4222 
Eg@eg-gym.dk 
Telefontid: mandag-fredag  
10.00-14.00 

 

Kvittering og afgørelse bliver kun sendt til den e-mail adresse, som du har skrevet ind i klageblanketten. 



  

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser 

3. juni 2016 

  

Indledning 
Danmarks unge har brug for gode ungdomsuddannelser, som møder dem fagligt 
og menneskeligt. De har brug for udfordringer, der modsvarer deres ambitioner, 
og for menneskeligt modspil, så de udvikles både fagligt og personligt. 
 
Danmark har brug for dygtige unge. Der er brug for alle kræfter, både dygtige 
faglærte, universitets- og professionsuddannede. Der er mange veje at gå, når man 
som ung er færdig med folkeskolen og skal træffe valg om uddannelse og job: 
gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller en eux, der kombinerer de to 
kompetencer. Den ene vej er ikke bedre end den anden. Men det skal være tyde-
ligt for de unge, hvad de enkelte ungdomsuddannelser rummer af muligheder, og 
hvilke krav, der stilles. 
 
Det skal derfor også være tydeligt, at de gymnasiale uddannelser først og frem-
mest er studieforberedende uddannelser beregnet for unge, der har et ønske om at 
læse videre på erhvervsakademi-, professionsbachelor og universitetsuddannelser. 
De gymnasiale uddannelser er ligeværdige. Den almene, den merkantile og den 
tekniske studentereksamen samt hf skal have forskellige, faglige profiler, der er 
målrettet unge med forskellige interesser og drømme, og som alle har evner og 
motivation for en videregående uddannelse. 
 
Danmark har brug for almendannede, selvstændige og ansvarlige unge, der er klar 
til at møde tilværelsen og til at deltage aktivt i et samfund med frihed og folkesty-
re. I de gymnasiale uddannelser må en styrket almendannelse nødvendigvis bygge 
på et solidt fundament af viden og kundskaber. En styrket almendannelse indebæ-
rer derfor en styrkelse af fagene og det faglige indhold. 
 
Dertil kommer styrkede kompetencer hos de unge, herunder viden om såvel digi-
tale emner som omverdenen og evne til refleksion over egen fremtid, hvad end 
det er studie, karriere eller livet i bred forstand. 
 
De gymnasiale uddannelser, som vi kender dem i dag, er på mange måder velfun-
gerende. Men samtidig har der siden implementeringen af reformen fra 2005 og i 
forlængelse af reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne vist sig behov 
for en modernisering. Forligskredsen er derfor enige om at reformere studieret-
ningsgymnasiet, så det får en enkel og overskuelig struktur, og hvor alle fag bidra-
ger til at opfylde uddannelsernes formål om almendannelse og studiekompetence. 
 

Målrettet indgang til de gymnasiale uddannelser 

Et stigende antal unge starter i dag på en gymnasial uddannelse, selvom de har 
svage faglige forudsætninger for at gennemføre. Det er vigtigt, at de unge vælger 
den uddannelse, der passer bedst til dem og deres faglige forudsætninger. Forligs-
kredsen er derfor enige om at målrette indgangen til de gymnasiale uddannelser, så 
de unge, der optages, er klar til at leve op til de faglige krav, der stilles for at følge 
undervisningen og gennemføre uddannelsen.  
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Bestået afgangseksamen fra folkeskolen 
Forligskredsen er enig om at stille krav til elevernes faglige forudsætninger ved at 
indføre et krav om, at elever fremover skal have bestået folkeskolens obligatoriske 
9. klasseprøver som fremadrettet kaldes afgangseksamen, hvis eleven søger en 
ungdomsuddannelse. Kravet gælder upåagtet hvilken ungdomsuddannelse den 
unge søger.   
 
Folkeskolens afgangsprøve ændrer navn til folkeskolens afgangseksamen.  
 
Skærpede krav til uddannelsesparathed til de gymnasiale uddannelser 
For at styrke elevernes faglige forudsætninger er forligskredsen samtidig enig om 
at skærpe kravene til uddannelsesparathed til en gymnasial uddannelse.  
 
I dag foretages i 8. klasse en vurdering af elevens faglige forudsætninger på bag-
grund af elevens opnåede standpunktskarakterer. Elever, der har opnået mindst 
4,0 i gennemsnit af de standpunktskarakterer, der skal afgives i 8. klasse, opfylder i 
dag de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til gymnasial uddan-
nelse. Dertil kommer opfyldelse af de personlige og sociale forudsætninger, der 
stilles for at være uddannelsesparat. 
 
Forligskredsen er enig om, at reglerne om adgang til optagelse på en gymnasial 
uddannelse ændres, så kriterierne for uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 
skærpes for de elever, som søger en gymnasial uddannelse.  
 
I både 8., 9. klasse og 10. klasse opfylder en elev, der ønsker en hhx, htx eller stx, 
de faglige forudsætninger for at blive erklæret uddannelsesparat, hvis eleven har 
mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer. Til hf er kravet 
mindst 4. Dette niveau skal bekræftes ved elevens resultater ved folkeskolens af-
gangseksamen.  
 
De få elever, der af forskellige årsager ikke opnår et resultat i folkeskolens af-
gangseksamen, der svarer til uddannelsesparathedsvurderingens 5,0, får – hvis de 
opnår et gennemsnit på mindst 3 i de prøvebundne fag ved folkeskolens afgangs-
eksamen – krav på optagelse på en gymnasial uddannelse uden vejledningssamtale, 
forudsat at eleven er erklæret uddannelsesparat inden valg af ungdomsuddannelse.   
 
Elever, der søger optagelse på hf direkte efter 10. klasse, har retskrav på optagelse, 
hvis de opnår et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved 10. klasses-
prøven og er vurderet uddannelsesparate. 
 
Elever, hvis faglige niveau ikke falder, og for hvem de personlige eller sociale for-
udsætninger ikke ændrer sig væsentligt i negativ retning, anses fortsat for uddan-
nelsesparate i 9. klasse. Der foretages en fornyet vurdering af elever, hvis faglige 
niveau falder til under det minimumsniveau, der kræves for at opnå en positiv 
uddannelsesparathedsvurdering fra 8. til 9. klasse.  
 
Elever, der opfylder de faglige krav, jf. ovenfor, kan samlet set vurderes uddannel-
sesparate, hvis de herudover vurderes at have tilstrækkelige personlige og sociale 
forudsætninger.  
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De elever, hvis afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse opfylder uddannel-
sesparathedsvurderingens minimumskrav på 5,0, men som får mellem 2 og 3 i 
gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, er forpligtet 
til at gennemføre en vejledningssamtale med henblik på at udfordre eleven fagligt 
og i forhold til valg af ungdomsuddannelse, hvorefter eleven har krav på optagelse 
på den ungdomsuddannelse, eleven ønsker, det være sig en gymnasial uddannelse, 
en erhvervsuddannelse eller en eux. 
 
Muligheden for, at en ansøger, der ikke opfylder adgangsforudsætningerne til de 
treårige gymnasiale uddannelser, optages via en helhedsvurdering på baggrund af 
en optagelsesprøve og en samtale, begrænses til to forsøg, samt i særlige tilfælde 
en tredje gang. 
 
Elever, der ikke er erklæret uddannelsesparat, får ved gennemsnit på mindst 6 i de 
prøvebundne fag i folkeskolens afgangseksamen krav på direkte optagelse på en 
gymnasial uddannelse. 
 
Ligesom i dag skal eleverne for at opnå retskrav til optagelse på en gymnasial ud-
dannelse i øvrigt opfylde de øvrige krav til optagelse, herunder at de har modtaget 
prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til 9. klasse, har aflagt 
folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i tysk eller fransk, hvis prøven er 
udtrukket, og har søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse. 
 
Tabel 1. Andel, som ikke opfylder adgangsforudsætningerne, beregnet på 

baggrund af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2014. 

Kilde: MBUL, egne beregninger. 
Note: Beregningerne ikke tager højde for de elever, som måtte blive optaget ved en revurdering pba. prøve 
og samtale. 

 
Mulighed for revurdering 
Elever, der ikke opnår en positiv uddannelsesparathedsvurdering, ikke består fol-
keskolens afgangseksamen eller ikke bekræfter sin uddannelsesparathed ved af-
gangseksamen, kan alligevel ansøge om optagelse på en erhvervsuddannelse eller 
en gymnasial uddannelsesinstitution. De skal i så fald have foretaget en revurde-
ring af deres faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger af den først 
prioriterede ungdomsuddannelsesinstitution.  
 
Prøverne og samtalerne på erhvervsuddannelserne følger den i Aftale om Bedre og 
mere attraktive erhvervsuddannelser aftalte prøve og samtale. 
 
Optagelsesprøve og samtale på en gymnasial uddannelsesinstitution følger kravene 
i nærværende aftale om reform af de gymnasiale uddannelser. Revurderingen ba-
seres på en centralt stillet faglig prøve. Kun i helt særlige tilfælde vil det være mu-
ligt at blive optaget på en gymnasial uddannelse alene via samtale, hvis man ikke 
lever op til de faglige krav.  
 
Prøven udformes med inddragelse af den gymnasiale sektor.  
 

 Hf Hhx Htx Stx Samlet 
Andel af tilgang, 2014 18% 13% 8% 6% 9% 
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Elever med særlige indlæringsmæssige udfordringer, fx ordblindhed, talblindhed, 
mv., gives mulighed for udvidet dispensation for optagelse. Den gymnasiale insti-
tutions leder kan således beslutte at optage en ansøger, der ikke består prøven pga. 
fx ordblindhed, hvis det på trods heraf fremgår af besvarelsen og evt. samtalen, at 
ansøgeren i øvrigt har gode faglige forudsætninger.  
 
De gymnasiale uddannelsesinstitutioners revurdering af uddannelsesparathedsvur-
deringer følges nøje i forbindelse med den evaluering, der i øvrigt tilknyttes re-
formen af de gymnasiale uddannelser.  
 
Udvidet mulighed for optagelse på toårig hf 
Ansøgere kan fremover søge om optagelse på hf allerede efter 9. klasse. Målrette-
de elever, som allerede efter 9. klasse ved, at de ønsker at læse videre på en er-
hvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, behøver derfor ikke vente et 
år på at starte på hf-uddannelsen.  
 
Mange elever på hf har en del andre uddannelsesforløb bag sig, inden de starter på 
hf-uddannelsen. Fx har hver fjerde en afbrudt gymnasial uddannelse bag sig. Det 
betyder, at en del af hf-eleverne er lidt ældre elever, som på anden vis har erhver-
vet sig nogle kvalifikationer, som vil gøre dem i stand til at gennemføre hf-
uddannelsen. For at tage højde for øvrige erhvervede kvalifikationer hos denne 
gruppe af ansøgere, er forligskredsen enige om at indføre en udvidet mulighed for 
optagelse på hf.  
 
De ansøgere til hf, der ikke opfylder adgangsforudsætningerne, og som heller ikke 
søger om optag i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal ikke op til en prøve. 
I stedet kan de optages efter en kompetencevurdering af deres personlige og fagli-
ge forudsætninger for at bestå en hf-uddannelse. Kompetencevurderingen foreta-
ges efter centralt fastsatte rammer. 
 
Ikrafttrædelse af nye regler 
De nye regler vedrørende uddannelsesparathed forudsætter en ændring af lov om 
vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og vil efter-
følgende af ministeren for børn, undervisning og ligestilling blive udmøntet ved 
en ændring af bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og proce-
durer ved valg af ungdomsuddannelse i overensstemmelse med indholdet af nærværende 
aftale om reform af de gymnasiale uddannelser.  
 
Aftalekredsen bag Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser drøfter, hvor-
dan krav om bestået afgangseksamen fra folkeskolen udmøntes i forhold til opta-
gelse på erhvervsuddannelserne.  
 
Det er vigtigt, at vejledningen af eleverne i grundskolen får tid til at tilpasse sig de 
nye krav, så alle elever får lige muligheder for at kunne nå at leve op til kravene. 
Forligskredsen er derfor enig om, at ændringerne i uddannelsesparathedsvurderin-
gen tidligst træder i kraft i 2017-2018 sammen med de øvrige dele af reformen. 
 
Evaluering af regler om adgangsforudsætninger og udvikling i søgemønstret til ungdomsuddannel-
serne 
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Virkningen af de ændrede regler om adgangsforudsætninger til de gymnasiale ud-
dannelser skal evalueres fire år efter, at ændringerne er indført. Evalueringen skal 
se på udviklingen i de forhold, som indførelsen af krav til elevernes faglige forud-
sætninger har til hensigt at påvirke, nemlig elevernes frafald, elevernes faglige re-
sultater, herunder maksimal udfordring af alle elever uanset social baggrund, og 
endelig elevernes videreuddannelsesfrekvens.  
 
Samtidig skal søgningen mod henholdsvis de gymnasiale uddannelser og er-
hvervsuddannelserne, herunder eux, inddrages, idet realiseringen af intentionen 
om en øget søgning mod erhvervsuddannelserne derved også belyses. Udviklingen 
i søgemønstret opgøres bl.a. med henblik på at følge målsætningen i Aftale om Bed-
re og mere attraktive erhvervsuddannelser om at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervs-
uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, og at andelen skal op på mindst 
30 pct. i 2025. Udviklingen i søgemønsteret forelægges forligskredsen.  
 
Forligskredsen er derudover enig om, at det faglige niveau i de gymnasiale uddan-
nelser ikke må falde. Udviklingen følges ved hjælp af en række parametre i over-
ensstemmelse med den løbende opfølgning på retningsgivende mål, som i øvrigt 
fremgår af nærværende aftale om reform af de gymnasiale uddannelser.  
 
Uddannelsestilbud til unge, der ikke lever op til adgangsforudsætningerne 
Med indførelse af adgangsforudsætninger vil nogle unge ikke kunne påbegynde en 
gymnasial uddannelse. Et godt alternativ til de gymnasiale uddannelser er en er-
hvervsuddannelse, herunder erhvervsuddannelser som tilbyder fag på gymnasialt 
niveau (eux). Derudover eksisterer der en række uddannelsesforberedende og be-
skæftigelsesrettede tilbud, jf. boks 1.  
 

Boks 1. Uddannelsestilbud til unge, der ikke lever op til adgangsforudsætningerne 
 
• 10. klasse, herunder på frie skoler, efterskoler, Frie Fagskoler og i den kommunale 

ungdomsskole (heltidsundervisning). 
• 10. klasse i samarbejde med EUD-skoler bl.a. 20/20-ordning 
• Højskole inkl. ungdomshøjskole 
• Frie Fagskoler 
• Almen voksenuddannelse (AVU) 
• Forberedende voksenundervisning (FVU) 
• Ordblindeundervisning for voksne 
• Produktionsskole 
• Erhvervsgrunduddannelsen (egu) 
• Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 
• EUD10 
• Kombineret Ungdomsuddannelse 

 
 
 
Dannelsesbegrebet i gymnasiet 
Almendannelsen har i mere end 150 år været omdrejningspunkt for gymnasiet. 
Begrebet har været uløseligt forbundet med viden, kundskaber og faglighed, der 
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har givet ballast til videregående uddannelse og tilværelsen i øvrigt. Sådan skal det 
fortsat være. 
 
At være alment dannet indebærer, at man lever op til et ideal, hvad angår kund-
skaber, viden og færdigheder inden for humanistiske, naturvidenskabelige og sam-
fundsvidenskabelige områder og opnår indsigt i de historiske og aktuelle forud-
sætninger for vores kultur, normer og folkestyre, og derigennem mulighed for 
aktiv medvirken i demokratiet. I gymnasial sammenhæng lægges særlig vægt på det 
boglige og det kundskabsmæssige, fordi de gymnasiale uddannelser er studieforbe-
redende. Der skal opnås kundskaber og viden gennem uddannelsens fagrække, der 
sikrer eleven almendannelse og forudsætninger for videre studier.  
 
Dannelse 
Dannelsesbegrebet siger noget om, hvordan individets vidensopbygning skaber 
personlig modning og udvikling i relation til dets optagelse i og formning af fæl-
lesskaber (samfund, kultur, økonomi, arbejde; lokalt, nationalt, internationalt), og 
om forholdet mellem de kundskaber, som anses for afgørende for deltagelse i de 
fællesskaber, som er almene, og hvilken type af karaktertræk og egenskaber, der 
skal fremmes hos eleverne.  
 
Dannelsesbegrebet er derfor afgørende at fastholde. Det tjener som en vægtig 
ledestjerne for aktørerne i de gymnasiale uddannelser, og det afspejler en politisk 
vilje til udvikling af kundskaber, som rækker videre end arbejdsmarkedets behov 
her og nu. Det er ligeledes afgørende, at almendannelsen hviler på et fundament 
af usvækket faglighed; ikke en uforanderlig faglighed, men på viden og kundska-
ber, som historisk udvikler sig og som må omsætte sig gennem de gymnasiale ud-
dannelsers elever i lyset af den tid, de skal virke i. Ellers tilgodeser man hverken 
traditionen eller fremtiden.  
 
Styrket almendannelse 

Dannelse er både knyttet til faglige kundskaber såvel som til generel indsigt i, hvil-
ke normer der gælder i et moderne demokratisk samfund.  
 
De gymnasiale uddannelser skal derfor forberede eleverne til at leve i et samfund 
som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demo-
kratiske dannelse, blandt andet ved at styrke elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene. 
 

Derfor skal man på alle gymnasiale uddannelser møde en skolekultur, der bygger 
på åndsfrihed og oplysning og derigennem opnå forudsætninger for medbestem-
melse, medansvar, rettigheder og pligter. Og derfor skal man på alle uddannelser 
sikre, at eleverne via fagene opnår forudsætningerne til at forholde sig kritisk, selv-
stændigt og ansvarligt til de nationale, internationale og teknologiske udfordrin-
ger, de møder i det moderne samfund. 
 
For at styrke den almene dannelse vil aftaleparterne derfor sikre: 
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• at elevernes almendannelse og studiekompetence opnås på grundlag af et styr-
ket fundament af kundskaber og viden i de enkelte fag  

• at målene for almendannelse og studiekompetence opfyldes gennem uddan-
nelsernes kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem 
fagene i løbet af det samlede gymnasieforløb 

• en fælles formålsparagraf for de gymnasiale uddannelser, der fastlægger ud-
dannelsernes dannelsesopgave og studieforberedende opgave. 

 
 
Bedre og kortere grundforløb 
Grundforløbet skal kvalificere elevernes endelige valg af studieretning og forbedre 
elevernes muligheder for at gennemføre den valgte studieretning.  
 
Forligskredsen er derfor enig om, at grundforløbet på de treårige gymnasiale ud-
dannelser fremover skal gøres kortere og mere målrettet for at give eleverne en 
bedre start i gymnasiet, hvor afklaring af faglige interesser og forudsætninger med 
henblik på valg af studieretning er i fokus. Derved får grundforløbet en mere di-
rekte betydning for og sammenhæng med det videre uddannelsesforløb.  
 
Grundforløbet skal tydeliggøre de faglige krav 
Grundforløbet skal være et tre måneder langt afklaringsforløb for elever på de 
treårige gymnasiale uddannelser. Forløbet skal udgøre tre måneder og afsluttes 
senest første uge i november. Forløbet skal introducere eleven til studieretninger-
nes fagområder og fag og til de typer videregående uddannelser, som den enkelte 
studieretning er målrettet mod. Forløbet skal udfordre eleven, og eleven skal i 
forløbet stifte bekendtskab med de faglige krav, som stilles i gymnasiet som hel-
hed og i studieretningerne, inden eleven foretager sit valg af studieretning i slut-
ningen af grundforløbet.  
 
Obligatoriske evalueringssamtaler i grundforløbet 

Grundforløbet skal indeholde mere evaluering og feedback for eleven, så elevens 
faglige niveau og reelle muligheder for at gennemføre det kommende studieret-
ningsforløb tydeliggøres.  
 
Elevens forhåndstilkendegivelse af ønsket studieretning ved ansøgning om opta-
gelse erstattes af en evalueringssamtale undervejs i grundforløbet. Samtalen skal 
afdække elevens faglige niveau og elevens ønsker til videre uddannelse. På den 
måde får eleven et bedre grundlag for at vælge den rigtige studieretning. Det sikres 
desuden, at eleven ud over den obligatoriske evalueringssamtale modtager vejled-
ning, der i øvrigt kvalificerer elevens karriereønsker og uddannelsesvalg. 
 
Mulighed for skift mellem uddannelserne 
Grundforløbet skal – ud over at kvalificere elevens valg af studieretning - kvalifi-
cere elevens uddannelsesvalg. Grundforløbet skal derfor have en længde og et 
omfang på de treårige gymnasiale uddannelser hhx, htx og stx, som understøtter, 
at uddannelserne opfattes som ligeværdige gymnasiale uddannelser, og at eleverne 
så problemfrit som muligt har mulighed for at skifte til en anden gymnasial ud-
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dannelse under eller efter grundforløbet, hvis dette bedre passer til elevens faglige 
forudsætninger og interesser og ønsker for videre uddannelse. 
 
Hvis eleven skifter til en anden ungdomsuddannelse i løbet af grundforløbet, skal 
det ikke længere opgøres som frafald fra uddannelsen, men som omvalg til en 
anden ungdomsuddannelse. Det sikres, at der også er skiftemuligheder i forbin-
delse med grundforløbet fra de gymnasiale ungdomsuddannelser til erhvervsud-
dannelserne, herunder eux-uddannelse.  
 
Karakterer fra grundforløbet skal på eksamensbeviset 
På stx skal naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse afsluttes 
med interne prøver, som tæller med på eksamensbeviset med en samlet vægt på 
0,5. På hhx og htx skal der udvikles grundforløbsprøver, som er tilpasset uddan-
nelsernes profil. Prøverne skal tælle med på eksamensbeviset med en samlet vægt 
0,5. 
 

Styrket sammenhæng i vejledningen mellem grundskole og gymnasiale uddannelser  
Forligskredsen ønsker at styrke sammenhængen i vejledningen mellem grundskole 
og gymnasiale uddannelser ved at indføre et krav om, at elever, som optages i 
gymnasiet, skal dokumentere at have gennemført en række afklaringsaktiviteter på 
såvel det erhvervsfaglige som det gymnasiale område, hvor de er blevet udfordret 
på deres valg af ungdomsuddannelse. Arbejdet med den åbne skole er en vigtig del 
af indsatsen for at integrere udskolingen i det omgivende samfund og skabe bedre 
sammenhæng mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked for den enkelte elev.  
 
Eleverne skal i udskolingen have arbejdet systematisk med, at dette dokumenteres 
i en studievalgportfolio, som eleven selv arbejder med løbende. Eleven skal heri 
angive faglige interessefelter og kendskab til den ansøgte institutions uddannelses-
udbud. Dokumentationen vedlægges ved tilmeldingen til ungdomsuddannelsen og 
oversendes til den uddannelsesinstitution, som eleven optages på.  
 
Studievalgportfolioen indgår i relevante aktiviteter i grundforløbet og danner bag-
grund for den obligatoriske evalueringssamtale i grundforløbet. I forlængelse af 
nærværende aftale om reform af de gymnasiale uddannelser vil ministeren for 
børn, undervisning og ligestilling derfor søge opbakning hertil i de relevante afta-
le- og forligskredse. 
 

 

Ligeværdige uddannelser med målrettede profiler 
De tre treårige gymnasiale uddannelser (hhx, htx og stx) samt eux har forskellige 
fag og indhold, forskellige strukturer og udbydes på forskellige institutionstyper, 
henholdsvis erhvervsskoler og almene gymnasier. Alle uddannelserne giver ele-
verne generel studiekompetence, og uddannelserne er således ligeværdige, selv om 
de er målrettet forskellige fagområder og giver adgang til forskellige typer videre-
gående uddannelser.  
 
Det er vigtigt, at de unge vælger netop den gymnasiale uddannelse, som passer 
bedst til deres faglige forudsætninger og ønsker om videre uddannelse. Det kræ-
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ver, at uddannelsesvalget foretages på et kvalificeret grundlag, og at den unge ud-
fordres i valget for at reflektere over konsekvenser og muligheder i den konkrete 
uddannelse.  
 
Forligskredsen er enig om, at tydeliggøre de gymnasiale uddannelsers profiler, så 
både forskellene og ligeværdigheden mellem uddannelserne bliver mere synlige. 
Som led i synliggørelsen af de gymnasiale uddannelsers ligeværdige profiler indfø-
res en række strukturelle ændringer i fagrækken på hver af de treårige gymnasiale 
uddannelser.  
 
Enklere navne til uddannelserne 
Fremover anvendes følgende nye betegnelser for de forskellige gymnasiale uddan-
nelser:  
 

 

Fælles lovgivning og tydelig profil for de erhvervsgymnasiale uddannelser 
De tre uddannelseslove for stx, hhx og htx samt hf sammenskrives til én lov for at 
sikre enklere regler. I lovens formålsparagraf uddybes det, at de fire uddannelser 
har hver sin selvstændige profil. 
 
Samarbejde på tværs af uddannelser og institutioner 
Det skal være muligt for skoler, der udbyder flere uddannelser eller indgår i cam-
pussamarbejder at udnytte de åbenlyse muligheder for at samlæse på tværs af ud-
dannelserne i visse fag og på den måde give eleverne flere muligheder. Det samme 
gælder for samlæsning internt i uddannelserne, for eksempel for at imødekomme 
elevers ønske om bestemte studieretninger eller fag. I dag kan det især være van-
skeligt på mindre skoler.  

 

Tabel 1 
Oversigt over fremadrettede betegnelser for uddannelserne 

Uddannelse/ 
eksamen  hf  hf-e  hhx  htx  stx  studenterkursus   eux 

 
Uddannelse 

 
 Uddannelsen  
 til hf- 
 eksamen 
 

 
 Hf-enkeltfag 

 
 Uddannelsen  
 til merkantil  
 studenter- 
 eksamen 

 
 Uddannelsen  
 til teknisk  
 studenter-  
 eksamen 

 
 Uddannelsen  
 til almen  
 studenter-  
 eksamen 

 
 Toårig  
 uddannelse  
 til almen  
 studentereksa-
men  
 

 
 Erhvervs- 
 uddannelse   
 med   
 gymnasiale fag 

 
Eksamen 

 
  Hf- 
 eksamen  
 (evt. med  
 overbygning) 
 

 
 Højere  
 forberedelses- 
 eksamen 
 

  
 Merkantil  
 studenter-  
 eksamen 

 
 Teknisk  
 studenter- 
 eksamen 

 
 Almen  
 studenter- 
 eksamen 

 
 Almen  
 studenter- 
 eksamen 

  
 Erhvervsfaglig  
 studenter- 
 eksamen 
 

 
Forkortelse 
 
 

 
 Hf (evt. med 
 overbygning) 

 
 Hf-e  

 
 hhx 

 
 htx 

 
 stx 

  
 Toårig stx 

  
 eux 
 

 
Betegnelse for  
deltagerne 
 

 
 Elever 

 
 Kursister 

 
 Elever 

  
 Elever 

 
 Elever 

  
 Elever 

  
 Elever  
 

 
Betegnelse  
for beståede 
deltagere 
 

 
 Studenter 

 
 Studenter 

 
 Studenter 

  
 Studenter 

 
 Studenter 

  
 Studenter 

  
 Studenter 
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Klassedannelsen skal på den ene side understøtte grundtanken i studieretnings-
gymnasiet om fagligt samspil mellem studieretningsfagene og elevernes sociale og 
faglige tilhørsforhold i den studieretning, de har valgt. På den anden side skal klas-
sedannelsen være så fleksibel, at elevers ønsker om bestemte studieretninger og 
fag i høj grad kan imødekommes.   
 
Det skal være muligt, at elever fra to eller flere studieretninger, der ikke kan opret-
tes som enkeltstående studieretningsklasser, kan samles i en blandet studieret-
ningsklasse, hvor de undervises samlet i de fleste fag. Herved opnås større fri-
hedsgrader end i dag til at oprette studieretninger med lille søgning, og samtidig 
fastholdes princippet om, at eleverne går i én stamklasse, hvor de har det meste af 
deres undervisning. Skolens leder har det pædagogiske ansvar for at sikre, at det er 
muligt at tone undervisningen til elevernes forskellige studieretningsprofiler. Be-
slutningen om at etablere blandede studieretningsklasser – og omfanget af fag, der 
samlæses – skal derfor bygge på en konkret faglig vurdering. 
 
Elever fra forskellige uddannelser skal kunne samlæses i visse fag, når de på grund 
af lille søgning ikke kan oprettes i hver uddannelse. I dag er denne mulighed be-
grænset til valgfag (med visse undtagelser). For eksempel skal det være muligt at 
samlæse elever i fremmedsprog, uanset om eleverne har det pågældende sprogfag 
som studieretningsfag, som obligatorisk 2. fremmedsprog eller som valgfag. Ende-
lig skal det være muligt i et vist omfang at oprette særskilte hold på tværs af stu-
dieretninger og uddannelser for at tilgodese elever med en særlig profil, fx elite-
idrætsudøvere, særlige talenter eller elever med særlige udfordringer. 
 
De udvidede muligheder for samlæsning ændrer ikke på, at fagenes læreplaner 
fortsat skal være tonet til de enkelte uddannelser, og at undervisningen skal tones i 
forhold til den pågældende studieretning. I blandede klasser må toningen af un-
dervisningen derfor så vidt muligt indgå i den pædagogiske tilrettelæggelse. 
 
KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forsk-
ning) har foretaget en evaluering af campusdannelser for Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling. På den baggrund er forligskredsen enig om, at der 
skal udarbejdes et samlet campusudspil. Campusudspillet skal indeholde konkrete 
forslag til, hvordan institutionerne får bedre mulighed for at indgå i en campus-
dannelse. Der afsættes en pulje for at støtte etablering af campusdannelse og 
campussamarbejde. 
 
Vurdering af geografisk tilgængelighed til de erhvervsgymnasiale uddannelser 
For at sikre, at alle kommende gymnasielever så vidt muligt har reel adgang til de 
forskellige typer gymnasiale uddannelser, skal der foretages en analyse af den geo-
grafiske fordeling af de nuværende gymnasiale udbud. Det primære formål med 
analysen er at afdække de områder i landet, hvor der måtte mangle et erhvervs-
gymnasialt udbudssted (htx). Det er målet, at især elever til htx ikke opgiver at 
søge uddannelsen på grund af geografiske barrierer.  
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I områder, hvor det sandsynligøres, at der mangler et erhvervsgymnasialt udbud, 
kan skolesamarbejder og udlagt undervisning være en vej til at få oprettet nye ud-
budssteder. Egentlige nye udbudssteder kan også komme på tale. Der tilstræbes 
fleksible, lokale løsninger for uddannelsesudbud, hvor institutionsstrukturen i 
området udnyttes bedst muligt. Det gælder både samarbejder mellem fx handels- 
og tekniske skoler og mellem erhvervsskoler og almene gymnasier. 
 
Bedre adgang for htx-studenter til relevante humanistiske bacheloruddannelser 
Det skal være lettere for htx-studenter at få adgang til humanistiske uddannelser. 
Derfor skal det drøftes med de relevante institutioner, hvordan htx-studenter med 
en relevant faglig profil som fx kommunikation og it A kan få direkte adgang til 
visse it-orienterede bacheloruddannelser ved de humanistiske fakulteter. I dag er 
adgang typisk ikke muligt uden forudgående faglig supplering.  
 
Mulighed for tilskud til gymnasial undervisning i udlandet 
For at ligestille de gymnasiale uddannelser skal det efter et års studier i Danmark 
fremover være muligt for alle elever på de gymnasiale uddannelser at søge om 
tilskud til at betale for en international eksamen i udlandet.  Eksamen skal være på 
niveau med den danske uddannelse, og den skal give adgang til videregående ud-
dannelser i Danmark. Denne mulighed har tidligere været begrænset til stx-elever.  
 
 

Fokuserede studieretninger med fremtidsperspektiv  
Der er behov for studieretninger med en større grad af gennemskuelighed til gavn 
for elever, forældre, lærere og vejledere. Det skal være overskueligt for eleverne at 
vælge studieretning, der skal være intern sammenhæng mellem fagene i hver enkelt 
retning, og studieretningerne skal pege tydeligt frem mod de videreuddannelses-
muligheder, de forbereder til.  
 

For mange studieretninger giver i dag ikke eleverne gode kort på hånden, når de 
skal søge videregående uddannelser. Det betyder, at mange unge tvinges til at gå 
omveje i uddannelsessystemet. Det kan for eksempel være gymnasiale supple-
ringskurser (GSK), som forsinker eleverne i deres uddannelse. 
 
Forligskredsen er enig om, at elevernes valg af studieretning skal være mere over-
skueligt, og at studieretningerne skal give direkte adgang til videregående uddan-
nelser inden for beslægtede fagområder. 
 

Bedre og færre studieretninger 
For at skabe et mere ensartet og overskueligt studieretningsudbud på både store 
og små gymnasier begrænses kombinationerne til en række centralt fastlagte stu-
dieretninger, så der fremover er 18 studieretninger i stx, 13 studieretninger i hhx 
og 18 studieretninger i htx. En oversigt over de fremtidige studieretninger i de tre 
uddannelser er vedlagt som bilag. 
 
Et mere målrettet udbud med færre studieretninger og studieretningsfag betyder 
desuden, at der gives bedre plads til, at også obligatoriske fag og valgfag indgår i 
samarbejde på lige fod med studieretningsfag. 
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Udviklingen i søgemønsteret til studieretningerne følges og forelægges forligskred-
sen. 
 
Studieretninger med videreuddannelsesperspektiv 
Studieretningerne er grupperet inden for de faglige hovedområder, der findes i 
den pågældende uddannelse. Studieretningerne har en tydelig faglig profil og er 
målrettet mod de videregående uddannelser inden for det pågældende fagområde. 
De fokuserede studieretninger gør det lettere at vejlede eleverne, når de skal vælge 
studieretning (jf. afsnit om grundforløbet), og at hjælpe eleverne til at nå en faglig 
afklaring og et perspektiv for videregående uddannelse (jf. afsnit om karrierelæ-
ring). 
 
To centralt fastlagte fag på AA- eller AB-niveau i hver studieretning 
For at skabe et ensartet fagligt niveau på tværs af studieretninger indgår der som 
udgangspunkt to centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et 
fag på B-niveau i hver studieretning. De nye studieretninger sikrer i de fleste til-
fælde, at eleverne gennem deres studieretningsvalg opfylder de krav om fag og 
niveauer, der gælder for uddannelsen, og samtidig at eleverne i stort set alle studie-
retninger har mindst to frie valg.  
 
Med kun to fag i studieretninger sættes der øget fokus på det faglige samspil mel-
lem studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag.  
 
Valgfag indgår i uddannelsen med samme betydning som studieretningsfag og 
obligatoriske fag, og valgfaget skal sikre en bredde i almendannelsen og den gym-
nasiale fagrække. Skolerne skal derfor udnytte de udvidede muligheder for sam-
læsninger til at sikre et bredt udbud af valgfag, ligesom skolerne i videst muligt 
omfang skal imødekomme elevers ønsker om at udnytte de frie valg til at få be-
stemte valgfag på B-niveau 
 
Naturvidenskabelige og sproglige profiler med tre centralt fastlagte fag 
Enkelte studieretninger har tre fastlagte fag. Dels naturvidenskabelige studieret-
ninger, hvor der i nogle tilfælde kræves tre centralt fastlagte fag, for at eleverne 
opnår adgang til relevante videregående uddannelser. Dels sproglige studieretnin-
ger med tre eller fire sprog (to på A-niveau) for at sikre mulighed for fordybelse i 
sprogene.  
 
Stærke sprogprofiler 
Forligskredsen er enig om, at flere elever skal opnå sprogkompetencer på et høje-
re niveau, og flere elever skal vælge sprog. Derfor er det blandt andet afgørende, 
at eleverne i de gymnasiale uddannelser bygger ovenpå de sprogkundskaber, de 
opnår i grundskolen, uanset om de vælger fortsætter- eller begyndersprog i de 
gymnasiale uddannelser. 
 
Strukturen i de nye studieretninger fremmer derfor, at flere skal vælge fortsætter-
sprog, herunder spansk, der etableres som fortsættersprog. I studieretninger, hvor 
eleverne i alt har to sprog, kan tysk A og fransk A udbydes som både fortsætter- 

Bilag 2 Forlig om gymnasiereform 2016



 
  Side 13 af 46 
 
 
 
 
 
 
 

og begyndersprog. Andre begyndersprog end fransk og tysk, for eksempel spansk 
som begyndersprog, kan udbydes i studieretninger, hvor eleverne har tre (eller 
flere) sprog for at styrke den sproglige indlæring ved, at sprogfagene understøtter 
hinanden. For eksempel kan der udbydes en studieretning med engelsk A, spansk 
begynder A og latin C. Derudover kan spansk begynder A fortsat vælges som 2. 
fremmedsprog af alle elever i stx og hhx, på lige fod med en række andre sprog. 
 
Der gives desuden mulighed for øget søgning mod sprogfagene og for øget for-
dybelse i sprogfagene ved at undtage elever med en stærk sprogprofil fra de nye 
krav om matematik og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.  
 
En national sprogstrategi skal bl.a. sikre, at fødekæden styrkes fra folkeskolens 2. 
fremmedsprog til fortsættersprog i gymnasiet. 
 
Det er vanskeligt at forudsige, hvordan de ændrede strukturer for 2. fremmed-
sprog vil påvirke elevernes valgmønstre, herunder om de har den tilsigtede virk-
ning. Derfor skal udviklingen i elevernes valgmønstre i forhold til sprog følges og 
forelægges forligskredsen, da målet er at øge andelen af studenter, der har tre eller 
flere sprog. 
 
Etablering af spansk som fortsættersprog 
For at opretholde en sproglig mangfoldighed og fastholde ønsket om stærke 
sproglige kundskaber oprettes spansk som fortsættersprog, da spansk er under 
etablering som 2. fremmedsprog i folkeskolen. Spansk som fortsættersprog vil 
kunne indgå i studieretninger på samme måde som de øvrige fortsættersprog, for 
de elever, som har haft spansk som 2. fremmedsprog i folkeskolen. Der udformes 
en læreplan for spansk som fortsættersprog.  
 
Naturvidenskabelig studieretning med matematik B 
Matematik A indgår i de fleste naturvidenskabelige studieretninger, men for at 
skabe motivation for fagområdet, oprettes en attraktiv biologisk-kemisk naturvi-
denskabelig studieretning med matematik B, som skal motivere og klæde eleverne 
godt på til for eksempel en professionsbacheloruddannelse inden for sundhed 
eller naturvidenskab. 
 
Profilfag på A-niveau skaber faglig sammenhæng 
For at sikre almendannelsen og den faglige sammenhæng i bestemte studieret-
ningsprofiler har eksempelvis samfundsfag A i stx, virksomhedsøkonomi A i hhx 
og teknologi A i htx fortsat status som studieretningsfag, selvom de ikke kræves 
på A-niveau for at give adgang til videregående uddannelse.  
 
Lokale studieretninger med særlig profil 
For at skabe rum for at enkeltskoler kan udbyde lokale studieretninger med særli-
ge fag eller med en særlig faglig profil, indføres en mulighed for at opnå dispensa-
tion. Det betyder, at en skole med et særligt uddannelsesmiljø eller med en be-
stemt faglig ekspertise kan ansøge om at udbyde en lokal studieretning inden for 
det pågældende fagområde. Lokale studieretninger skal opfylde samme krav til 
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fagligt niveau som de centralt fastsatte studieretninger, og de skal give adgang til 
relevante videregående uddannelser. 
 
Understøttelse på UddannelsesGuiden.dk 
UddannelsesGuiden.dk skal også fremover fungere som en portal, der understøt-
ter de unge med informationer i forbindelse med deres valg af ungdomsuddannel-
se. For at sikre, at den unge udfordres og understøttes i valg af gymnasial uddan-
nelse og studieretning, skal UddannelsesGuiden udbygges, så siden tydeligt oply-
ser den unge om, hvad de forskellige valg af fag og studieretning betyder for ad-
gangen til videregående uddannelser og de eventuelle konsekvenser i forhold til 
gymnasial supplering. 
 
Yderligere specialiseringsmuligheder for private gymnasieskoler, hvad angår udbud og oprettelse af 
studieretninger og færre obligatoriske fag 
De private gymnasieskoler frigøres for kravet om at udbyde og oprette mindst én 
humanistisk og én naturvidenskabelig studieretning. Skolerne får mulighed for 
yderligere profilering ved at kunne erstatte visse obligatoriske C-niveauer, dog ikke 
matematik, fysik, samfundsfag eller religion, med andre fag og niveauer fra den 
gymnasiale fagrække. Herved får skolerne mulighed for at profilere sig i en be-
stemt faglig retning.  
 
Derudover får de private gymnasieskoler mulighed for at fastlægge det faglige stof 
i idræt og i det kunstneriske fag, så de står mål med, men ikke nødvendigvis er 
magen til fagene i fagrækken. Eleverne skal fortsat til prøve i henhold til de faglige 
mål, der indgår i læreplanen for fagene.  
 
I forlængelse af aftalen vil forligskredsen drøfte, hvordan tilsynet yderligere sikrer, 
at de private gymnasier lever op til uddannelsernes formål om at forberede elever-
ne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre.   
 

Principper for fordeling af elever ved optagelse på de gymnasiale uddannelser 
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil i forlængelse af nærværende 
aftale om reform af de gymnasiale uddannelser og med inddragelse af forligskred-
sen fastlægge nye principper for elevfordeling ved optagelse på de gymnasiale ud-
dannelser.   
 
Fagligt og niveaumæssigt løft af naturvidenskab og matematik 
Som det er i dag, vælger for få unge naturvidenskab eller matematik i de gymnasia-
le uddannelser, hvilket også afspejles i optaget på de naturvidenskabelige, tekniske 
eller sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser.  
 
Naturvidenskab og matematik skal styrkes, både for at understøtte, at flere elever 
får interesse for disse fagområder, og for at sikre, at alle elever i stx får en bred 
naturvidenskabelig dannelse og en grundlæggende naturfaglig viden. 
 
Obligatorisk matematik B i hhx og stx for de fleste 
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For at styrke elevernes matematiske kompetencer og reducere deres supplerings-
behov efter gymnasiet skal matematik B være obligatorisk i hhx og stx. Det skal 
gælde for langt de fleste med undtagelse af elever med stærk sprogprofil. I stx 
undtages elever med tre sprog på mindst AAB-niveau eller med flere end tre 
sprog fra kravet om matematik på B-niveau. I hhx gælder det alle elever med tre 
eller flere sprog.  
 
Det niveaumæssige løft skal ses i sammenhæng med en generel indsats for mate-
matik, som omfatter nedsættelse af en matematikkommission, der blandt andet 
skal give forslag til udvikling af fagets indhold, didaktik og faglige overgange fra 
grundskole til gymnasiale uddannelser og videre til videregående uddannelse. Ind-
satsen skal desuden ses i sammenhæng med et forventet højere niveau i matematik 
hos eleverne, når styrkelsen af faget i forbindelse med folkeskolereformen slår 
igennem.  
 
Naturvidenskab i stx 
Alle elever i stx skal fortsat have obligatorisk fysik og yderligere mindst to natur-
videnskabelige fag på C-niveau (mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeogra-
fi). Selvom biologi C og naturgeografi C ikke er specifikt adgangsgivende fag, så 
vækker disse fag ofte elevers interesse for naturvidenskaben, og de bidrager til en 
naturvidenskabelig breddeviden, der omfatter både den fysiske og den levende 
verden.  
 
For elever i de naturvidenskabelige studieretninger indføres krav om enten fire 
naturvidenskabelige fag eller om tre naturvidenskabelige fag på mindst B-niveau 
eller på ABC-niveau. Disse muligheder skaber incitament til at vælge naturviden-
skab på A- og B-niveau, hvilket giver yderligere faglig fordybelse. 
 
Elever i sproglige studieretninger kan erstatte et naturvidenskabeligt fag på C-
niveau (dog ikke fysik) med latin C.  
 
Obligatorisk naturvidenskab B i stx 
Det tidligere krav om, at alle elever skal have mindst ét af fagene biologi, fysik, 
kemi eller naturgeografi på minimum B-niveau, genindføres. Elever med tre eller 
flere sprog undtages fra kravet. Et af de naturvidenskabelige C-niveauer (dog ikke 
fysik) kan erstattes af et ekstra naturvidenskabeligt B-niveau. For elever i de na-
turvidenskabelige studieretninger gælder dog, at det fjerde fag kun kan udgå, hvis 
de tre andre fag er på mindst B-niveau eller på ABC-niveau, jf. ovenfor. Disse 
muligheder skaber incitament til at vælge naturvidenskab på A- og B-niveau, hvil-
ket giver yderligere faglig fordybelse. 
 
Nyt og tidssvarende it-fag 
Informatik indføres som et moderne almendannende og studieforberedende it-
fag, og det afløser en række af de nuværende it-fag. I stx skal informatik kunne 
erstatte et af de naturvidenskabelige fag – bortset fra fysik – på både C- og B-
niveau. I htx skal informatik C kunne erstatte faget kommunikation og it C, og 
faget indgår desuden som studieretningsfag på B-niveau. I hhx indføres informa-
tik C som obligatorisk fag samt som studieretningsfag på B-niveau. Faget kan 
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desuden udbydes som valgfag på både C- og B- niveau i alle uddannelser. I dialog 
med de relevante videregående uddannelser skal det belyses, hvordan rekruttering 
af lærere med de rette faglige kompetencer til at undervise i det nye it-fag kan 
fremmes.  
 
Geovidenskab A og bioteknologi A gøres til permanente fag 
De to fag geovidenskab A og bioteknologi A føjes til fagrækken i stx og htx i en 
variant tilpasset den enkelte uddannelses profil. Fagene har kørt som forsøgsfag i 
en række år med gode resultater. 
 
Omlægning af naturvidenskabeligt grundforløb i stx 
Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) skal gentænkes med vægt på naturvi-
denskabelig dannelse. Forløbet skal fortsat fungere som introduktion til naturvi-
denskabelig tankegang og metode. NV skal fremover bestå af 45 timer, der hentes 
fra de timer, der er afsat til naturvidenskabelige fag og matematik. NV afsluttes 
med en intern prøve, hvor karakteren tæller med på eksamensbeviset. 
 
National strategi for naturvidenskab 
I samarbejde med interessenter skal der laves en naturvidenskabsstrategi, der sik-
rer bedre sammenhæng mellem den naturvidenskabelige undervisning i folkesko-
len, i gymnasiet og på de videregående uddannelser, ligesom koblingen til og sam-
arbejdet med erhvervslivet skal styrkes. 
 

Gymnasiale suppleringskurser 

De gymnasiale suppleringskurser (GSK) er et relevant tilbud til studenter, der kan 
have behov for at aflægge prøve i et eller flere fag for at kunne opfylde de obliga-
toriske adgangskrav til en bestemt videregående uddannelse. Som GSK fungerer i 
dag er der imidlertid et incitament til karakterspekulation, fordi elevens resultater 
fra GSK ikke tæller med i det gennemsnit, der skal bruges ved optag på videregå-
ende uddannelse. 
 
Karakterer fra suppleringsfag skal tælle med i gennemsnittet 
For at forhindre karakterspekulation skal karakterer i suppleringsfag tælle med i 
det karaktergennemsnit, der benyttes ved optagelse på videregående uddannelse. 
Indregning af karakterer fra suppleringsfag skal ske sådan, at der ikke opstår et 
incitament til at udskyde fag til supplering på GSK for at forøge karaktergen-
nemsnittet, og således at allerede optagne kommende studerende, som ikke skal 
supplere, kan være sikre på studiepladsen. Indregning af karakterer fra supple-
ringsfag skal derfor ske sådan, at GSK-karakterer ikke kan hæve gennemsnittet. 
Gennemsnittet kan således kun enten blive bevaret eller blive sænket.  
 
Hvis GSK-karakterer kunne trække det genberegnede gennemsnit op, kunne dette 
medføre, at allerede optagne kommende studerende på videregående uddannelser 
kunne miste deres plads til fordel for studenter med et forhøjet genberegnet gen-
nemsnit. Dette ville være uholdbart i forhold til retssikkerheden i forbindelse med 
optag på de videregående uddannelser. 
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Initiativet skal omfatte alle, der tager supplerende fag med henblik på optag på 
videregående uddannelse. Det gælder derfor både studenter, der tager kurser ved 
GSK, på hf-enkeltfag eller på adgangskurser til ingeniøruddannelserne, herunder 
kursister, der er optaget på baggrund af eux. Den konkrete beregning af det nye 
karaktergennemsnit til brug ved optag på videregående uddannelse vil ske ved 
hjælp af it-systemer, så ekstra administrativt besvær undgås.  
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Bilag 

Oversigt over fremtidige studieretninger i stx 

Hovedområde  Fag 1 Fag 2  Evt. fag 3 

 
  
Naturvidenskab 
(6 studieretninger) 

Matematik A Fysik B Kemi B 

Matematik A Fysik B Kemi A 

Matematik A Fysik A Kemi B 

Matematik A Bioteknologi A  Fysik B 

Matematik A Geovidenskab A Kemi B 

Biologi A (*) Kemi B  

 
  
Samfundsvidenskab 
(4 studieretninger) 

Samfundsfag A Matematik A 

Samfundsfag A (*) Engelsk A  

Samfundsfag A (*) (****) Tysk fortsætter A/Tysk begynder A 

Samfundsfag A (*) (****) Spansk fortsætter A/Fransk fortsætter A/Fransk begynder A 

 

Sprog 
(4 studieretninger) 

Latin A (***) Græsk A 

Engelsk A (**) 
Fortsætter- eller begyndersprog 
A  

Fortsætter- eller begynder-
sprog mindst C  

Engelsk A (*) (****) 
Tysk fortsætter A/Tysk begyn-
der A 

Samfundsfag B 

Engelsk A (*) (****) 
Spansk fortsætter A/Fransk 
fortsætter A/Fransk begynder A 

Samfundsfag B 

 

Kunst 
(4 studieretninger) 

Musik A (*) Engelsk A 

Musik A (*) (****) Tysk fortsætter A/Tysk begynder A 

Musik A (*) (****) Spansk fortsætter A/Fransk fortsætter A/Fransk begynder A 

Musik A  Matematik A 

 

Noter: 

(*) Elever i disse studieretninger skal desuden have matematik på mindst B-niveau. 

(**) Denne studieretning muliggør en række kombinationsmuligheder mellem sprogene. Hvis de tre sprog er 

på AAA-niveau eller AAB-niveau kan eleverne afslutte både matematik og naturvidenskab på C-niveau. Hvis 

de tre sprog er på AAC-niveau, skal eleverne have matematik på mindst B-niveau, men kan afslutte naturvi-

denskab på C-niveau.  

(***) Elever i denne studieretning har desuden både engelsk og 2. fremmedsprog og er derfor firesprogede. 

De kan afslutte både matematik og naturvidenskab på C-niveau. 

(****) To eller tre kombinationsmuligheder  
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Oversigt over fremtidige studieretninger i hhx 

Hovedområde  Fag 1 Fag 2  

 

  
Økonomi og marked 
(8 studieretninger) 

Matematik A Virksomhedsøkonomi A 

Matematik A International økonomi A 

Virksomhedsøkonomi A (*) International økonomi A 

Virksomhedsøkonomi A (*) Informatik B 

Virksomhedsøkonomi A (*) It A 

Afsætning A (*) Virksomhedsøkonomi A 

Afsætning A (*) Innovation B 

Afsætning A (*) International økonomi A 

 
  
Økonomi og sprog 
(4 studieretninger) 

International økonomi A (*) (***) Tysk fortsætter A/Tysk begynder A 

International økonomi A (*) (***) 
Spansk fortsætter A/Fransk fortsætter 
A/Fransk begynder A 

Afsætning A (*) (***) Tysk fortsætter A/Tysk begynder A 

Afsætning A (*) (***) 
Spansk fortsætter A/Fransk fortsætter 
A/Fransk begynder A 

 
Sprog  
(1 studieretning) 

Fortsætter- eller begyndersprog A (**) 
Begyndersprog A eller B  
eller Fortsættersprog mindst C 

 

Noter: 

(*) Elever i disse studieretninger skal desuden have matematik på mindst B-niveau. 

(**) Denne studieretning muliggør en række kombinationsmuligheder mellem sprogene.  

Eleverne har desuden engelsk A og er derfor tresprogede. De kan afslutte matematik på C-niveau. 

(***) To eller tre kombinationsmuligheder   
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Oversigt over fremtidige studieretninger i htx 

Hovedområde  Fag 1 Fag 2  

 

  
Anvendt naturvidenskab 
(9 studieretninger) 

Bioteknologi A Samfundsfag B 

Bioteknologi A Idræt B 

Bioteknologi A Matematik A 

Matematik A Fysik A 

Matematik A Kemi A 

Matematik A Geovidenskab A 

Matematik A Biologi B 

Matematik A Informatik B 

Matematik A Programmering B 

 
  
Teknologi 
(3 studieretninger) 

Teknologi A Matematik A 

Teknologi A Samfundsfag B 

Teknologi A Design B 

 
Kommunikationsteknik  
(6 studieretninger) 

Kommunikation og it A Matematik A 

Kommunikation og it A Programmering B 

Kommunikation og it A Tysk fortsætter B 

Kommunikation og it A Fransk fortsætter B /Spansk fortsætter B (*) 

Kommunikation og it A Samfundsfag B 

Kommunikation og it A Design B 

 

Note: 

Matematik B er allerede i dag obligatorisk for alle elever i htx. 

(*) To kombinationsmuligheder. 
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Styrket faglighed 
De gymnasiale uddannelser har til formål at give eleverne en stærk faglighed og 
studiekompetence. Men kravene til de unges faglige og studiemæssige kompeten-
cer både ændres og stiger. Forligskredsen er derfor enig om at styrke elevernes 
faglige færdigheder, kundskaber og opdatere fagligheden i de gymnasiale uddan-
nelser, så den er i takt med samfundsudviklingen og ruster eleverne til at tage en 
videregående uddannelse. Gennem et alsidigt arbejde med faget skal eleverne op-
nå en dybdeforståelse af fagets kernestof og et højt niveau af viden. 
 

Brede faglige kompetencer 

Almendannelse og studieforberedelse opnås gennem de faglige mål i de enkelte 
fag. De rummer krav til viden, færdigheder og kompetencer. Som led i en generel 
styrkelse af faglighed og dannelse – og i lyset af samfundsudviklingen – vil forligs-
kredsen fremhæve, understrege og opdatere nedenstående blandt de eksisterende 
krav til elevernes faglige kundskaber og kompetencer:  
 
Styrket demokratisk forståelse 
Demokrati og medborgerskab skal styrkes yderligere i de gymnasiale uddannelser, 
så det sikres, at eleverne kender de værdier, rettigheder og pligter, som det demo-
kratiske samfund rummer, og som eleverne skal kunne agere i som medborgere. 
Eleverne skal opnå forudsætninger for selvbevidsthed og omverdensbevidsthed.  
 
Demokratisk medborgerskab kræver indsigt i meget forskellige forhold såsom 
personlig adfærd og deltagelse i fællesskaber, privatøkonomi og samfundsøkono-
mi, køn og identitet samt etik og moral.  
 
De gymnasiale institutioner er en vigtig platform til at skabe en demokratisk kul-
tur. De demokratiske ungdomsorganisationer kan bidrage til, at de unge får de-
mokratisk dannelse og aktivt opfordres til at deltage i demokratiet. Forligskredsen 
er enig om, at ungdomsorganisationerne skal have lige adgangsvilkår til uddannel-
sesstederne – både de erhvervsfaglige, hf, almengymnasiale og erhvervsrettede 
gymnasier – for at sikre en åben politisk og mangfoldig debat. 
 
Innovative, digitale og globale kompetencer samt karrierekompetencer 
Elevernes innovative kompetencer skal styrkes, så eleverne lærer at anvende faglig 
viden og metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Det er væsentligt, 
at elever kan forholde sig til og arbejde med løsning af problemer, de ikke har 
mødt før. De innovative kompetencer skal både prioriteres i de enkelte fag og i 
faglige samspil.  
 
Elevernes digitale kompetencer skal styrkes, så de lærer at anlægge et kritisk blik 
på digitale medier, herunder konsekvenserne af aktiviteter som eksempelvis seksu-
el mobning. De skal lære at søge information og udøve kildekritik, samt lave selv-
stændige, digitale produktioner og lære at indgå i digitale fællesskaber, ligesom de 
skal lære at reflektere over til- og fravalg af digitale redskaber i forskellige sam-
menhænge. Målene skal afspejles i fagenes kernestof og i arbejds- og prøveformer. 
Udvikling af it-kompetencer skal opprioriteres i pædagogikumuddannelsen. 
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Elevernes globale kompetencer skal styrkes gennem målrettet arbejde med sprog- 
og kulturforståelse i undervisningen. Det skal gøre eleverne dygtigere til at anven-
de sprog og give dem indsigt i globale problemstillinger.  
 
Endelig skal elevernes karrierekompetencer styrkes. Karrierelæring skal forankres i 
det daglige arbejde med fagene, når det er relevant i forhold til at opfylde de fagli-
ge mål. Eleverne skal opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgivende samfund, 
så de får konkrete erfaringer med faget i praksis. Karrierelæring kan endvidere ske 
via praktikophold og samarbejde med institutioner eller virksomheder og skal 
suppleres af bedre muligheder for individuel vejledning, som skal give eleverne 
forståelse for egne karriereperspektiver og mulige uddannelsesvalg.  
 
For at understøtte skolerne i at omsætte målene til konkret undervisning skal må-
lene indgå i relevante læreplaner i de gymnasiale fag, og de skal tilpasses den enkel-
te uddannelses faglige profil.  
 

Bedre talenttilbud 

Forligskredsen er enig om at styrke talentindsatsen på skolerne, så talentfulde ele-
ver for eksempel kan gennemføre dele af uddannelsen hurtigere, så de får tid til 
flere fag på højt niveau, eller så de får mulighed for at fordybe sig yderligere i et 
område. 
 

Bedre tilbud til talentfulde elever 
De nuværende talentindsatser gennemgås for at finde de initiativer, der virker 
bedst. Der skal sikres forbedrede muligheder for elevers deltagelse i talentinitiati-
ver som fx Akademiet for Talentfulde Unge, Unge Forskere og Science Talenter. 
Muligheden for særligt tilrettelagte forløb for Team Danmark-elever opretholdes, 
mens de eksisterende muligheder for særligt tilrettelagte forløb for elever med et 
særligt kunstnerisk talent udvides til også at omfatte andre områder end musik og 
billedkunst, såsom ballet, drama, mv. Der skal være mulighed for, at dygtige elever 
kan bidrage til undervisningen af andre elever til gavn for begge parters læring.   
 
Faglig fordybelse og forenkling af fagenes samspil 

Forligskredsen er enig om at målrette fagligheden i gymnasiet gennem bedre tid til 
faglig fordybelse i fagene.  
 
Afskaffelse af almen studieforberedelse på stx 
Almen studieforberedelse (AT) afskaffes som ramme for de flerfaglige forløb på 
stx, og den obligatoriske mundtlige prøve afskaffes også. Fagene skal ikke længere 
afgive timer til AT, men forpligtes fortsat til fagligt samspil. Der stilles i lærepla-
nerne krav om, at eleverne skal behandle komplekse problemstillinger i såvel de 
enkelte fag som i samspillet mellem fagene og lære at foretage faglige metode-
overvejelser. Der skal i det samlede gymnasieforløb afsættes elevtid til selvstændigt 
skriftligt arbejde i forbindelse med samspil mellem fag. 
 
Nytænkning af studieområdet på hhx og htx 
På hhx og htx nytænkes studieområdet, så det i højere grad understøtter uddan-
nelsernes erhvervsrettede profiler. Studieområdets indhold og struktur forenkles, 
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så det bliver lettere for skolerne at omsætte målene til konkret undervisning. For-
løbet afsluttes med et skriftligt studieområdeprojekt i kombination med en mundt-
lig prøve. Erhvervscase gøres til et obligatorisk fagligt samspil mellem virksom-
hedsøkonomi og afsætning, men skal ikke længere være en del af studieområdet.  
 
Styrkelse af studieretningsprojektet (SRP) 
Fagligt samspil og træning af elevernes skriftlige kompetencer prioriteres ved at 
styrke studieretningsprojektet (SRP). Der skal løbende i gymnasietiden indgå fler-
faglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet 
(SRP). Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori 
og faglig metode i et omfang på minimum 20 timer, og der skal kunne spørges ind 
til det i den mundtlige eksamen i studieretningsprojektet (SRP). 
 
Eleverne skal fremover til mundtlig prøve på baggrund af SRP’en. Rammerne for 
vejledning forbedres. Ud af et samlet timetal på 50 timer øremærkes de 20 til vej-
ledning og SRP-aktiviteter med tilstedeværelse af en lærer. Vejledningen tilrette-
lægges af den enkelte lærer, men kan både indeholde elementer af individuel vej-
ledning og vejledning til grupper af elever. Mere af vejledningstiden skal bruges på 
feedback på baggrund af løbende produktkrav i vejledningsfasen, fx aflevering af 
mindre tekstuddrag, udfoldede opgavedispositioner eller mindre synopsis.     
 
Studieretningsprojektet (SRP) skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et 
fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Dermed kan fag på C-
niveau indgå i studieretningsprojektet, hvis det andet fag er på A-niveau. Projek-
tets problemstilling behøver ikke at have lige stor vægt i forhold til de to indgåen-
de fag. Der gives samtidig mulighed for, at SRP kan skrives i kun ét fag på A-
niveau, hvis det valgte emne egner sig bedst til et étfagligt projekt. Faglæreren 
godkender det étfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven. Til grund for 
godkendelsen skal lægges lærerens skøn af emnets egnethed som henholdsvis 
tværfagligt og étfagligt projekt og elevens mulighed for at inddrage metodiske og 
videnskabsteoretiske overvejelser i projektet. 
 
I hhx og htx afskaffes SRP, og i stedet indføres et studieområdeprojekt (SOP) 
som led i en nytænkning af studieområdet. I htx tilføres 20 ekstra timer til de 30 
timer, der i dag er afsat til SRP, så der er lige vilkår for elever på de tre treårige 
uddannelser. 
 
Mundtlig prøve i studieretningsprojektet og studieområdeprojektet 
For at styrke en dybdeforståelse af komplekse faglige problemstillinger afsluttes 
SRP med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige be-
svarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. I vurderingen af det samlede 
projekt skal indgå elevens metodeovervejelser og anvendelse af basal videnskabs-
teori i projektet. Tilsvarende afsluttes SOP i hhx og htx med både en skriftlig be-
svarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Den mundtlige prøve skal tillige 
dokumentere elevens egen selvstændige præstation i udarbejdelsen af studieret-
ningsprojektet og studieområdeprojektet. 
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Historie B i hhx 
For at styrke almendannelsen i hhx udvides det nuværende obligatoriske fag sam-
tidshistorie B, så faget også dækker ældre historiske perioder. Faget skifter navn til 
historie B, og det tilføres 20 timer ekstra, så timetallet kommer op på 150 timer. 
Historie B i hhx vil fortsat have en faglig toning mod hhx-uddannelsens fagområ-
der. 
 
Skriftlighed i historie A i stx 
For at styrke den digitale dannelse bredt og den faglige fordybelse i historie indfø-
res et krav om en skriftlig dimension i historie A i stx i form af skriftlige produk-
ter, som træner eleverne i informationssøgning, kildekritiske overvejelser og skrift-
lig formidling. Kravet til en skriftlig dimension i historie skal rummes inden for 
fagets undervisningstid og supplerer de gældende krav om fagets bidrag til udvik-
lingen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer og fagets deltagelse i de 
større skriftlige opgaver. 
 
Idehistorie B som obligatorisk fag i htx 
I htx indføres idehistorie B som obligatorisk fag. Fagets indhold ændres, så faget 
får et teknologihistorisk, et idéhistorisk og et almenhistorisk indhold, så indholdet 
dels styrker elevernes almendannelse og dels understøtter uddannelsens teknologi-
ske fag. I ændringen af fagets indhold skal det sikres, at faget fortsat bliver ad-
gangsgivende til videregående uddannelser på linje med historiefaget i hhx. Ti-
merne til faget findes inden for den eksisterende timeramme.  
 
Øvrige fornyelser og ændringer af fag mv. 
Der indføres i læreplanen i samfundsfag på C-niveau krav om indsigt i rettigheder 
og pligter i et demokratisk samfund, herunder indsigt i ligestilling mellem kønne-
ne. 
 
Det obligatoriske fag erhvervsret C i hhx ændres, så faget i højere grad understøt-
ter den erhvervsrettede profil i uddannelsen. Faget skifter navn til erhvervsjura, og 
der indføres desuden et B-niveau i faget. 
 
Det obligatoriske fag international økonomi B i hhx tilføres flere timer, så faget i 
højere grad kan støtte udviklingen af elevernes skriftlige kompetencer og studie-
kompetencer. Faget får ny prøveform. 
 
Der indføres en bindende progression mellem teknologi B og teknikfag A i htx. 
Teknikfagene i htx opdateres, og behovet for nye teknikfag undersøges.  
 
Faget programmering indføres på B-niveau som studieretningsfag i htx.  
 
Programmering indføres som genstandsfelt i det obligatoriske fag teknologi B i 
htx. 
 
Valgfaget musik- og lydproduktion C i htx permanentgøres. 
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Et nyt fag, design og arkitektur, indgår som muligt obligatorisk kunstnerisk fag i 
stx. Faget har et almendannende indhold, som omfatter sammenhænge mellem 
design og designhistorie, arkitektur og idéhistoriske strømninger. 
 
Der igangsættes udvikling af et muligt nyt valgfag i tegnsprog. Behovet for faget 
og mulighederne for rekruttering af såvel lærere som elever til faget kortlægges, 
hvorefter denne kortlægning og udkast til forsøgslæreplan forelægges for forligs-
kredsen. 
 
Forsøg, udvikling og lokale styrkepositioner 
Skolerne skal kunne afprøve nye veje til styrket faglighed og almendannelse. Der-
for vil der blive mulighed for at godkende fravigelser af reglerne som led i for-
søgs- og udviklingsarbejdet. Denne mulighed for forsøg og udvikling gælder også 
for private gymnasieskoler. Forsøg skal evalueres, så der kan tages stilling til, om 
de ideer, der er afprøvet, bør indarbejdes i reglerne.  
 
Derudover åbnes der for, at konkrete institutioner kan få godkendelse til at opret-
te særlige studieretninger, der bygger på lokale styrkepositioner og som afspejler 
en relevant og faglig stærk studieretning.  
 
Udviklingen i søgemønsteret til studieretningerne følges og forelægges forligskred-
sen. 
 
Særlig indsats i matematik  

Der er stor forskel på elevernes faglige niveau i matematik, og mange består ikke 
de skriftlige prøver ved eksamen – især de elever, der har matematik på B-niveau. 
Derudover har mange elever svært ved at anvende deres matematikfærdigheder i 
praksis. De oplever problemer, når de skal bruge matematikken på videregående 
uddannelse eller på jobbet. Derfor er forligskredsen enig om at igangsætte en sær-
lig indsats for at skabe et bedre matematikfag i gymnasiet.  
 
Nedsættelse af en matematikkommission 
En hurtigtarbejdende matematikkommission skal give input til ændringer i fagets 
læreplaner og til initiativer, der kan styrke matematiske kompetencer bredt i ud-
dannelsessystemet. Kommissoriet for matematikkommissionen skal forelægges til 
godkendelse i forligskredsen. 
 
Obligatorisk matematik B for de fleste elever i stx og hhx 
Hovedparten af eleverne i det almene gymnasium og på handelsgymnasiet skal 
have matematik på mindst B-niveau. De nuværende krav til det faglige niveau i 
matematik fastholdes, men elementer af faget, især på B-niveau, skal gøres mere 
virkelighedsnært og relevant, også i samarbejdet med andre fag. Elever med en 
stærk sproglig profil vil kunne afslutte faget på C-niveau for at få mulighed for 
fordybelse i sprogene.    
 
Styrkelse af matematik på A-niveau 
Ændringerne af matematikfaget skal endvidere omfatte matematik på A-niveau. 
Matematikkommissionen skal udarbejde forslag til, hvorledes fagligheden kan 

Bilag 2 Forlig om gymnasiereform 2016



 
  Side 26 af 46 
 
 
 
 
 
 
 

løftes også på dette niveau. Elever, som vælger studieretninger med matematik på 
A-niveau, skal i overensstemmelse med opdelingen på studieretninger undervises i 
matematik på A-niveauhold, som dannes ved starten af studieretningsforløbet.  
 
Elever, som ikke fra starten har valgt matematik på A-niveau, men som efterføl-
gende ønsker at løfte matematik B til A-niveau i 3.g, skal kunne gøre dette på sær-
lige valghold i 3.g. Undervisningen på det særlige valghold skal gennemføres i for-
længelse af undervisningen på det ordinære B-forløb og under hensyntagen til B-
forløbets sammenhæng med studieretningsfagene. Det skal derfor sikres, at for-
slaget om at ændre matematik B også giver et godt grundlag for et højere fagligt 
niveau i matematik A. Matematikkommissionen skal udarbejde forslag til, hvorle-
des B-niveauet kan løftes til A-niveau.  
 
Stærkere kobling af matematik til centrale fag 
For at øge motivationen for matematikfaget og træningen i praktisk matematikan-
vendelse skal eleven præsenteres for emner, hvor matematik naturligt indgår som 
en faglig ressource, som uddyber eller strukturerer kernestof i et andet studieret-
ningsfag på A-niveau. Der vil typisk være tale om de naturvidenskabelige fag eller 
samfundsfag i en studieretning. I hhx skal matematikfaget anvendes i et tæt sam-
spil med de økonomiske fag, og i htx med både teknologiske og naturvidenskabe-
lige fag. Eleven skal desuden lære at læse matematiske tekster og tekster, hvor 
matematik anvendes i andre faglige sammenhænge. 
 
Obligatorisk intern prøve og årsprøver i matematik samt nye prøveformer i matematik 
For både at kunne vurdere elevens matematiske færdigheder og evner for praktisk 
matematisk anvendelse indføres der nye prøveformer i mundtlig og skriftlig ma-
tematik. 
 
Der indføres en skriftlig, intern prøve ved afslutningen af grundforløbet. Prøven 
skal afdække elevens matematikniveau for at sikre, at eleverne har det faglige fun-
dament på plads. For at styrke den faglige evaluering og feedback i matematik, 
indføres der mindst én obligatorisk årsprøve for elever med matematik på B- og 
A-niveau. 
 
Forbedring af matematiklærernes pædagogiske kompetencer 
Det er vigtigt, at matematiklærernes pædagogiske kompetencer øges, så de har de 
bedste forudsætninger for at optimere udbyttet af den særlige indsats. De nye 
gymnasielærere skal klædes på til at håndtere matematikfagets særlige udfordrin-
ger. Pædagogikum tilpasses derfor med fokus på understøttelse af den særlige 
indsats i matematik. ”Faglig udvikling i praksis” (FIP), som er et aktuelt udvik-
lingsprojekt i gymnasiet, tilpasses, så det støtter op om de nye initiativer på områ-
det. 
 
Særlig indsats i fremmedsprog  

Andelen af studenter fra de treårige gymnasiale uddannelser med tre fremmed-
sprog er faldet fra 33 procent i 2007 til 4 procent i 2015, og i 2015 havde kun 8 
procent af studenterne tysk fortsætter A. Fravalget af sprogfagene går ud over 
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elevernes almendannelse og samfundets behov for sproglige kompetencer i en 
globaliseret verden, hvor fremmedsprog spiller en vigtig rolle.   
 
Forligskredsen er enig om at igangsætte en særlig indsats, der skal styrke tyskfaget 
og fremmedsprogene generelt. Stærke sproglige kundskaber er centrale i styrkelsen 
af elevernes almendannelse. 
 
Bedre rammer for elever med stærk sprogprofil 
For at gøre det attraktivt for eleverne at vælge sprog prioriteres den sproglige for-
dybelse for elever med en stærk sproglig profil. Det betyder, at stx-elever med tre 
eller fire fremmedsprog hverken behøver at have et naturvidenskabeligt fag på B-
niveau eller matematik på B-niveau. Elever med tre fremmedsprog på AAC-
niveau skal dog have matematik på mindst B-niveau. Hhx-elever med tre eller fire 
fremmedsprog kan afslutte matematik på C-niveau. 
 
Fremmedsprog prioriteres i alle studieretningsfag 
For at styrke eleverne i engelsk, tysk og andre fremmedsprog indføres der et krav 
om, at der skal indgå læsning af tekster på engelsk og – når det er muligt – også på 
andre fremmedsprog i alle studieretningsfag. Forsøg og erfaringer viser, at det er 
en effektiv vej til at styrke elevernes sprogforståelse og motivation for sprog. 
 
Latin styrkes i almen sprogforståelse og på C-niveau 
For at styrke elevernes sprog- og kulturforståelse gennem latin og deres almene 
sprogforståelse skal der i almen sprogforståelse i grundforløbet indgå mindst 20 
timers undervisning i latin. Herudover kan sproglige studieretningselever erstatte 
et naturvidenskabeligt fag på C-niveau (dog ikke fysik) med latin C.  
 
Tydeligere vægtning af litteraturlæsningen mellem A- og B-niveauer og mellem fortsætter- og 
begyndersprog  
Læreplanerne justeres, så der bliver en tydeligere forskel mellem A-, B- og C-
niveau og mellem fortsætter- og begyndersprog, når det gælder forholdet mellem 
litteraturdelen og træningen af elevernes kommunikative kompetencer. Det skal 
fremgå tydeligere af læreplanerne, at litteraturlæsningen og den litterære analyse 
har størst vægt på A-niveau og i fortsættersprog. Uden at svække den litterære 
dimension, skal mål for de kommunikative evner skrives tydeligere frem på A, B- 
og C-niveau og i begyndersprog. 
 
Udvikling af en national sprogstrategi 
Regeringen vil udarbejde en national sprogstrategi med henblik på at skabe bedre 
sammenhæng mellem uddannelsesudbud og efterspørgsel efter sprogkompetencer 
i Danmark. Som led i arbejdet nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med 
forslag til, hvordan skolerne bedst løser de udfordringer med fremmedsprog, som 
findes i overgangen fra folkeskole og mellem gymnasiet og de videregående ud-
dannelser. Den skal blandt andet se på, hvordan man kan øge folkeskoleelevernes 
interesse for at vælge sprog i de gymnasiale uddannelser og på, hvordan tosproge-
de elevers første sprog kan anvendes som ressource. Der er ligeledes igangsat en 
afdækning af udfordringerne for fremmedsprog på de videregående uddannelser 
med henblik på en fælles indsats i hele uddannelsessystemet. 
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Kinesisk som fremmedsprog 
For at sikre fremmedsproget mangfoldighed indføres faget kinesisk som 2. frem-
medsprog. Det betyder, at kinesisk kan indgå som studieretningsfag helt på linje 
med de gymnasiale uddannelsers øvrige 2. fremmedsprog. 
 
Særlig indsats skal styrke elevernes skriftlige forudsætninger 

Det har vist sig, at mange elever er udfordret af de skriftlige krav, de møder i 
overgangen fra grundskole til de gymnasiale uddannelser. Der er derfor behov for 
en større indsats omkring skriftligheden i overgangen til de gymnasiale uddannel-
ser og at udvikle en progression for træningen af de skriftlige kompetencer hen-
over de tre år, så det sikres at eleverne opnår stærke skriftlige kompetencer og 
rustes til videre uddannelse og i et fremtidigt job. Forligskredsen er derfor enig 
om at igangsætte en særlig indsats for at styrke elevernes skriftlige forudsætninger. 
Den skriftlige formidling skal i højere grad inddrages som en del af den faglige 
vurdering i alle fag, ligesom arbejdet med sprogtræning og faglig formidling skal 
indgå løbende i undervisningen i alle fag.   
 
Resultaterne af den styrkede indsats kan blandt andet følges af det aftagerpanel 
bestående af repræsentanter for de videregående uddannelser m.fl., som indgår i 
aftaleteksten s. 42. 
 
Obligatoriske skriftlighedsforløb med sprogfokus i dansk 
I stx, hhx og htx skal der være obligatoriske forløb i dansk med fokus på skriftlig-
hed gennem hele gymnasieforløbet. De obligatoriske forløb skal både indeholde 
træning i at skrive større sammenhængende tekster og målrettet sprogtræning. På 
den måde rustes eleverne bedre til at skrive studieretningsprojek-
tet/studieområdeprojektet og opnår generelt bedre formuleringsevner. Eleverne 
på stx skal desuden i højere grad bruge den viden om sprog, de opnår i almen 
sprogforståelse i grundforløbet. Derfor skal der i hele gymnasieforløbet følges op 
på de sproglige kundskaber, eleverne opnår i grundforløbet. 
 
Bedre tilrettelæggelse af skolehverdagen 

Mange gymnasieelever oplever, at arbejdsbyrden på deres uddannelse er ujævnt 
fordelt hen over skoleåret. I den daglige undervisning er der stadig mange steder 
en traditionel opdeling mellem daglig undervisning og skriftligt arbejde, selvom 
grænsen mellem mundtlighed og skriftlighed i dag er under forandring på grund af 
nye digitale arbejdsformer. Forligskredsen er derfor enig om, at uddannelserne 
skal tilrettelægges, så de bedst muligt støtter elevens udvikling fra elev til stude-
rende. 
 
Bedre udnyttelse af skoleåret 
Den enkelte skole skal beskrive i sine studie- og ordensregler, hvordan skolen vil 
udnytte aflyst undervisning til faglige aktiviteter, og hvordan man vil sikre en mere 
jævn fordeling af læringsaktiviteterne hen over skoleåret. Skolerne kan her blandt 
andet vælge at planlægge korte, koncentrerede forløb. Det kan for eksempel være 
halvårsforløb for C-niveaufag og brug af vintereksamensterminen. 
Bedre udnyttelse af eksamensperioden 

Bilag 2 Forlig om gymnasiereform 2016



 
  Side 29 af 46 
 
 
 
 
 
 
 

For at skabe en mere jævn fordeling af arbejdsbyrden i løbet af skoleåret skal sko-
lerne lægge skemalagte studieaktiviteter ind i eksamensperioden i 1.g. og 2.g. Akti-
viteterne kan for eksempel være forløb for talentfulde elever, erstatning for aflyste 
undervisningstimer, særlige kurser for elever, der skal indhente fagligt stof, almin-
delig undervisning i fortsætterfag eller fællesfaglige, skriftlige opgaver. 
 
Fordybelsestid: Bedre integration af uddannelsestid og elevtid 
Uddannelsen opdeles i undervisningstid og fordybelsestid. I undervisningstiden 
medvirker en lærer, mens eleverne som udgangspunkt arbejder på egen hånd 
hjemme eller på skolen i fordybelsestiden. I stx og hhx vil fordybelsestiden udgøre 
ca. 500 timer, som fordeles på fagene. I htx vil fordybelsestiden udgøre ca. 630 
timer, og i hf vil fordybelsestiden udgøre ca. 330 timer. 
 
Timepulje til særlige faglige aktiviteter 
Den samlede undervisningstid for hver elev øges med ca. 130 timer i stx og hhx, 
og med ca. 150 timer i htx samt ca. 80 timer i hf. Den ekstra undervisningstid 
samles i en timepulje, som skolerne selv fordeler til fag eller faglige aktiviteter, 
hvor de vurderer, at eleverne har behov for en særlig indsats sammen med en 
lærer. Foruden skriftlig træning kan puljen for eksempel bruges til intensive kurser 
i bestemte fag, faglige praktikophold eller særlige talentaktiviteter. Eleven kan øn-
ske, at dele af timepuljen bruges til et ekstra valgfag.  
 
Løbende evaluering og feedback 

Forligskredsen er enig om at iværksætte en indsats, der skal fremme en effektfuld 
og systematisk evalueringspraksis på alle gymnasier. 
 
Eksisterende mål skal bruges i den løbende feedback til eleverne  
Det er allerede i dag et krav, at der udarbejdes en plan for den enkelte klasse, der 
sikrer sammenhæng og kontinuitet for enkeltfaglige og flerfaglige undervisnings-
forløb (studieplanen). Studieplanen skal sikre variation i undervisnings- og ar-
bejdsformer og skal sætte mål for elevens faglige kompetencer.   
 
Eleverne skal mere systematisk træne det at reflektere over egen udvikling og sæt-
te egne mål. Elevens egne mål og egen evaluering kan så efterfølgende indgå i 
elevens dialog med og feedback fra læreren.  
 
Synliggørelse af elevernes fremskridt 
Den enkelte skole skal anvende evalueringsformer og feedback, der ubureaukra-
tisk og retvisende kan understøtte elevernes faglige udvikling. Det skal blandt an-
det ske gennem en tilpasning af fagenes eksisterende evalueringsmetoder. Det er 
op til den enkelte lærer eller gruppen af lærere i et fag selv at tilpasse fagenes eva-
lueringsmetoder, så de er egnede til at tydeliggøre læringsudbyttet i et fagligt for-
løb. Der kan fx være tale om, at den samme opgave gives som opstart og afslut-
ning på et forløb, eller at der stilles krav om, at en særlig viden, kundskab eller 
kompetence skal anvendes i en skriftlig opgave. 
 
Kravene til den løbende evaluering skærpes, så der bliver mere vægt på fremadret-
tet, formativ evaluering. Det betyder fx, at eleven ikke kun modtager en karakter 
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som evaluering på en opgave, men også får klare anvisninger på, hvordan det er 
muligt at forbedre sig. Evalueringen i fagene skal følges af klare anvisninger på, 
hvordan eleven kan forbedre sig. Den systematiske opsamling på mål og feedback 
til eleven kan understøttes af målrettede it-løsninger, der skaber overblik for ele-
ven. 
 
Forsøg med karakterfritagelse i 1.g 
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling igangsætter rammeforsøg med 
karakterfritagelse i 1.g. Skoler, der deltager i forsøgene, fritages for kravet om at 
give løbende og afsluttende standpunktskarakterer i ikke-afsluttende fag i 1.g i de 
klasser, de ønsker at tilmelde forsøget. Forsøgene skal give de deltagende skoler 
bedre muligheder for at styrke den fremadrettede evaluering af eleverne og bruge 
forskellige evalueringsformer i den løbende faglige evaluering af eleven i 1.g. For-
søgene skal øge viden om effekten af systematisk feedback uden karaktergivning, 
herunder om effekten i forhold til elever med forskellig social baggrund.  
 
De deltagende skoler forpligtes til at bruge andre evalueringsmetoder, som giver 
eleven viden om standpunktet, både hvad gælder de overordnede mål for uddan-
nelsen som helhed og ud fra de mål og bedømmelseskriterier, som er for faget. 
 
Elevernes psykiske sundhed 
For at fastholde eleverne i gymnasiale uddannelser eller evt. anden ungdomsud-
dannelse og sikre et sundt læringsmiljø, skal skolen stille støtte og vejledning til 
rådighed for elever, der ikke trives eller er truet af frafald. Hvilken form denne 
støtte har, afgøres af den enkelte skole, men kan fx tage form af mentorer, coa-
ches, kontaktlærere, psykologer, mv. Der skal være tale om personer, der har sær-
lig indsigt i vejledning og støtte i forhold til at fremme hensigtsmæssig uddannel-
sesadfærd og trivsel hos de unge. Målgruppen er elever, der selv henvender sig, 
eller som lærere eller andre på skolen identificerer som havende problemer i for-
hold til trivsel eller fastholdelse. Det vil dreje sig om såvel højtpræsterende som 
lavere præsterende elever.   
 
I forhold til elever, der har behandlingskrævende problemer, er det skolens opga-
ve at hjælpe eleven til en hurtig overgang til et behandlingstilbud. Det er ikke sko-
lens opgave at behandle syge elever.  
 
Udvidet tilbud til unge med autismespektrumforstyrrelse 
De eksisterende tilbud til unge med Aspergers syndrom udvides med udbud på de 
erhvervsgymnasiale uddannelser samt en mindre udvidelse af det nuværende antal 
af tilbud på stx og hf til unge med diagnoser inden for ASF (autismespektrumfor-
styrrelser). Udbuddet vil, ligesom det eksisterende tilbud, være kvoteret og blive 
tildelt gennem en udbudsrunde. 
 
 
Forenkling og fornyelse af prøver og forebyggelse af 
snyd 
Forligskredsen er enig om at forenkle og forny prøverne. Prøverne opdateres i 
overensstemmelse med de ændringer af fagenes indhold og mål, der i øvrigt gen-
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nemføres, så det sikres, at der i alle fag er en klar sammenhæng mellem, hvad ele-
verne skal kunne, og hvad eleverne bliver evalueret på ved prøverne. For at sikre 
ensartethed på nationalt plan, skal der i fagenes læreplaner angives et forventet 
omfang af det faglige stof, som eleverne skal arbejde med for at opfylde de faglige 
mål. 
 
Nyere prøveformer indføres, hvor det er fagligt relevant, herunder kan prøver 
med portfolio overvejes. I valget af prøveformer skal der tages højde for de enkel-
te gymnasiale uddannelsers faglige profil. Den endelige fastlæggelse af prøverne 
foretages af læreplansgrupper, der ledes af ministeriets fagkonsulenter, og hvori 
der deltager repræsentanter for aftagere, samt lærere med stor praksiserfaring.  
 
Der etableres ændrede krav vedr. bonus A-ordningen, så det sikres, at eleverne på 
de forskellige gymnasiale uddannelser stilles mere lige i forhold til muligheden for 
at opnå bonus A. 
 
Antallet af prøver øges til mindst ti prøver i stx, hhx og htx 

Det nuværende antal prøver forøges, så eleverne i stx, hhx og htx fremover skal 
aflægge mindst ti prøver, herunder et studieretningsprojekt (SRP) i stx og et stu-
dieområdeprojekt (SOP) i htx og hhx samt en prøve i skriftlig dansk. 
 
Vedr. prøver med ekstern censur 
Studieretningsprojektet (SRP) i stx og studieområdeprojektet (SOP) i hhx og htx 
afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer en skriftlig besvarelse og en 
mundtlig eksamination. 
 
De traditionelle skriftlige prøver på papir udfases, og nye digitale skriftlige prøver 
udvikles og indfases i stedet. De digitale prøver skal bidrage til en faglig og pæda-
gogisk forbedring af prøverne, og de må ikke forsimple indholdet af prøverne. 
Ved mundtlige prøver med to prøveformer, fjernes den ene. Der er i dag et meget 
stort antal 24-timers prøver. Antallet skal nedsættes under hensyntagen til, at 24-
timers prøver bevares, hvor de er fagligt velbegrundede, hvilket bl.a. gør sig gæl-
dende i fag i de erhvervsgymnasiale uddannelser. Forligskredsen forelægges efter-
følgende forslag til hvilke 24-timersprøver, der skal afskaffes, og hvad der sættes i 
stedet.  
 
Principperne for prøveudtrækket justeres med henblik på, at langt hovedparten af 
eleverne højest aflægger to prøver i fag på C-niveau. 
 
Prøven i skriftlig dansk gøres obligatorisk. 
 
Der indføres prøve i faget idræt på C-niveau i stx. Prøven er i udtræk. Der lægges i 
udarbejdelsen af bedømmelseskriterierne vægt på, at prøven skal understøtte fa-
gets identitet som et fag, der skal skabe bevægelsesglæde samt viden og erfaringer 
med kroppen og dens bevægelsesmuligheder.  
 
Vedr. interne prøver 
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Eleverne i stx, hhx og htx skal i løbet af deres uddannelse fortsat til i alt mindst 
fem interne skriftlige eller mundtlige prøver med henblik på, at eleverne får faglig 
feedback og træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De inter-
ne prøver omfatter obligatorisk intern skriftlig og/eller mundtlig årsprøve i studie-
retningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på B-niveau og A-niveau. Der 
afholdes årsprøve i matematik ved afslutningen af 1.g, hvis faget er på B-niveau, 
og ved afslutningen af 2.g, hvis faget er på A-niveau. Elevens resultater skal af-
spejle sig i årskaraktererne. 
 
Der gennemføres forsøg med prøverne i forhold til afprøvning af digitale og in-
novative kompetencer med særligt fokus på hhx og htx. I forsøgene omfatter un-
dervisningen fx et projekt, hvor eleverne skal undersøge et konkret problem og 
udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet.  
 
For at indhente erfaringer om, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mel-
lem arbejdsformerne i den daglige undervisning og prøveformerne igangsætter 
ministeren for børn, undervisning og ligestilling et rammeforsøg med innovative 
prøveformer, hvor skoler kan deltage med en eller flere klasser. De deltagende 
skoler skal ved de mundtlige prøver i fagligt relevante fag supplere de eksisterende 
bedømmelseskriterier med en bedømmelse af elevernes innovative kompetencer 
på baggrund af en centralt fastlagt taksonomi. Rammeforsøget udformes med 
inspiration fra eksisterende forsøg på området, og indholdsrammen for forsøget 
forelægges forligskredsen.  
 
Endelig skal eksamensperioden i højere grad udnyttes.  
 
Forebyggelse af snyd og skærpet bemyndigelse i studie- og ordensreglerne 

Omfanget af elevernes snyd ved prøverne på de gymnasiale uddannelser er stigen-
de. Det skyldes især de nye muligheder for snyd, som internettet også bringer med 
sig. Forligskredsen er derfor enig om at styrke forebyggelsen mod snyd. 
 
Konsekvenser ved snyd 
Eleverne skal vide, at snyd har konsekvenser, så derfor skærpes sanktionerne for 
snyd, og oplysningen til eleverne om konsekvenserne af snyd øges. Snyd ved prø-
verne skal desuden kunne resultere i tildelingen af den laveste karakter (-3). Tekni-
ske løsninger skal i større omfang anvendes som hjælpemiddel i skolernes kontrol 
med elevernes opgavebesvarelser. 
 
Revision af bekendtgørelsen om studie- og ordensregler 
Bekendtgørelsen revideres. Bemyndigelsen til at fastsætte regler om skolernes stu-
die- og ordensregler klargøres og udvides med henblik på at styrke skolernes loka-
le ledelsesrum. Skolens leders muligheder for at sanktionere elever, der overtræder 
studie- og ordensreglerne, styrkes, herunder bl.a. i relation til elevers snyd i for-
bindelse med den daglige undervisning, mobning og anden uhensigtsmæssig ad-
færd med mobiltelefoner og digitale medier, mv. 
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Moderne hf med en klar profil 
Hf giver videreuddannelsesmuligheder for såvel unge, der kommer direkte fra 
grundskolen, som voksne, der ønsker videreuddannelse. Hf spiller også en vigtig 
rolle ved at uddanne en elevgruppe, der ellers har svære kår i uddannelsessystemet. 
Men den toårige hf-uddannelse har samtidig en række udfordringer. En stor og 
stadigt større andel af eleverne har svage faglige forudsætninger, og mange har 
afbrudte ungdomsuddannelser bag sig. Der er et frafald på 28 pct. fra uddannel-
sen. Færre studenter fra hf læser videre sammenlignet med fx stx, og flere af de, 
der påbegynder en videregående uddannelse, falder fra. 
 
Forligskredsen er enig om en ny toårig hf-uddannelse med en klar identitet, en 
øget målretning og en stærk fleksibilitet i forhold til at sikre den enkeltes videre-
uddannelsesmuligheder. Særlige fagpakker skal sikre et ny fagligt fokuseret hf, der 
målrettet klæder eleven på til at tage en professionsbachelor- eller en erhvervsaka-
demiuddannelse, som er de uddannelsesretninger, ca. 41 pct. af hf-studenterne 
allerede vælger i dag. Tilbygningsmuligheder på andet år af det toårige hf eller via 
enkeltfags-hf og GSK sikrer fleksibilitet og adgang til universitetsuddannelser ad 
flere veje.  
 
Skærpet faglighed og målretning af uddannelsen 
Toårigt hf målrettes primært mod erhvervsakademi- og professionsbachelorud-
dannelser, og alle fag får en praksisorienteret toning. Der indgår samtidig mulig-
hed for udvidede fagpakker på højt niveau, herunder målretning mod universi-
tetsuddannelser. I den nye hf tilføres der flere timer til dansk og matematik, så 
eleverne har mulighed for at nå et højere fagligt niveau.  
 

Eleverne kan fremover vælge mellem idræt eller et praktisk/musisk fag som obli-
gatorisk fag for at sikre bedre plads til målretningen af uddannelsen. Disse fag kan 
derudover vælges som valgfag eller indgå i fagpakker. I hf koncentreres undervis-
ningen på færre fag, men således, at det almendannende sigte bevares. I hverdagen 
giver det mulighed for at prioritere elevernes faglige fordybelse og øvelse i grund-
læggende færdigheder. 
 
I kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe tydelig-
gøres det, at de tre fag skal tilgodeses fagligt i overensstemmelse med det timetal, 
der svarer til timetallet i fagene på enkeltfags-hf, ligesom de tre fags kernefaglig-
hed tydeliggøres. I både kultur- og samfundsfaggruppen og i den naturvidenskabe-
lige faggruppe ændres prøveformen, så eleverne udtrækkes til prøve i ét af de fag, 
der indgår i faggruppen, umiddelbart inden eksamensperioden. 
 
Eleven får flere B-niveaufag end tidligere, og dansk A er obligatorisk. 
 
Det sikres, at det faglige niveau i de enkelte hf-fag og til prøverne reelt svarer til 
det faglige niveau i de tre andre gymnasiale uddannelser, da den indbyrdes merit-
mulighed for de enkelte fag opretholdes. Der gennemføres derfor en skærpelse af 
de faglige mål og bedømmelseskriterier og en indsats i forhold til at justere be-
dømmelsespraksis i alle fag, samt en justering af de faglige mål og det faglige ker-
nestof. Som led heri skal det sikres, at elevernes personlige modning, dømmekraft, 
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handlekraft og afklaring, herunder evnen til at træffe valg og tage ansvar, styrkes. 
Ligeledes skal elevernes dannelse til aktiv demokratisk deltagelse styrkes. 
 
Nye vilkår for optagelse og videreuddannelse  
En mere målrettet hf betyder også, at ansøgere allerede skal kunne optages på hf 
efter 9. klasse.  
 
Elever med særlige indlæringsmæssige udfordringer, fx ordblindhed, talblindhed, 
elever med autismespektrumforstyrrelse mv., og elever på særlige talentforløb, fx 
Team Danmark, Musikalsk grundkursus, balletelever mv., gives udvidet mulighed 
for optagelse direkte fra 9. klasse. 
 
Knap 2/3 af de, der optages på toårig hf i dag, kommer ikke direkte fra 10. klasse. 
Hvis denne type ansøgere, som ikke søger om optag i direkte forlængelse af 9. 
eller 10. klasse, ikke opfylder adgangsforudsætningerne til hf, skal de ikke op til en 
optagelsesprøve. I stedet kan de optages efter en individuel kompetencevurdering 
af deres personlige og faglige forudsætninger for at bestå en hf-uddannelse. Der 
sikres en national standard for den udvidede optagelsesmulighed, og der indføres 
standard- og dokumentationskrav til vurderingen af de faglige og personlige for-
udsætninger i form af krav til samtalens indhold og til ansøgerens dokumentation 
for erfaringer. 
 
En eksamen fra den toårige hf skal give adgang til videreuddannelse på erhvervs-
akademiuddannelser eller en professionsbacheloruddannelser, samt til universi-
tetsuddannelser når der bygges flere fag ovenpå via hf-enkeltfag eller GSK eller i 
særlige udvidede fagpakker med forhøjet timetal. 
 
Fagpakker rettet mod videre uddannelse 
For at understøtte en god overgang til videre uddannelse inden for erhvervsaka-
demi- og professionsbacheloruddannelserne skal eleverne kunne vælge mellem 
fagpakker sammensat af skolerne selv. Skolerne kan fx sikre en målretning mod 
professionsbacheloruddannelser inden for områder som for eksempel sundhed og 
undervisning/pædagogik og erhvervsakademiuddannelser inden for områder som 
for eksempel it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi, således at fagpak-
kerne rummer relevante fag og niveauer. Fagpakker skal bestå af 2 fag på BB- eller 
BC-niveau. Institutioner med kun ét eller to hf-spor kan dog udbyde hf med små 
fagpakker ned til CC-niveau for at give større plads til valgfag, der evt. kan samlæ-
ses med andre gymnasiale institutioner. De obligatoriske fag skal indgå i et fagligt 
samspil med fagpakken for at understøtte professionsorienteringen. 
 
I dag læser ca. 13 pct. af hf’erne videre på universitetsuddannelser. De hf’ere, der 
fremadrettet forventer at læse videre på en akademisk bacheloruddannelse, skal 
være bedre fagligt rustet, når de søger ind.  
 
Derfor kan der udbydes udvidede fagpakker, der ruster eleverne yderligere til de-
res videreuddannelse.. Disse udvidede fagpakker skal både rumme hf-
uddannelsens brede almendannelse og faglighed, samtidig med at der gives en 
mulighed for faglig fordybelse i et omfang, som hf-uddannelsen med den normale 
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timeramme ikke kan rumme. De udvidede fagpakker skal rumme en samlet ud-
dannelsestid på1875 timer for at give mulighed for faglig fordybelse, hvilket inde-
bærer mindst ét A-niveau og ét B-niveau udover de normale fagpakkers timetal, 
(250 timer ekstra).  
 
Valgfag 
Alle elever har mindst ét frit valgfag. Såfremt skolen tillader det, kan eleverne øge 
deres samlede timetal og fx erstatte et valg af C-niveau med et løft fra C-niveau til 
B-niveau eller tage et ekstra valgfag. Der må dog godt udbydes udvidede fagpak-
ker, der ikke giver plads til valgfag. 
 
Perioder med praktik og projekter 
Fagene skal orienteres mere direkte mod de videre studier og jobs, som hf-
uddannelsen forbereder til. Det skal ske i projekter og praktikforløb, der knytter 
sig til den fagpakke, eleven har valgt. 
 
Praktikforløb og projektperioder på i alt 70 timer skal bruges til faglig fordybelse, 
hvor eleverne skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger inden for 
det valgte fagområde gennem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og den 
faglige undervisning. Ét projekt eller praktikforløb i 1. semester skal understøtte 
elevens afklaring af hovedinteresse, herunder evt. valg af valgfag allerede fra 2. 
semester. Ét projekt eller praktikforløb i 2. semester skal understøtte valg af fag-
pakke, og mindst ét projekt eller praktikforløb i 3. eller 4. semester skal understøt-
te valget af videregående uddannelse. 
 
Alle projekter og praktikforløb er knyttet til bestemte fag og skal afrapporteres fx 
gennem en portfolio, der skal drøftes med og godkendes af en faglærer, og som 
skal bidrage til, at eleverne reflekterer over, hvad den erhvervede viden giver af 
perspektiver i relation til videregående uddannelse. 
 
Praktikforløb kan arrangeres af eleven selv eller af skolen og kan afvikles på ud-
dannelsesinstitutioner, offentlige og private arbejdspladser, i organisationer mv. 
afhængigt af de lokale muligheder og skal altid rumme en form for faglig opgave-
løsning.  
 
Ny struktur for skoleåret 
Elevens faglige udvikling støttes ved at opdele skoleåret i to semestre. Eleven væl-
ger sine fag gradvist efter et afklaringsforløb med projekter eller praktik, der knyt-
ter sig til den fagpakke, eleven har valgt.  
 
Fag eller niveauer afvikles på ½, 1, 1½ eller 2 år, så eleverne oplever, at de hvert 
halve år afslutter en del af uddannelsen. Det betyder også, at elever, der evt. forla-
der uddannelsen for at fortsætte på enkeltfags-hf, på en anden gymnasial uddan-
nelse eller på eud, kan have prøvebeviser med sig og dermed evt. undgå tab af 
uddannelsestid. Det første år er fastlagt fagmæssigt, så eleverne oplever et fagligt 
og socialt stabilt klassefællesskab. Første semester tilrettelægges som et grundfor-
løb, hvor de grundlæggende kompetencer, som eleverne efterfølgende får brug for 
i uddannelsen, trænes. Eleverne foretager evt. efter 1. semester valg, fx om mate-
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matik afsluttes på C-niveau eller fortsættes på B-niveau eller valg af 2. fremmed-
sprog. Før uddannelsens andet år vælges en fagpakke, der består af et antal valgfag 
samlet i en pakke. Endelig vil den enkelte elev normalt skulle foretage ét valg af et 
valgfag uafhængigt af valg af fagpakke. 
 
Vejledning og løbende feedback 
Hf-uddannelsen er i dag kendetegnet ved, at eleverne ikke gives medtællende 
standpunktskarakterer, og hf-studenterne vurderes således udelukkende på deres 
præstationer ved prøver. Lærerne er forpligtede til at give eleverne en vurdering af 
deres standpunkt i hvert fag to gange årligt. For at modvirke frafald og øge den 
faglige indlæring skal der i den nye moderne hf-uddannelse finde formativ evalue-
ring sted i endnu højere grad end i dag. Den skal indebære, at elevens grad af op-
fyldelse af de faglige mål følges tæt.  
 
Skolen skal sikre regelmæssig feedback fra lærerne til den enkelte elev. Senest efter 
½ år gennemføres en screening af eleven for at kortlægge elevens indlæringsresul-
tater og -udfordringer. Screeningen indgår som en del af grundlaget for en vejled-
ning af eleven i forhold til videre valg af fag og fagpakker. Afrapportering af første 
projekt/praktikforløb indgår ligeledes heri, ligesom efterfølgende afrapporteringer 
af øvrige projekt/praktikforløb indgår i drøftelser med eleven om fagvalg og vide-
re uddannelsesvalg. For elever, der har under 3 i gennemsnit efter 1. hf og ønsker 
en udvidet fagpakke i 2. hf, skal der gennemføres en faglig screening og vejled-
ningssamtale ved afslutningen af 1. hf. 
 
Der stilles krav til skolen om tæt faglig vejledning i forbindelse med elevens arbej-
de med den større skriftlige opgave, ligesom der stilles krav til eleven om frem-
møde til denne vejledning. 
 
Desuden indføres der en udvidelse af undervisningstiden med en timepulje på ca. 
20 pct. (dvs. ca. 80 timer) af den nuværende kursisttid til skriftligt arbejde, jf. s. 29. 
Den samlede lærer-elev tid øges således fra 1625 timer til 1705 timer, og ligesom 
på de treårige uddannelser skal skolen med denne timepulje tilgodese den enkelte 
elevs behov for fx vejledning i forbindelse med skriftligt arbejde eller særlige ind-
satser i bestemte fag. 
 
Overbygningsmulighed via hf-enkeltfag eller GSK  
Hf-studenter med en normal toårig hf-uddannelse på 1625 timer kan i forlængelse 
af deres uddannelse eller senere i livet få et ønske om at udvide deres hf-eksamen 
med flere fag, så de fx kan søge ind på en akademisk bacheloruddannelse, 
 
Der gives derfor mulighed for faglig overbygning på hf-enkeltfag for hf-studenter. 
De samme regler, som gælder for optagelse på den udvidede fagpakke på toårig 
hf, gælder også for overbygning til hf. Den faglige overbygning varer højst seks 
måneder. Hf-studenterne indgår dermed i studiemiljøet på hf-enkeltfag og kan 
optages på almindelige hf-enkeltfagshold. Hf-studenter vil ligeledes kunne benytte 
GSK til at supplere deres uddannelse, hvis den løsning er mest hensigtsmæssig. 
 
Hf-enkeltfag 
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Hf-enkeltfag er fortsat et tilbud om enkeltfagsundervisning for voksne. De enkelte 
fag afsluttes med prøve og kan sammenstykkes til en samlet enkeltfagseksamen.  
 
Hf-enkeltfag, enten som en overbygning på toårig hf eller som en fuldt hf-
enkeltfagsforløb, vil således – med valg af de rette fag og niveauer kunne give 
adgang til universitetet.  
 
Uddannelsen til hf tilrettelagt som enkeltfagsundervisning vil fortsat give mulig-
hed for udbud af fag fra såvel hf-bekendtgørelsen som fra andre gymnasiale be-
kendtgørelser og valgfagsbekendtgørelsen. Det giver mulighed for, at den enkelte 
kursist kan tage de fag, vedkommende har brug for i forhold til videreuddannelse 
eller arbejde, ligesom fagene kan sammenstykkes til en fuld eksamen. 
 
Den samlede enkeltfagseksamen kan enten være i form af en eksamen svarende til 
eksamen fra det moderne toårige hf eller svarende til en eksamen fra det moderne 
toårige hf med flere fag, dvs. med en udvidet uddannelsestid, herunder også med 
større udvidelse end det er muligt at opnå på toårig hf. Via hf-enkeltfag vil man 
således kunne sammenstykke en hf-enkeltfagseksamen med en udvidelse på op til 
5-600 timer udover de normale 1625 timer. Det indebærer, at kursister kan opnå 
alle de adgangsgivende fag og niveauer, der fx kræves på universitetsuddannelser 
inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og tekniske uddannelser. 
 
Ansøgere til hf-enkeltfag kan fortsat tidligst optages et år efter, at de pågældende 
har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller har gennemført en undervisning, der står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elever, der efter 9. klasse er 
fortsat i 10. klasse, kan tidligst optages et år efter, at de har forladt 10. klasse. 
Da ansøgere til hf-enkeltfag ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal de 
som hidtil optages efter individuel vurdering af deres kvalifikationer. Det skal her 
lægges til grund, at ansøgernes faglige kvalifikationer skal svare til adgangsforud-
sætningerne på de treårige gymnasiale uddannelser og svare til forudsætningerne 
for at optagelse på overbygningen på hf-enkeltfag fra toårig hf. 
 
Vinteroptag på toårigt hf 
Der finder forsøg sted med vinteroptag til hf tre steder i landet. Forsøg med vin-
teroptag evalueres i 2016, og resultatet heraf forelægges forligskredsen til drøftel-
se. 
 
Steinerskoler 
Der skabes mulighed for, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan 
tillade, at en institution omfattet af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser 
og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) med udgangspunkt i Stei-
nerpædagogikken kan udbyde den toårige uddannelse til højere forberedelsesek-
samen uden afholdelse af prøver og dokumentation gennem eksamensbevis. I 
stedet dokumenteres elevernes gennemførelse af uddannelsen ved et vidnesbyrd, 
der i sproglig form redegør for de kompetencer, eleverne har opnået i de enkelte 
fag og uddannelsen som helhed. Den særlige ordning evalueres efter fem år på 
baggrund af data om denne type hf-studenters brug af supplering via hf-enkeltfag 
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samt overgangsfrekvens til og gennemførelsesfrekvens på videregående uddannel-
se set i sammenhæng med studenter i øvrigt. 
 
Opfølgning 
Forligskredsen vil følge udviklingen i den nye toårige hf, herunder i forhold til 
søgningen til uddannelsen, frafald på uddannelsen og overgang til videregående 
uddannelser.  
 
Forligskredsen er enig om at følge studenterne fra hf med henblik på at følge ud-
viklingen i faglighed, frafald og søgning til videregående uddannelse.  
 

Oversigt over timer i toårig hf 
De ændringer i timer til toårig, som følger af nærværende aftale om reform af de 
gymnasiale uddannelser fremgår af nedenstående tabel 2:  
 

 

 

Tabel 2 
Oversigt timer i toårig hf 

Timetal   Toårig hf i dag   Toårig hf fremadrettet 

Dansk A  240  260 

Engelsk B  210  210 

Matematik C  125  135 

Idræt C eller praktisk-musisk fag C  75  75 

Praktisk-musisk fag C/idræt  75  0 

Naturvidenskabelig faggruppe  
(biologi C, kemi C, geografi C)  225 (3 x 75)  225 

Kultur- og samfundsfaggruppe  
(historie B, religion C, samfundsfag C) 

 300 (150 + 75 + 75)  300 

Værkstedstimer  50  0 

Projektperioder  50  0 

Projekt/praktik   70 

Større skriftlig opgave  25  25 

I alt timer til obligatoriske fag mv.  1375  1300 

I alt timer til fagpakke og valgfag   325 

Fagpakker   200-250 (*) 

Valgfag mindst  250  75-125 

I alt mindst   1625  1625 

 

Elevtid   360-460 timer  290-370 

Øget lærer-elevtid, 20 % af elevtid   70-90 

Forøget samlet undervisningstid   Ca. 1705 timer 
 

 
      Note: (*) En udvidet fagpakke rummer ekstra 250 timer, dvs. i alt 450-500 timer. 
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Styrket digitalisering i undervisningen 
De gymnasiale uddannelser skal ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, 
hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår. For at udnytte de muligheder for 
mere kvalitet i undervisningen og bedre læringsresultater, der generelt ligger i øget 
anvendelse af it i undervisningen, skal der udarbejdes en strategi for digitalisering i 
undervisningen. Forskning både nationalt og internationalt peger på en række 
positive effekter af it i undervisningen.  
 
Initiativerne i strategien skal understøtte reformens fokus på faglighed, kundska-
ber og almendannelse og bidrage til, at elevernes faglige resultater styrkes, bl.a. 
gennem øget bevidsthed om de læringsmål eleverne skal realisere samt gennem 
øget kvalitet i lærernes vejledning og feedback til eleverne. Strategien skal sætte 
elevernes digitale færdigheder og kompetencer, lærernes digitale kompetencer og 
digitale didaktik samt brug af data til at understøtte læring og udvikling på dagsor-
denen. Strategien skal understøtte lærernes evne til at foretage til- og fravalg af 
digitale læringsredskaber, herunder brug af lyd og billeder, og den skal understrege 
betydningen af viden og kundskaber som forudsætning for at kunne navigere i et 
digitalt univers. It skal understøtte læreren – ikke erstatte læreren. 
 
Strategien skal ses som led i ministeriets arbejde med en samlet strategi for digital 
læring på undervisningsområdet. 
 
Digitaliseringsstrategien skal have fire fokuspunkter  
 
1. Hvilke digitale færdigheder og kompetencer eleverne skal have for at være 

rustet til fremtidens digitale samfund 
2. Hvilke digitale kompetencer lærerne skal have, herunder viden om digital di-

daktik, for at undervisningen kan bibringe eleverne den viden og de færdighe-
der og kompetencer, som er målet med undervisningen 

3. Hvordan brug af tilgængelige data, fx opsamlet via elevernes brug af digitale 
læremidler, kan understøtte elevernes læring og styrke fagligheden 

4. Forskningsstudie af, hvordan it understøtter faglighed, kundskaber og almen-
dannelse. 

 
Tabel 3 viser it-initiativer for de gymnasiale uddannelser.  
 

 
Tabel 3 
It-initiativer for de gymnasiale uddannelser 

Fokus  Initiativ     

Elev 
Faget informatik gøres obligatorisk i hhx på C-niveau, bliver studieretningsfag i hhx og htx på B-niveau, kan som 
valgfag i stx erstatte et naturvidenskabeligt fag (biologi eller naturgeografi) på C- og B-niveau og kan i htx erstatte 
faget kommunikation og it på C-niveau 

 

Elev Faget programmering indføres på B-niveau i htx og indgår som studieretningsfag 
Elev Der opstilles tydelige mål for elevernes digitale viden, færdigheder og kompetencer 

Elev 
Der udvikles nye prøveformer, der er velegnet til at måle opfyldelse af kravene til elevernes digitale viden, færdighe-
der, kompetencer og dannelse. 

Lærer 
Erfaringer fra skoler, der i dag anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt, opsamles og udbredes til 
øvrige skoler for at forny den pædagogiske praksis og integrere it i undervisningen. Erfaringerne indgår i kompetence-
udviklingsforløb for lærere og ledere. 

Lærer 
Der skabes rammer for bedre og nemmere brug af digitale platforme, læremidler og administrative systemer ved at 
muliggøre udveksling af data på tværs af systemerne og forbedre mulighederne for videndeling og samarbejde via 
digitale redskaber  

Data 
Initiativer til inspiration i skolernes arbejde med dataunderstøttet undervisning videreføres. Der igangsættes en af-
dækning af muligheder og barrierer for bedre udnyttelse af eksisterende data til fremme af dataunderstøttet læring, 
der styrker lærernes løbende vejledning og feedback til eleverne samt kvalitetsudvikling af undervisningen. 

Forsk-
ning 

Der igangsættes et forskningsinitiativ, der skal afdække, hvordan anvendelse af it og digitale læringsressourcer i 
gymnasiet understøtter faglighed, kundskaber og almendannelse, samt hvordan det kan evalueres i hvilket omfang 
eleverne opnår de ønskede kompetencer gennem digitalisering. 
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Retningsgivende mål og styrket kvalitetsudvikling  
Forligskredsen er enig om, at arbejdet med kvalitetssikring og udvikling på de 
gymnasiale uddannelser skal følge retningsgivende mål, og at arbejdet skal under-
støttes, så der opnås en ensartet, høj uddannelseskvalitet og en effektiv implemen-
tering af reformen af de gymnasiale uddannelser.  
 
Retningsgivende mål 
Ledelsen på de enkelte institutioner skal i samarbejde med lærerne have bedre 
muligheder for at udvikle skolerne og undervisningen i overensstemmelse med de 
lokale vilkår. Ved udmøntningen af forligsaftalen skal der lægges vægt på at fjerne 
unødvendige krav og procesreguleringer, så skolerne får friere rammer i tilrette-
læggelse af undervisningen.  
 
Med afsæt i formålene med de gymnasiale uddannelser indføres der retningsgi-
vende mål for uddannelserne. Målene skal være ubureaukratiske og retningsgiven-
de for kvalitetsudvikling og skal fremme en generel afbureaukratisering af uddan-
nelserne, hvor bl.a. krav til skolernes kvalitetsarbejde forenkles, og skolerne i ste-
det forpligtes til at arbejde for de retningsgivende mål. Afbureaukratiseringen 
gennemføres i en proces, hvori der indgår forslag fra sektoren. 
 
De retningsgivende mål skal sætte retning for elevernes læring og faglige niveau 
med det sigte, at skolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de 
kan, herunder at alle elever, uanset social baggrund, får realiseret deres potentiale 
bedst muligt, herunder gennem høj kvalitet i uddannelsestilbuddene.  
 
I naturlig forlængelse af de nuværende trivselsundersøgelser, der gennemføres i 
henhold til undervisningsmiljøloven, skal målene desuden sætte retning for øget 
indsats vedr. elevernes trivsel med det mål, at opnå en bedre elevtrivsel i de gym-
nasiale uddannelser.  
 
I overensstemmelse med formålet med de gymnasiale uddannelser skal de ret-
ningsgivende mål desuden omfatte anvendelsen af de gymnasiale uddannelser som 
grundlag for videregående uddannelse, herunder med inddragelse af et aftagerpa-
nel fra de videregående uddannelser som bidrag til vurdering af uddannelsernes 
kvalitet. Målet er at styrke kvaliteten i de gymnasiale uddannelser i forhold til de 
videregående uddannelser samt at øge andelen af studenter, der benytter deres 
gymnasiale uddannelse som grundlag for en videregående uddannelse.  
 
Som udgangspunkt skal konkretiseringen af de retningsgivende mål bygge på eksi-
sterende data, bortset fra nye trivselsundersøgelser og indsamling af data fra afta-
gerpanel. 
 
Der iværksættes en undersøgelse af udviklingen af det faglige niveau hos studenter 
i fagene dansk og matematik med nedslag inden for de seneste ca. 30 år med hen-
blik på at få et øget vidensgrundlag i forhold til arbejdet med at sikre, at alle elever 
bliver så dygtige, som de kan blive. 
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Aftalekredsen vil blive inddraget i forbindelse med udformningen af retningsgi-
vende mål, 
 
Løbende opfølgning via målbare konkrete mål 
Til hvert af de retningsgivende mål knyttes konkrete mål, så udviklingen kan føl-
ges på nationalt plan og på den enkelte institution. De konkrete mål for den enkel-
te institution fastlægges af den pågældende institution. Målene fastlægges primært 
ud fra de data, som i forvejen benyttes i kvalitetstilsynet med skolerne. Mål vedrø-
rende elevernes trivsel indebærer indførelse af årlige trivselsmålinger.  
 
De konkrete mål afgrænses således med udgangspunkt i frafald, løfteevne, fagligt 
niveau, eksamensresultater, overgang til videregående uddannelser og trivsel. 
Konkretisering af målet om mindskelse af betydningen af social baggrund i for-
hold til elevernes resultater sker ved brug af samme data opdelt på elevkategorier 
ud fra socioøkonomisk baggrund og faglige indgangsforudsætninger.  
 
Der etableres desuden et aftagerpanel bestående af repræsentanter for de videre-
gående uddannelser m.fl., som skal følge udviklingen med målet om øget videre-
uddannelse og komme med anbefalinger i forhold til at øge målopfyldelsen. 
 

Understøttelse af mål 

Skolerne skal have frihed til at udvikle uddannelserne inden for de fastlagte ram-
mer og i overensstemmelse med de retningsgivende mål.  
 
Frihed og faste rammer 
Det er vigtigt, at den enkelte skole tager ejerskab over de nye, retningsgivende 
mål. Derfor vil der blive stillet krav om, at den enkelte skole hvert år evaluerer 
skolens resultater og kvalitetsarbejdet. Evalueringen skal forelægges bestyrelsen. 
Hvis det er nødvendigt, skal skolen sætte initiativer i gang, der kan forbedre resul-
taterne. 
 
Tilsyn 
Det statslige kvalitetstilsyn med de gymnasiale uddannelser skal afspejle de ret-
ningsgivende mål. Tilsynet skal understøtte institutionernes kvalitetsudvikling og 
primært målrette indsatsen mod bedre målopfyldelse, hvor udfordringerne er 
størst. Tilsynet skal være dialogbaseret, og der vil med udgangspunkt i eksisteren-
de data blive gennemført et årligt kvalitetstilsyn på alle fire gymnasiale uddannelser  
 
Lærings- og fagkonsulenter 
Det gymnasiale læringskonsulentkorps har allerede i dag fokus på skolernes kvali-
tetsudvikling gennem en indsats på enkeltinstitutioner, herunder også skoler med 
særlige udfordringer. Læringskonsulenterne vil frem til 2021 bidrage til, at støtte 
kvalitetsudviklingen på institutioner, som i særlig grad har vanskeligt ved at im-
plementere reformen. Med ansvar for det faglige niveau indgår fagkonsulenterne i 
den løbende sikring og udvikling af kvaliteten i fagene. 
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Åbenhed om data 
Skolerne skal have nem adgang til centrale, eksisterende data, der kan bidrage til 
den løbende kvalitetsudvikling. Det eksisterende datavarehus på det gymnasiale 
område skal videreudvikles og gøres mere brugervenlig med nem adgang til rele-
vante data. 
 

 

Implementering af gymnasiereformen 
Forligskredsen er enig om, at gymnasiereformen implementeres fra skoleåret 
2017/18. Det betyder, at den første årgang reformstudenter fra stx, hhx og htx 
søger ind på de videregående uddannelser i 2020, mens det allerede sker i 2019 for 
de elever, der færdiggør den toårige hf. 
 
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil søge opbakning i aftalekredsen 
bag Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser i forhold til ændringer på er-
hvervsuddannelser, som udspringer af nærværende aftale om reform af de gymna-
siale uddannelser. Ligeledes vil ministeren for børn, undervisning og ligestilling 
søge opbakning i de relevante aftale- og forligskredse i forhold til ændringer ved-
rørende vejledning, som udspringer af nærværende aftale om reform af de gymna-
siale uddannelser, jf. side 8.  
 
Gymnasiereformen kræver omstilling på skolerne og udvikling af den pædagogi-
ske praksis. Det er den enkelte skole, bestyrelse, ledelse og lærer, der skal realisere 
intentionerne i gymnasiereformen. Og den lokale indsats skal understøttes, så sko-
lerne kan nå reformens mål. 
 
Årlig statusredegørelse 
Regeringen vil udarbejde en årlig statusredegørelse om gymnasiereformen til Fol-
ketinget for at kunne følge op på, om reformen lever op til de politiske intentio-
ner. 
 
Evaluering af reformen 
I 2021 vil gymnasiereformen blive evalueret. Som ved andre uddannelsesreformer 
vil der blive etableret et følgeforsknings- og evalueringsprogram, som kan følge op 
på reformens fremdrift og resultater. Gymnasiereformen vil blive fulgt af en føl-
gegruppe med de centrale parter på gymnasieområdet. 
 
Lokal implementering 
Det er vigtigt, at alle skoler har den nødvendige viden og kapacitet til at gennem-
føre gymnasiereformen. Der vil derfor blive gennemført kurser for skolerne inden 
for ”Skoleudvikling i praksis” og ”Faglig udvikling i praksis”, og skolerne vil blive 
samlet i netværk, hvor de kan udveksle erfaringer. 
 
Styrket efteruddannelsesindsats 
Forligskredsen er enig om at afsætte en pulje på samlet 400 mio. kr. i 2017-2024 til 
ekstra ordinært kompetenceløft af lærere og ledelsesudvikling. Puljen er et midler-
tidigt løft af lærernes kompetencer i en otteårig periode. Puljen fordeles til skoler-
ne på baggrund af objektive kriterier, og der stilles krav om, at skolerne i form af 
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en bestyrelseserklæring kan dokumentere den ekstra indsats. Herved sikres det, at 
der bliver tale om en reel styrkelse af den nuværende indsats på den enkelte skole. 
Hvis midlerne ikke kan dokumenteres anvendt til en styrkelse af efteruddannelses-
indsatsen, tilbageføres det ikke-anvendte beløb til Ministeriet for Børn, Undervis-
ning og Ligestilling. Dette beløb videreføres derefter til efteruddannelse til skoler-
ne i det kommende budgetår.  
 
Løftet fra puljen skal ses i sammenhæng med de ordinære efteruddannelsesaktivi-
teter på ca. 200 mio. kr. årligt, der allerede afholdes på institutionerne i dag. Sam-
let set vil der i perioden 2017-2024 være prioriteret 2 mia. kr. til at sikre, at alle 
lærere og ledere har den nødvendige viden og kapacitet til at gennemføre gymna-
siereformen og til at understøtte den lokale indsats, så skolerne kan nå reformens 
mål. 
 
Økonomi 

Økonomien i aftalen fremgår af tabel 4. 
 
Forligskredsen er enig om at ændre tælledagen, der ligger til grund for taxameter-
tilskud, samt opgørelsestidspunktet for det fleksible klasseloft på 1. semester fra 
den 20. undervisningsdag til efter grundforløbet (15. november).  
 
Forligskredsen er enig om, at der fra 2025 afsættes en pulje til kvalitetsudvikling 
mv.
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Tabel 1 
Aftaletekst af 3. juni 2016  

Tema 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 […]  
1. Målrettet indgang til de gymnasiale uddannelser 1,2 0,6 -9,3 18,5 6,8 18,6 31,8 83,7 90,3 84,8 
2. Fokuserede studieretninger  2,5 5 5,7 7,1 -11,2 -36 -46,2 -46,5 -46,6 -47,8 

- heraf mindreaktivitet på GSK* 0,5 2,8 3,9 5,5 -12,8 -37,6 -47,7 -48 -48,1 -48,5 
3. Styrket faglighed og moderne almendannelse 0,2 10,1 10,2 5,7 2,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

- heraf særlig indsats i matematik 0,2 5 4,8 4,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
4.a Hf med en klar profil 0,3 0,2 1,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 
4.b Mulighed for adgang fra 9. klasse  0 0 0 -29 -58 -58 -58 -58 -58 -58 
4.c Øget aktivitet på treårige gymnasiale uddannelser 0 0 0 11,5 23 23 23 23 23 23 
5. Nationale mål og styrket kvalitetsudvikling 3,4 21,2 32 30,1 28,2 18,1 12,5 12,5 12,3 12 

- heraf etablering af klare nationale mål 1,3 3,5 12 12,2 12,2 7,2 7,2 7,2 7 7 
- heraf implementeringsunderstøttelse 1,2 11,1 12,9 11 11 5,9 0,4 0,4 0,4 0,2 
Ændringer ift. udspillet 0 46,3 71,5 76,6 79 78,6 79,3 78,5 78,7 78,7 
- 5/4 i UPV (og 6 i gns.) og 02 fra 10. kl. til hf 0 3,2 13,3 -15,1 -14,7 -5,1 -6,1 -22,6 -26,5 -24 

 - Begrænsning på antal forsøg på optagelsesprøve 0 0 0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,8 -2,1 -2 -2,5 
 - Vejledningsindsats for elever der opfylder 4, men ikke 5 (brobygning) 0 2,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

- Spansk som fortsættersprog 0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
- Forskningsstudie af it og almendannelse 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 
- Undersøgelse af faglige niveau 30 år tilbage  0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Forøgelse af antallet af obligatoriske prøver 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 
- Toårigt hf på Steinerskoler 0 4 12 16 16 16 16 16 16 16 
- Akademisk fagpakke på toårigt hf 0 0 7,5 -5 -24 -24 -24 -24 -24 -24 
- Efteruddannelsesinitiativ 0 34 27 61 56 46 45 65 66 0 
- Unge med autisme spektrum forstyrrelser 0 1 4 7 8 8 8 8 8 8 
- Campusunderstøttelse 0 0 0 6 5 5 8 5 8 22 
- Pulje til kvalitetsudvikling mv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
I alt 7,6 83,4 111,4 121 70,6 45,9 43,9 94,7 101,2 94,1 

Finansieringselementer 
Ændring af tælledage på de gymnasiale uddannelser 0 -34 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 
Ændring af opgørelsestidspunkt for det fleksible klasseloft 0 -12 -28 -33 -35 -35 -35 -35 -35 -35 
Reserve til adgangskrav -6,1 -28,3 -44,4 -22,2 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2 
I alt -6,1 -74,3 -116,4 -99,2 -97,2 -97,2 -97,2 -97,2 -97,2 -97,2 
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Espergærde Gymnasium
Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

Bestående af:

- Ledelse
- Lærere
- TAP
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Læservejledning

I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst
ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet, for eksempel “indflydelse i arbejdet”. I de
fleste tilfælde er der stillet 2 spørgsmål om hver dimension, men i nogle tilfælde er der anvendt 1, 3 eller 4 spørgsmål.

Benchmark og mulige sammenligninger
Besvarelserne på spørgsmålene er sammenlignet med benchmarket Landsgennemsnit. Landsgennemsnittet er
baseret på nogle landsdækkende undersøgelser af danske lønmodtageres arbejdsmiljø gennemført i 2005, 2010 eller
2012. Der foreligger et benchmark for alle pånær seks dimensioner. For hver dimension er svarmønsteret illustreret
ved hjælp af en eller flere søjler. Ud over en søjle for den gruppe, rapporten handler om, angiver en søjle resultatet for
den samlede arbejdsplads og/eller den samlede undersøgelse af Professionel Kapital. Benchmarket er illustreret ved
hjælp af en stiplet linje.

Først en oversigt
Allerforrest i rapporten er der en samlet oversigt, hvor man kan se resultaterne for den gruppe, som rapporten handler
om. Her er der også sammenlignet med benchmarket Landsgennemsnit. I de tilfælde, hvor man ligger mere end 7,5
point bedre end benchmarket, er dette vist ved hjælp af en grøn farve. Hvis man ligger mere end 7,5 point dårligere
end benchmarket, er der anvendt en rød farve. I de øvrige tilfælde er der brugt en gul farve. På denne måde skulle man
ved hjælp af et enkelt blik kunne danne sig et første indtryk af resultaterne.

Nærmere detaljer
De nærmere resultater om de enkelte dimensioner fremgår så af de følgende sider. Her kan man også se, hvilke
spørgsmål de enkelte dimensioner er baseret på samt besvarelserne på de enkelte spørgsmål sammenlignet med
benchmarket Landsgennemsnit.

Sådan udregnes scorer
De allerfleste af spørgsmålene i undersøgelsen har fem svarmuligheder. Disse tildeles en score på 0, 25, 50, 75 og
100 point. På dette grundlag udregnes der en gennemsnitlig score for svarpersonerne. Når der indgår flere spørgsmål
i en dimension, udregnes gennemsnittet for de spørgsmål, der indgår i dimensionen. En høj score svarer til en høj
værdi på dimensionen. Fx betyder en høj score for arbejdsmængde, at arbejdsmængden opleves som høj. Bemærk, at
dimensionen Mobning er opgjort i procent, så man her får andelen, der har været vidne til mobning.

Ikke en dom, men basis for dialog og udvikling
Det er vigtigt at være klar over, at der ikke er tale om nogen karakterbog eller dom. Rapporten bør anvendes til
inspiration og som basis for dialog og udvikling. Det er ikke rapporten, der kan afgøre, om en rød farve faktisk
signalerer et problem. Det kan kun afgøres af dem, som rapporten handler om.
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Oversigt

Svarprocent: 86.0% (111 besvarelser, 129 respondenter).

2015
point (0-100)

Landsgennemsnit
point (0-100)

Difference
point (0-100)

Professionel kapital
Professionel kapital 71.4 - -
Social kapital 74.3 63.7 10.6
Tillid 79.4 68.0 11.4
Retfærdighed 69.2 59.4 9.8
Samarbejdet mellem kolleger 71.2 75.9 4.7
Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne 54.2 55.4 1.2
Human kapital 73.4 66.3 7.1
Beslutningskapital 66.4 - -

Kerneopgaven
Oplevet kvalitet 68.7 69.6 0.9
Kriterier for kvalitet 60.8 - -
Eleverne: Manglende motivation 50.8 - -
Eleverne: Støj og uro i timerne 41.8 - -
Eleverne: Sociale og psykiske problemer 26.4 - -

Jobfaktorer
Arbejdsmængde 46.1 45.5 0.6
Indflydelse i arbejdet 74.2 74.0 0.2
Mening i arbejdet 81.9 74.9 7.0

Relationelle faktorer
Ledelseskvalitet 63.7 53.7 10.0
Anerkendelse fra ledelsen 66.8 64.3 2.5
Anerkendelse fra kollegerne 58.5 74.5 16.0
Anerkendelse fra eleverne 60.4 - -
Anerkendelse fra samfundet 59.0 51.3 7.7
Mobning 12.0% 29.1% 17.1%-point

Person-arbejde faktorer
Arbejde-privatlivskonflikt 49.5 40.9 8.6
Loyalitet 80.7 63.8 16.9
Tilfredshed med arbejdet 83.6 77.8 5.8
Engagement i arbejdet 80.1 74.2 5.9

Helbred og velbefindende
Stress 29.2 29.0 0.2
Udbrændthed 31.7 30.8 0.9
Søvnbesvær 27.2 19.4 7.8
Selvvurderet helbred 63.5 63.9 0.4

Forklaring
Farvningen af dimensionerne har følgende betydning:
· Rød – indikerer punkter, man bør tillægge ekstra opmærksomhed
· Gul – indikerer, at man ligger omkring benchmarket Landsgennemsnit
· Grøn – indikerer ressourcer
· Farveløse – indikerer, at der ikke findes et benchmark for dimensionen

Bemærk: Mobning opgives i procent og ikke i point. Dermed kan man aflæse andelen, der har været vidne til mobning.
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01 Professionel kapital

Begrebet professionel kapital blev for nogle år siden introduceret af forskerne Hargreaves og Fullan, og begrebet har
vundet stor udbredelse og anerkendelse. Ifølge de to forskere består professionel kapital af tre elementer: Social
kapital, human kapital og beslutningskapital. Beslutningskapital er et begreb, som de to forskere har udviklet, mens de
to øvrige begreber er velkendte i den internationale forskning.

Scoren for professionel kapital er et gennemsnit af scorerne for de tre dimensioner:

Social kapital (s. 5)
Human kapital (s. 10)
Beslutningskapital (s. 11)

0 25 50 75 100

Intet benchmark

Espergærde Gymnasium 2015 

111/129: 86.0% 71.4

Alle skoler 2015 

4056/5135: 79.0% 65.1
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02 Social kapital

Social kapital er en egenskab ved arbejdspladsen (fx en skole), der består af tre grundelementer: Tillid, retfærdighed
og samarbejde. Forskningen viser, at arbejdspladser med nogenlunde samme ydre betingelser kan have meget
forskellig social kapital. Arbejdspladser med høj social kapital har som hovedregel højere ledelseskvalitet, bedre trivsel
og engagement samt højere kvalitet og produktivitet.

Scoren for social kapital er et gennemsnit af scorerne for de to dimensioner:

Tillid (s. 6)
Retfærdighed (s. 7)

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 63.7

Espergærde Gymnasium 2015 

108/129: 83.7% 74.3

Alle skoler 2015 

4019/5135: 78.3% 64.1
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03 Tillid

Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror
på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at
være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 68.0

Espergærde Gymnasium 2015 

108/129: 83.7% 79.4

Alle skoler 2015 

4006/5135: 78.0% 68.6

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget ringe
grad

5.1) Stoler ledelsen på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde?
(108 svar)

34.3%
(17.5%)

61.1%
(58.9%)

3.7%
(19.8%)

0.9%
(2.9%)

0.0%
(0.9%)

5.3) Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
(106 svar)

27.4%
(13.8%)

53.8%
(40.4%)

17.0%
(35.4%)

1.9%
(7.7%)

0.0%
(2.7%)
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04 Retfærdighed

Retfærdighed er en central værdi på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om
proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og det resultat, der kommer ud af
det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med respekt, vil det have en lang række negative
virkninger for både virksomheden og de ansatte.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 59.4

Espergærde Gymnasium 2015 

107/129: 82.9% 69.2

Alle skoler 2015 

3978/5135: 77.5% 59.6

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget ringe
grad

5.2) Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?
(106 svar)

12.3%
(6.3%)

47.2%
(39.1%)

36.8%
(46.4%)

2.8%
(6.9%)

0.9%
(1.3%)

5.4) Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen?
(104 svar)

17.3%
(7.0%)

55.8%
(35.2%)

24.0%
(44.1%)

2.9%
(10.9%)

0.0%
(2.9%)
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05 Samarbejdet mellem kolleger

Samarbejdet mellem kollegerne indbyrdes kaldes somme tider ”samlende social kapital” eller bonding. Sammen med
tillid og retfærdighed udgør samarbejdet virksomhedens sociale kapital. Et godt samarbejde har en dobbelt effekt: Dels
løser man kerneopgaven bedre, når man samarbejder og videndeler, og dels giver et godt samarbejde bedre trivsel og
engagement.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 75.9

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 71.2

Alle skoler 2015 

4040/5135: 78.7% 73.5

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

3.4) Hvor ofte hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst
mulige resultat? (109 svar)

7.3%
(33.9%)

35.8%
(50.6%)

45.0%
(13.1%)

11.9%
(2.0%)

0.0%
(0.5%)

2.4) Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med
arbejdet? (109 svar)

29.4%
(30.1%)

44.0%
(42.6%)

25.7%
(21.6%)

0.9%
(4.3%)

0.0%
(1.4%)

2.7) Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads?
(109 svar)

22.9%
(29.2%)

56.0%
(46.3%)

20.2%
(19.4%)

0.9%
(3.7%)

0.0%
(1.4%)

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget
ringe
grad

1.2) Går du og dine kolleger til hinanden, når der opstår problemer, der
kræver fælles løsninger? (106 svar)

25.5%
(29.1%)

47.2%
(51.7%)

26.4%
(15.4%)

0.9%
(2.9%)

0.0%
(1.0%)
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06 Samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne

Samarbejdet med ledelsen kaldes undertiden ”forbindende social kapital” eller linking, og er lige som det ”vandrette”
samarbejde en del af den sociale kapital. Det er vigtigt, at samarbejdet foregår på en måde, så at man kan modtage og
have glæde af både støtte og feedback fra ledelsen. Dette kræver, at der er en høj grad af tillid mellem ansatte og
ledelse.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 55.4

Espergærde Gymnasium 2015 

106/129: 82.2% 54.2

Alle skoler 2015 

3999/5135: 77.9% 51.2

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget
høj grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget
ringe
grad

4.4) Taler din nærmeste leder med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde?
(105 svar)

7.6%
(5.3%)

16.2%
(21.4%)

38.1%
(34.7%)

25.7%
(27.0%)

12.4%
(11.5%)

4.1) Får du den hjælp og støtte, du har brug for, af din nærmeste leder?
(105 svar)

11.4%
(20.7%)

49.5%
(33.1%)

32.4%
(29.6%)

4.8%
(13.1%)

1.9%
(3.6%)

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

2.6) Hvor ofte forklarer din nærmeste leder dig skolens mål, så du forstår,
hvad de betyder for dine opgaver? (104 svar)

1.0%
(13.8%)

33.7%
(31.6%)

37.5%
(30.8%)

24.0%
(17.0%)

3.8%
(6.8%)
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07 Human kapital

Hos forskerne Hargreaves og Fullan er human kapital en af de tre komponenter, som tilsammen udgør undervisnings-
institutionens professionelle kapital (de to øvrige er social kapital og beslutningskapital). Human kapital er
betegnelsen for den enkeltes samlede kvalifikationer, evner og kompetencer. Begrebet omfatter ikke blot de faglige
kompetencer, men også empati og følelsesmæssig intelligens.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 66.3

Espergærde Gymnasium 2015 

111/129: 86.0% 73.4

Alle skoler 2015 

4050/5135: 78.9% 71.7

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

3.3) Hvor ofte har du inden for den sidste måned følt dig sikker på dine evner
til at klare vanskeligheder på arbejdet? (106 svar)

22.6%
(20.9%)

49.1%
(46.9%)

15.1%
(18.9%)

8.5%
(9.0%)

4.7%
(4.3%)

I meget
høj grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget
ringe
grad

1.5) I hvor høj grad har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?
(107 svar)

33.6%
(15.1%)

46.7%
(42.5%)

16.8%
(31.5%)

1.9%
(8.0%)

0.9%
(2.8%)
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08 Beslutningskapital

Medarbejdere ved undervisningsinstitutioner skal ofte træffe beslutninger i situationer, der er komplekse, hyppige og
meget forskellige. I sådanne situationer kan man ikke slå beslutningerne op i en manual eller håndbog. Forskerne
Hargreaves og Fullan bruger betegnelsen beslutningskapital til at beskrive evnen til at træffe fagligt velfunderede
beslutninger i sådanne situationer. På institutioner med høj social kapital vil der være høj beslutningskapital og høj
grad af enighed omkring vigtige beslutninger.

0 25 50 75 100

Intet benchmark

Espergærde Gymnasium 2015 

108/129: 83.7% 66.4

Alle skoler 2015 

3747/5135: 73.0% 59.5

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Der findes intet benchmark for denne dimension.

I meget
høj grad

I høj
grad Delvist

I
ringe
grad

I
meget
ringe
grad

5.7) Er medarbejderne overvejende enige, når der træffes afgørelser og beslutninger
på arbejdspladsen? (106 svar)

1.9% 34.9% 59.4% 3.8% 0.0%

5.9) Bliver medarbejderne på din arbejdsplads overvejende bakket op af ledelsen, når
de har truffet afgørelser og beslutninger? (106 svar)

18.9% 60.4% 17.9% 2.8% 0.0%
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09 Oplevet kvalitet

Kvalitet i løsningen af kerneopgaven har tre facetter: Faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet og oplevet kvalitet. Den
oplevede kvalitet kan handle om elevernes/forældrenes oplevelse, men også om den ansattes oplevelse af kvaliteten i
arbejdet. I dette spørgsmål fokuseres der på, om den ansatte selv er tilfreds med kvaliteten. Hvis de ansatte ikke selv
kan “stå på mål for” kvaliteten i undervisningen, er der grund til at se nærmere på sagen. Det er afgørende for
engagement og stolthed, at der er høj kvalitet i arbejdet.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 69.6

Espergærde Gymnasium 2015 

107/129: 82.9% 68.7

Alle skoler 2015 

4036/5135: 78.6% 63.1

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget ringe
grad

1.7) Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er helt tilfreds
med? (107 svar)

15.0%
(17.8%)

47.7%
(48.7%)

35.5%
(28.8%)

0.9%
(3.4%)

0.9%
(1.4%)
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10 Kriterier for kvalitet

Det kan ofte være et problem, at kerneopgaven er uklar, og at der er uklare kriterier for kvalitet. Hvis dette er tilfældet,
kan der være usikkerhed og uenighed omkring, hvordan man løbende kan arbejde for at forbedre kvaliteten i
undervisningen. På undervisningsinstitutioner med høj social kapital vil der være en høj grad af enighed omkring
kriterier for kvalitet.

0 25 50 75 100

Intet benchmark

Espergærde Gymnasium 2015 

106/129: 82.2% 60.8

Alle skoler 2015 

3740/5135: 72.8% 54.1

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Der findes intet benchmark for denne dimension.

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget ringe
grad

5.8) Er der klare kriterier for høj kvalitet på din arbejdsplads?
(106 svar)

14.2% 32.1% 38.7% 13.2% 1.9%
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11 Eleverne: Manglende motivation

Elevernes motivation – eller mangel på samme – har stor betydning for deres læring, for klimaet blandt eleverne og for
lærernes trivsel og engagement. Elevernes motivation afhænger både af ydre forhold og af undervisningens kvalitet.
Emnet diskuteres meget i medierne og blandt undervisere, men der er ikke meget viden om problemets omfang. Det er
derfor vigtigt at få belyst, hvordan lærerne oplever situationen.

Bemærk: Høje værdier er negativt for denne dimension. Jo højere score, jo oftere vurderer lærerne, at
undervisningen påvirkes negativt af elevernes manglende motivation.

0 25 50 75 100

Intet benchmark

Espergærde Gymnasium 2015 

93/129: 72.1% 50.8

Alle skoler 2015 

3251/5135: 63.3% 53.3

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Der findes intet benchmark for denne dimension.

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

6.3) Hvor ofte bliver effekten af din undervisning påvirket af elever/kursister med
manglende motivation og lyst til at lære? (93 svar)

1.1% 24.7% 53.8% 17.2% 3.2%
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12 Eleverne: Støj og uro i timerne

En række undersøgelser synes at vise, at støj og uro er en gene for både elever og lærere i danske skoler. Støj og uro
er en stressbelastning for lærere og elever, og det er rimeligt at antage, at undervisningens kvalitet også lider skade.
Det er derfor vigtigt at få kortlagt problemets omfang med henblik på at tackle det på de bedst mulige måder.

Bemærk: Høje værdier er negativt for denne dimension. Jo højere score, jo oftere vurderer lærerne, at
undervisningen påvirkes negativt af støj og uro i timerne.

0 25 50 75 100

Intet benchmark

Espergærde Gymnasium 2015 

94/129: 72.9% 41.8

Alle skoler 2015 

3253/5135: 63.3% 43.7

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Der findes intet benchmark for denne dimension.

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

6.2) Hvor ofte bliver effekten af din undervisning påvirket af støj og uro i
timerne? (94 svar)

1.1% 14.9% 40.4% 37.2% 6.4%
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13 Eleverne: Sociale og psykiske
problemer

Både i medierne og i diskussioner blandt lærere bliver det ofte gjort gældende, at en stigende andel af eleverne har
ganske store sociale og psykiske problemer. I det omfang dette faktisk er tilfældet, stiller det store krav til både
undervisningen og til koordinering med psykologer, sociale myndigheder og andre. Der savnes valide undersøgelser
af problemets omfang og konsekvenser i de gymnasiale uddannelser.

Bemærk: Høje værdier er negativt for denne dimension. Jo højere score, jo oftere vurderer lærerne, at
undervisningen påvirkes negativt af elever med sociale eller psykiske problemer.

0 25 50 75 100

Intet benchmark

Espergærde Gymnasium 2015 

92/129: 71.3% 26.4

Alle skoler 2015 

3235/5135: 63.0% 40.4

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Der findes intet benchmark for denne dimension.

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

6.4) Hvor ofte bliver effekten af din undervisning påvirket af elever/kursister med
sociale eller psykiske problemer? (92 svar)

0.0% 1.1% 23.9% 54.3% 20.7%
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14 Arbejdsmængde

Arbejdsmængde handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de to spørgsmål om et muligt
misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der
konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har
ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved,
hvornår man har udført opgaven tilfredsstillende.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 45.5

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 46.1

Alle skoler 2015 

4042/5135: 78.7% 50.6

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Altid Ofte Sommetider Sjældent
Aldrig / næsten

aldrig

2.2) Hvor ofte er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op?
(109 svar)

5.5%
(3.7%)

46.8%
(25.5%)

39.4%
(43.5%)

7.3%
(18.7%)

0.9%
(8.6%)

2.8) Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver?
(109 svar)

0.0%
(3.0%)

9.2%
(17.0%)

22.9%
(37.2%)

46.8%
(29.3%)

21.1%
(13.4%)
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15 Indflydelse i arbejdet

Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. Der sigtes ikke mod at måle indflydelse gennem
fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder
især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 74.0

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 74.2

Alle skoler 2015 

4042/5135: 78.7% 71.5

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

2.1) Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine
arbejdsopgaver? (109 svar)

28.4%
(49.1%)

67.0%
(39.8%)

3.7%
(8.9%)

0.9%
(1.7%)

0.0%
(0.5%)

2.5) Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? (109 svar) 10.1%
(18.1%)

55.0%
(41.1%)

30.3%
(24.7%)

4.6%
(11.4%)

0.0%
(4.7%)
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16 Mening i arbejdet

Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er ”lodret”, dvs. at arbejdet eller produktet har relation
til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammenhæng er
”vandret”, dvs. at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes,
at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 74.9

Espergærde Gymnasium 2015 

108/129: 83.7% 81.9

Alle skoler 2015 

4043/5135: 78.7% 82.5

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget ringe
grad

1.6) Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? (107 svar) 32.7%
(22.9%)

55.1%
(53.4%)

10.3%
(20.6%)

1.9%
(2.5%)

0.0%
(0.7%)

1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?
(107 svar)

40.2%
(26.8%)

58.9%
(54.2%)

0.0%
(15.9%)

0.9%
(2.3%)

0.0%
(0.9%)
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17 Ledelseskvalitet

Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte.
Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 53.7

Espergærde Gymnasium 2015 

106/129: 82.2% 63.7

Alle skoler 2015 

3967/5135: 77.3% 57.6

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget
ringe grad

4.2) Er din nærmeste leder god til at planlægge arbejdet? (102 svar) 8.8%
(6.9%)

45.1%
(28.7%)

38.2%
(44.0%)

5.9%
(13.6%)

2.0%
(6.9%)

4.3) Sørger din nærmeste leder for, at den enkelte medarbejder har gode
udviklingsmuligheder? (105 svar)

10.5%
(6.4%)

41.0%
(30.0%)

42.9%
(41.6%)

4.8%
(15.6%)

1.0%
(6.4%)
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18 Anerkendelse fra ledelsen

Anerkendelse er en meget central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Anerkendelse er ikke det samme som ros. Faktisk
kan for meget ros uden grund (skamros) være tegn på manglende anerkendelse. Anerkendelse handler om at blive set
og accepteret som den, man er, om at få uddelegeret relevante og vigtige opgaver og om at blive lyttet til, når man
fremsætter forslag. Hvis et forslag ikke bliver taget til følge, kan det også være et vigtigt tegn på anerkendelse at få en
fyldestgørende forklaring på, hvorfor forslaget ikke bliver fulgt.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 64.3

Espergærde Gymnasium 2015 

107/129: 82.9% 66.8

Alle skoler 2015 

3958/5135: 77.1% 60.1

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget ringe
grad

5.6) Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?
(107 svar)

11.2%
(13.3%)

51.4%
(44.7%)

31.8%
(30.9%)

4.7%
(8.0%)

0.9%
(3.0%)
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19 Anerkendelse fra kollegerne

Indbyrdes kollegial anerkendelse er lige så vigtig som anerkendelse fra ledelsen. Kollegial anerkendelse er ikke det
samme som, at man godt kan lide hinanden. Kollegial anerkendelse bør hvile på et fagligt grundlag, idet man når
længst med fælles mål og gensidig respekt. Sat lidt på spidsen kan man sige, at anerkendelse er ekstra vigtig, når man
skal samarbejde med kolleger, som man måske ikke er ”bedste venner” med.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 74.5

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 58.5

Alle skoler 2015 

4031/5135: 78.5% 60.2

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Altid Ofte Sommetider Sjældent
Aldrig / næsten

aldrig

2.3) Hvor ofte anerkender du og dine kolleger hinanden i arbejdet?
(109 svar)

6.4%
(26.5%)

33.9%
(52.3%)

46.8%
(17.9%)

12.8%
(2.8%)

0.0%
(0.5%)
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20 Anerkendelse fra eleverne

Anerkendelse fra eleverne udgør det ”tredje ben” i forbindelse med anerkendelse af en undervisers arbejde. Her
gælder det samme som i forbindelse med kollegerne: Det handler ikke om at ”gøre sig populær” hos eleverne eller om
at være ven med dem. Anerkendelsen bør hvile på respekten for det faglige indhold i undervisningen og for lærerens
faglige og pædagogiske kompetencer.

0 25 50 75 100

Intet benchmark

Espergærde Gymnasium 2015 

108/129: 83.7% 60.4

Alle skoler 2015 

3791/5135: 73.8% 60.8

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Der findes intet benchmark for denne dimension.

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

3.0) Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af
eleverne/kursisterne? (108 svar)

5.6% 41.7% 42.6% 9.3% 0.9%
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21 Anerkendelse fra samfundet

Dette aspekt af anerkendelse er lidt mere diffust end de øvrige tre, men ikke desto mindre af ret stor betydning for alle,
der arbejder med undervisning. Dette hænger naturligvis sammen med det meget store fokus, der er på undervisning
både i medierne og i den politiske diskussion.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 51.3

Espergærde Gymnasium 2015 

105/129: 81.4% 59.0

Alle skoler 2015 

4011/5135: 78.1% 53.6

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget
høj grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget
ringe
grad

1.4) I hvor høj grad kan man sige, at dit arbejde bliver anerkendt og påskønnet i
samfundet i al almindelighed? (105 svar)

5.7%
(5.4%)

42.9%
(27.0%)

36.2%
(42.0%)

12.4%
(18.7%)

2.9%
(7.0%)
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22 Mobning

Ved mobning forstår man, at man gennem længere tid er blevet udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling,
som det er svært at forsvare sig imod.

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

8.1) Har du inden for de sidste 12 måneder været vidne til, at ansatte på din
arbejdsplads er blevet udsat for mobning? (108 svar)

0.0%
(1.4%)

Ja, dagligt

0.9%
(3.5%)

Ja, ugentligt

0.0%
(4.5%)

Ja, månedligt

11.1%
(19.8%)

Ja, af og til

88.0%
(70.9%)

Nej

8.2) Hvis ja, hvem mobbede? (Sæt eventuelt flere krydser) (12 svar) 75.0%
(70.8%)

Kolleger

8.3%
(30.6%)

Ledere

16.7%
(7.5%)

Underordnede

0.0%
(11.8%)

Forældre, kursister eller elever
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23 Arbejde-privatlivskonflikt

Disse spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især på to former,
nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 40.9

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 49.5

Alle skoler 2015 

4042/5135: 78.7% 52.9

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Altid Ofte Sommetider Sjældent

Aldrig /
næsten
aldrig

3.1) Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud
over privatlivet? (108 svar)

1.9%
(3.3%)

28.7%
(18.5%)

38.9%
(38.8%)

25.0%
(30.7%)

5.6%
(8.8%)

3.2) Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud
over privatlivet? (108 svar)

0.9%
(2.4%)

28.7%
(12.9%)

45.4%
(32.1%)

19.4%
(37.7%)

5.6%
(15.0%)
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24 Loyalitet

Loyalitet handler om den enkeltes forhold til arbejdspladsen. Loyale medarbejdere anbefaler arbejdspladsen til andre
og har ikke selv planer om at forlade stedet. Hvis der er mange, der tænker på at forlade en arbejdsplads, har det ofte
to konsekvenser: Dels er engagementet og motivationen lavere, og dels betyder det på længere sigt, at mange rent
faktisk forlader arbejdspladsen. Lav loyalitet betyder med andre ord stor personaleomsætning på lidt længere sigt.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 63.8

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 80.7

Alle skoler 2015 

4043/5135: 78.7% 71.2

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Altid Ofte Sommetider Sjældent
Aldrig / næsten

aldrig

3.5) Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted?
(109 svar)

0.0%
(4.4%)

3.7%
(11.7%)

25.7%
(22.8%)

28.4%
(30.1%)

42.2%
(31.0%)

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget ringe
grad

5.5) Vil du anbefale andre at søge en stilling på din
arbejdsplads? (109 svar)

48.6%
(15.4%)

41.3%
(35.8%)

8.3%
(29.9%)

1.8%
(9.7%)

0.0%
(9.2%)
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25 Tilfredshed med arbejdet

De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på,
at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 77.8

Espergærde Gymnasium 2015 

108/129: 83.7% 83.6

Alle skoler 2015 

4015/5135: 78.2% 78.4

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

9.1) Hvor tilfreds er du med dit job som helhed – alt taget i betragtning? (108 svar) 50.9%
(41.2%)

49.1%
(52.2%)

0.0%
(5.5%)

0.0%
(1.1%)
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26 Engagement i arbejdet

Engagement er et begreb med flere ”vitaminer” end det ofte benyttede begreb trivsel. Engagement omfatter tre ting: a.
Energi og gå-på-mod i arbejdet. b. Dedikation – at ville gøre en forskel. c. Absorption – at være opslugt og fordybet i
sit arbejde.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 74.2

Espergærde Gymnasium 2015 

108/129: 83.7% 80.1

Alle skoler 2015 

4034/5135: 78.6% 79.3

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

I meget høj
grad

I høj
grad Delvist

I ringe
grad

I meget ringe
grad

1.3) I hvor høj grad føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?
(108 svar)

37.0%
(24.3%)

47.2%
(52.7%)

14.8%
(19.3%)

0.9%
(2.7%)

0.0%
(0.9%)
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27 Stress

Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Korttids-stress kan være nyttigt og godt, når man
skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten,
arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser,
depression og lidelser i bevægeapparatet.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 29.0

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 29.2

Alle skoler 2015 

4020/5135: 78.3% 32.3

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

7.3) Hvor tit har du været stresset? (108 svar) 1.9%
(1.7%)

3.7%
(10.8%)

33.3%
(18.3%)

39.8%
(44.2%)

21.3%
(25.0%)

7.6) Hvor tit har du været irritabel? (109 svar) 0.0%
(0.3%)

4.6%
(5.0%)

20.2%
(17.2%)

54.1%
(61.3%)

21.1%
(16.2%)
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28 Udbrændthed

Denne dimension handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos den ansatte. En høj grad af
udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 30.8

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 31.7

Alle skoler 2015 

4021/5135: 78.3% 36.0

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Hele
tiden

En stor del af
tiden

En del af
tiden

Lidt af
tiden

På intet
tidspunkt

7.4) Hvor tit har du følt dig udkørt? (108 svar) 0.9%
(1.5%)

8.3%
(12.6%)

28.7%
(27.5%)

43.5%
(47.3%)

18.5%
(11.1%)

7.2) Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet?
(109 svar)

1.8%
(0.9%)

10.1%
(7.5%)

23.9%
(15.5%)

36.7%
(42.9%)

27.5%
(33.1%)
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29 Søvnbesvær

Dårlig søvnkvalitet viser sig på to måder: Man sover for lidt, og man sover for dårligt. En god søvn er helt nødvendig for
den daglige restitution, så man ikke ”kører ned” over en længere periode. Søvnbesvær kombineret med for lidt søvn
(under 7 timer) giver blandt andet øget risiko for hjertesygdom. På arbejdspladsen giver søvnbesvær større risiko for
arbejdsulykker samt lav kvalitet og produktivitet i arbejdet.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 19.4

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 27.2

Alle skoler 2015 

4021/5135: 78.3% 28.5

Svarfordelingen på spørgsmålene i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på enkeltspørgsmålene i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til
præcis 100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Hele
tiden

En stor del af
tiden

En del af
tiden

Lidt af
tiden

På intet
tidspunkt

7.1) Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? (109 svar) 1.8%
(0.9%)

8.3%
(5.1%)

13.8%
(10.5%)

42.2%
(35.2%)

33.9%
(48.3%)

7.5) Hvor tit har du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn
igen? (109 svar)

0.9%
(0.6%)

17.4%
(6.4%)

10.1%
(13.1%)

39.4%
(31.9%)

32.1%
(48.0%)
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30 Selvvurderet helbred

Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at denne vurdering
hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Ofte er
selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed.

0 25 50 75 100

Landsgennemsnit 63.9

Espergærde Gymnasium 2015 

109/129: 84.5% 63.5

Alle skoler 2015 

4013/5135: 78.1% 61.9

Svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen

Herunder ses svarfordelingen på spørgsmålet i dimensionen. Det kan ske, at tallene ikke summerer op til præcis
100%, hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for benchmarket Landsgennemsnit.

Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt

7.7) Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? (109 svar) 14.7%
(12.5%)

37.6%
(41.2%)

34.9%
(36.6%)

12.8%
(8.9%)

0.0%
(0.8%)
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Bilag 4 Indsatsområder på baggrund af MTU 2015 

Konklusion på MTU 2015 

 

Trivselsudvalget, arbejdsmiljøgruppen og ledelsen har drøftet MTU-rapporten. Enighed om at sætte fokus 

på: anerkendelse og lærersamarbejde. 

Derudover er der behov for forbedre os på: Arbejde- og privatlivsbalancen + søvnbesvær 

Endelig er mobning også et vigtigt punkt: Mobning skal vi altid være opmærksom på, uanset vi 

tilsyneladende har pæne tal. Trivselsudvalget arbejder med området og planlægger fælles arrangement 

herom. 

Samlet ligger EG godt sammenlignet med andre gymnasier. 

SU anbefaler således at vi går videre med de ovennævnte områder. 
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Espergærde Gymnasium og HF 

Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. 

Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet, at der udarbejdes resultatkontrakt 

for rektor, for perioden 1.8.2016 – 31.7.2017. 

Rammen for rektors resultatkontrakt fastsættes til maksimalt 140.000 kr., på baggrund af skolens 

elevtal, som i perioden er 1000-1999. 

Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF, har på møde d. 15/6 2016 besluttet, at der 

udarbejdes resultatkontrakt for rektor på 140.000 Kr. 

Indsatsområderne for rektor er fremkommet som en drøftelse mellem rektor og bestyrelsen. 

Resultatopgørelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af rektors indsats og redegørelse for 

de vedtagne områder. 

Resultatkontrakterne for den øvrige ledelse er delegeret til rektor efter gældende retningslinjer, 

og vil følger samme model som rektors kontrakt, således at der bliver tale om en kaskademodel 

for alle kontrakterne.  

 

Rammer 

Undervisningsministeriet har i brev af 27.06.2013 bemyndiget bestyrelsen for Espergærde 

Gymnasium og HF til at indgå resultatkontrakt med institutionens ledelse. Ligeledes fastsætter 

brevet rammen for rektors resultatkontrakt til 140.000, mens rammerne for den øvrige ledelse 

formuleres som et niveau, der afspejler institutionens hierarki og målenes karakter. 

Indsatsområderne for rektor fastsættes ud fra en basisramme og en ekstraramme. Basisrammens 

indsatsområder besluttes af bestyrelsen og afspejler institutionens udfordringer. Ekstrarammens 

indsatsområder skal indeholde krav om markante resultater som fører til synlige ændringer for 

institutionen og skal bl.a. indeholde en målsætning om ”en målrettet indsats mod frafald” samt 

”Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender 

en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktivi-

teter”. Der er ingen krav vedrørende indsatsområderne for den øvrige ledelse, men bestyrelsen 

kan beslutte at anvende samme model for den øvrige ledelse, som der anvendes for rektor. 
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Indsatsområder for rektor 

Basisramme: 100.000 kr.   

1. Øget faggruppesamarbejde (20 %).  

Beskrivelse: faggruppesamarbejdet fungerer generelt godt på EG. Dog er der et udtalt 

ønske – især fra nye lærere, om at man kan etablere databanker med beskrivelser af 

generiske forløb i fagene. Disse generiske eksempler kan tjene som inspiration, og kan på 

den måde lette forberedelsesarbejdet for nye lærere, såvel som for mere erfarne. 

Mål: Målet er, at udvikle en række generiske undervisningsforløb, der er tilgængelige på 

EGs intranet. 

Resultatet: Resultatet opgøres som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående 

punkt, hvor alle faggrupper udgør 100%. 

 Alle faggrupper udvikler minimum et generisk forløb, gerne i kernestoffet.  

 

2. Øget samarbejde med grundskolen (20 %).  

Beskrivelse: Reform 2016  tilskriver et øget samarbejde med folkeskolen, med henblik på 

at kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse. 

Mål: Målet er at udarbejde samarbejdsforløb, der giver et godt og retvisende billede af, 

hvad det vil sige at gå i gymnasiet.   

Resultatet: Resultatet opgøres som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående 

punkt, hvor tre fag udgør 100%.  

 Der udvikles en samarbejdsmodel mellem folkeskoler og EG i tre forskellige fag. 

 

3. Elevtrivsel (20 %).  

Beskrivelse: Udvikling af tiltag til fremme af elevtrivslen. 

Mål: I løbet af kontraktperioden har ledelsen implementeret tiltag til forbedring af 

elevtrivslen inden for hvert af de tre følgende områder nævnt i Elevtrivselsundersøgelsen 

(ETU). De er udvalgt da det er punkter med højt prioritering der scorer lavt. 

Resultatet: Resultatet opgøres som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående 

tre ligestillede punkter. Overpræstation i nogle punkter kan udligne underpræstation i 

andre.  

 En forbedring på 3 % - point i ETU 2016 sammenlignet med ETU 2014 vedrørende 

punkt (skal forhandles med elevrådet).  

 En forbedring på 3 % - point i ETU 2016 sammenlignet med ETU 2014 vedrørende 

punkt (skal forhandles med elevrådet). 

 En forbedring på 3 % - point i ETU 2016 sammenlignet med ETU 2014 vedrørende 

punkt (skal forhandles med elevrådet). 
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4. Kvalitetssikring (20%).  

Beskrivelse: Ministeriet er ved at definere kvaliteten på gymnasierne, idet de udpeger 

KPI’ere vi skal måles på. Disse kan ikke stå alene, men skal indgå i en samlet vurdering af 

kvaliteten på gymnasierne. Derfor er det nødvendigt at udarbejde en egentlig kvalitets- og 

evalueringspolitik. 

Mål: At udvikle en kvalitets- og evalueringspolitik, som medtager såvel kvantitative som 

kvalitative parametre, der tilsammen kan give et bredt indtryk at kvaliteten på EG. 

Resultatet:?. 

 

5. Grøn udvikling (20 %).  

Beskrivelse: EG ønsker at være en foregangsskole i relation til bæredygtig drift. 

Mål: At EG reducerer sit samlede energiforbrug. 

Resultatet: At EGs samlede energiforbrug sænkes med mindst 3% i skoleåret 2016/17, 

sammenlignet med året før. Mindst 2% udløser 50 procents opnåelse af punkt 5, mens 

mindst 3% udløser 100%. 

 

Ekstraramme: 40.000 kr. 

6. Fravær (50 %). 

Beskrivelse: Da fravær er en direkte vej til frafald, ønskes en reduktion i fravær. Da EG har 

en meget lille fraværsprocent, ønskes der en mere målrettet indsats mod udvalgte 

fraværsmønstre.  

Mål: Der skal igangsættes en analyse, der kan føre til tiltag, der kan sænke andelen af 

elever der opnår mere end 10% fravær.  

Resultatet: Resultatet opgøres som den procentise opnåelse af nedenstående to 

ligestillede punkter. Overpræstation i det ene punkt kan udligne underpræstation i det 

andet. 

 En analyse af karakteristika på elever med mere end 10% fravær, samt, på 

baggrund af denne analyse, udvikling af tiltag til af elever med mere end 10% 

fravær. 

 Et fald på 3% i gruppen af elever med mere end 10%. 

 

7. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne 

anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller 

andre læringsaktiviteter (50 %). 

Beskrivelse: Dette punkt er endnu under udarbejdelse, men kommer til at anvende data i 

form af nøgletal, der kan vise andelen af lærernes arbejdstid sammen med eleverne.  
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Mål:. 

Resultat: 
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Om resultatkontrakten 

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog mellem rektor og formand om status for 

målopfyldelsen. 

Bestyrelsesformanden og næstformanden fastsætter målopfyldelsesprocenten, på baggrund af 

rektors tilbagemeldinger og forelægger efterfølgende resultatet for den øvrige bestyrelse.  

Justeringer af kontrakten kan finde sted ved væsentlige og indgribende ændringer af det grundlag, 

hvorpå kontrakten er indgået – hvis begge parter er enige herom. 

Resultatlønkontrakten offentliggøres på skolens hjemmeside og rektor orienterer SU. 

Dato: 

 

 

____________________   ____________________ 

Bestyrelsesformand   Rektor 

Thomas Lykke Pedersen   Henrik B. Bæch 

 

Den samlede målopfyldelsesprocent er af formand og næstformand sat til: _______ 

 

 

____________________   ____________________ 

Næstformand   Formand 

Kirsten Birkving   Thomas Lykke Pedersen 

 

 



Budget  2016 Regnskab Budget 2016 Prognose
2015 2016

Indtægter
Tilskud 89.691 87.844 88.307
Øvrige indtægter 1.307 1.281 1.071
Indtægter i alt 90.997 89.125 89.378
Undervisningens gennemførelse
Løn (1) 51.853 51.464 51.356
Pension 8.157 8.208 8.252
Regulering feriepenge+skyldig løn 239 100 100
Refusion -1.373 -400 -400
Løn og lønafhængige omkostninger i alt 58.876 59.372 59.308
Afskrivninger 249 297 208
Undervisningsmidler 2.369 2.500 2.500
Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m. 1.427 1.552 1.568
Personale møder, kurser og eksamen og projekter 2.119 1.683 1.652
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m. 74 752 684
Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud 2
Øvrige udgifter i alt 6.686 6.487 6.404
Undervisningens genneførelse i alt 65.812 66.156 65.919
Ledelse og administration inkl. markedsføring
Løn 6.412 6.240 6.071
heraf markedsføring
Pension 871 852 801
heraf markesføring
Indbetaling AUB 36 28 27
Regulering feriepenge -15 31 31
Refusion 0 0 0
Løn og lønafhængige omkostninger i alt 7.305 7.151 6.930
Øvrige udgifter i alt 1.335 1.037 1.434
Ledelse og administration i alt 8.640 8.188 8.364
Bygning
Løn 2.628 2.847 2.806
Pension 371 382 406
Regulering feriepenge -28
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m. 20 20 24
Refusion -259 -245 -245
Løn og lønafhængige omkostninger i alt 2.712 3.004 2.991
Afskrivninger 2.045 2.001 2.050
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m. 25 25
Inventar m.v. 731 900 1.171
Forsyning og renovation 1.068 760 1.017
Indvendig og udvendig vedligeholdelse 5.096 3.600 2.885
Ejendomsdrift i øvrigt 302 260 200
Ejendomsskat 577 600 611
Rengøring 132 180 160
Selvforsikring 220 220
Øvrige udgifter i alt 7.905 6.520 6.265
Bygning i alt 12.662 11.525 11.305
Driftresultat 3.883 3.255 3.790

Bilag 6 Budgetopfølgning 2016



Finansielle poster
Renteindtægter m.v. 161 180 70
Heraf kursregulering
Kreditforening rente+bidrag m.m udgift -1.182 -1.055 -1.055
Øvrige finansielle omkostninger -3 -3 -13
Kursregulering -116 -30 -25
Finansielleposter i alt -1.140 -908 -1.023
Resultat før ekstraordinære poster 2.743 2.347 2.767
Ekstraordinære indtægter 677 178 69
Ekstraordinære udgifter 51 -20 -13
Overskud efter ekstraordinære poster 3.369 2.505 2.823
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Bilag 7 Budgetopfølgning 2016 kommentarer 

Budgetopfølgning 2016 kommentar 

 

Der forventes et overskud på 2,8 millioner hvilket ligger 300.000 over det budgetterede. 

Forklaringen herpå er, at det forventede tilskud ligger ca. 450.000 over det, der skønnede i december. 

Takstkataloget blev revideret efter vores decembermøde. Undervisningstaxameteret blev reduceret fra 

55.460 pr. elev til 54.420. hvilket i sig selv reducerede tilskuddet med godt og vel 1 million. Årsagen hang 

sammen med en omlægning af grundtilskuddet til glæde for de små skoler.  Jeg havde med udgangspunkt i 

det tidligere taxameter skønnet, at det ville koste os 1,3 million. 

Derudover har aktiviteten på brobygning givet ca. 100.000 ekstra og endelige er elevtallet justeret med 4 i 

foråret og 2 i efteråret.  

Undervisningens gennemførelse 

Lønbudgettet ser ud til at holde. Øvrige udgifter ligger tæt på det budgetterede. 

Ledelse og administration 

På lønområdet er der tale om en mindre reduktion. Det skyldes, at vi har reduceret antallet af sekretærer 

fra 4 til 3. Vores kommunikationsmedarbejder er gået på pension, vi har ansat en ny med lidt højere 

ansættelsesgrad. Øvrige udgifter forventes at ligge ca. 400.000 over det budgetterede, hvilket skyldes vores 

optagelse i Gymnasiefællesskabet Roskilde, der administrere vores løn, og muligvis også skal tage sig af 

bogføring. Jeg har anslået at den samlede udgift kan nå op på knap 460.000. 

Bygning 

Lønomkostninger ligger på niveau med det budgetterede. Det samme gælder afskrivninger. 

Øvrige udgifter ligger lidt under, men variere en del på enkelt poster. En væsentlig del af de fornyelser, der 

laves på bygningsområdet vedrører nyt inventar. I klasserne bliver der opsat en serie farvede tavler, der 

bruges i forbindelse med elevernes projekt- og gruppearbejde. 
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Derudover sigter vi på at udskifte vores gamle inventar i de lokaler, der endnu har dem, billedkunst, musik 

og vores stilleområder. 

Indvendig og udvendig vedligeholdelse bliver noget mindre end den ramme, der var udstukket. 

Besparelsen på forsyning holder desværre ikke. Vi har godt nok sparet rigtig meget på gas, men elforbruget 

er gået i vejret. Noget af det hænger sammen med indkøring af vores varmevekslere, men det skyldes   

primært at der bruges meget el til computere og andet i relation til undervisningen. Vi skal arbejde på at få 

reduceret elforbruget. En vej at gå er at øge antallet af solceller. Vi har indhentet et tilbud. Det er taget op i 

et særskilt punkt. 

Finansielle poster 

Vi har efter anbefaling af vores finansielle rådgiver omlagt en del af vores obligationsbeholdning. Det drejer 

sig om ca. 6,3 millioner der er omlagt fra 2,5% med udløb i 2018 til obligationer med variabel rente med 

udløb 2019. Baggrunden var, at vi kunne forudse, at vi perioden frem til udløb af de gamle obligationer ville 

være tæt på en negativ rente. 

Nu vil kurstabet være begrænset på kort sigt dog en mindre renteindtægt. 

 

 



Bilag 8 EGs henvendelse til kommunen om energiløsninger i idrætsbyen 

 

Anbefalinger til Helsingør Kommunes 

Idrætshal på Gymnasievej 2, Espergærde 

 

Espergærde Gymnasiums klimaudvalg, CO2-udvalget foreslår, at den kommende hal matcher gymnasiets 

grønne profil ved følgende: 

 Opvarmning via varmepumper – dette kan ske ved at udvide Espergærde Gymnasiums eksisterende 

varmepumpeanlæg, så det estimerede merforbrug af varme dækkes af nye varmepumper 

 Solceller – der etableres et anlæg, der i kapacitet dækker bygningens tomgangsforbrug af el  

 Solfangere til varmt vand i sommerhalvåret 

 Regnvandstoiletter – der etableres et 5 m3 regnvandsanlæg enten med nedgravet tank eller indendørs 

tank 

 Naturlig køling og ikke aircondition 

    Venlig hilsen CO2-udvalget v. pedel Ole Jensen og gymnasielærer Bodil Blem Bidstrup 
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