
 

 

 

 

NIELS BROCK 

Nørre Voldgade 34 · 1358 København K 

Tlf. 33 41 91 00 · brock@brock.dk 

 

  1 / 5 

 

 
Kommissorium  

for 

LÆRINGSUDVALG  
 

EVALUERINGSARBEJDE 

på 

Niels Brock 

 

 
 



2 / 5 

 
Læringsudvalg  
 
Formål   
På Niels Brock er vi bevidste om vores formål og opgave. Vi insisterer på at tænke anderledes og på 
at gøre os umage for at uddanne stadig dygtigere elever. Vores arbejde med kvalitet er et vigtigt 
element i at fremme et godt undervisnings-, lærings- og arbejdsmiljø, hvor både elever, kursister og 
medarbejdere trives og udfordres.  
 
For at skabe en systematisk ramme om skolens arbejde med kvalitetssikring og for at videreudvikle 
på kvalitetsarbejdet og den dertilhørende evalueringspraksis, nedsættes der decentrale udvalg 
kaldet læringsudvalg.  
 

Udvalgets opgaver  
Udvalgets primære opgave er at sikre at den viden og indsigt, der opnås gennem evalueringer, giver 
anledning til konkrete tiltag og resultater. Ud fra det sigte vil der på udvalgets møderne blive drøftet 
punkter i relation til evaluering af og med eleverne, det være sig primært   

• at komme med input til evalueringsstrategi samt indhold i konkrete evalueringer 
• at drøfte og analysere kvalitetsdata (evalueringer, erfaringer, henstillinger fra skolen elever 

og medarbejdere, etc.) samt foreslå initiativer til opfølgning. 
• at planlægge og gennemføre udvalgte kvalitetsaktiviteter. 
• at komme med input til procedure for inddragelse af elever og medarbejdere i skolens 

kvalitetsarbejde 
• at sikre den nødvendige kommunikation, videndeling og koordinering af kvalitetsarbejdet 

mellem udvalget og resten af organisationen. 
• at arbejde for sikre mening og anvendelse af skolens kvalitetsaktiviteter 
• at komme med input til det enkelte gymnasiums kvalitetsstrategi og fremtidige 

fokusområder 
• at følge op på de opstillede mål 

Udvalget mødes én gang i kvartalet, umiddelbart efter hver evaluering (mini ETU/MTU). Den 
nationale ETU inkluderes ligeledes på mødet i 1. kvartal. Derudover kan øvrige decentrale sager 
være på dagsordenen. Der tages referat af alle udvalgsmøder, som indgår som dokumentation i 
DashBrock (skolens opfølgning på strategi) 
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Udvalgets medlemmer  
Læringsudvalget bestående af repræsentanter fra ledelsen, dvs. enten rektor eller vicerektor, PFK, 2 
lærere og 2 elever. Udvalget mødes en gang i kvartalet i forbindelse med resultaterne af mini-ETU 
og har løbende kontakt til elevrådet. 

Lærerrepræsentanter vælges til udvalget for en 2-årig periode. Repræsentanterne vælges af og 
blandt lærerne på den pågældende afdeling.  Repræsentanterne vælges forskudt således at én 
lærerrepræsentant vælges i ulige år og én lærerrepræsentant vælges i lige år. Det tilstræbes at 
lærerne dækker de to fagområder (det humanistiske og det merkantile). Ved udvalgets start vælges 
én af lærerne for en 1. årig periode.  

Elevrådsrepræsentanterne vælges af eleverne ved elevrådets opstart med mulighed for supplering i 
løbet af skoleåret.  

Det er ledelsesrepræsentanten, der fungerer som koordinator med ansvar for mødeindkaldelse, 
referat mv.  Herunder at referaterne sendes til kvalitetskoordinatoren for Niels Brock. 

Formelle krav  

I loven om de gymnasiale uddannelser fremgår det, at kravene til den løbende evaluering skærpes, 
så der bliver mere vægt på fremadrettet, formativ evaluering. I § 28, stk. 3 står der: ”Elevernes 
faglige udbytte af undervisningen skal løbende evalueres, så elever og lærere informeres om 
elevens faglige progression, og det skal sikres, at eleven systematisk inddrages i evalueringen 
gennem arbejdet med mål for egen udvikling”  
 
Jf. Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser, er det skolens opgave 
kontinuerligt at arbejde på at udvikle og forbedre elevernes faglige udbytte af undervisningen og 
deres trivsel. Niels Brock har sat tydelige mål for evaluering, feedback og kvalitetssikring af 
undervisning og elevernes løfteevne. Læringsudvalgene skal understøtte arbejdet hermed. 
 

Udvalget refererer til Rektor  
 
Der tages referat af alle udvalgsmøder. Alle referater sendes til skolens kvalitetskoordinator, der 
sørger for videreformidling til bestyrelsen via DashBrock. Bestyrelsens feedback gives via skolens 
direktør.  
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BILAG - Dataindsamlingskilder 

På Niels Brock gennemfører vi en lang række evalueringer og undersøgelser, som danner grundlag 
for vores arbejde med udviklingen af kvaliteten på vores uddannelser. 
 
Datavarehuset Uddannelsesstatistik.dk 
Ministeriets database, indeholder alle indrapporterede data vedrørende fastholdelse, 
eksamensresultat, socioøkonomisk resultat, overgang til videregående uddannelse og trivsel. 
Datavarehuset samler data fra alle skoler og gør det muligt at udarbejde benchmark-analyser på 
tværs af skolerne og gennem årene. 
 
Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 
På alle Niels Brocks ungdomsuddannelser gennemføres årligt en lovpligtig national undersøgelse 
af elevernes trivsel. Undersøgelsen skal gennemføres i perioden 1/11 - 31/12, og gennemføres på 
alle Niels Brocks ungdomsuddannelser i uge 48 - 49. 
 
Data fra undersøgelsen gøres tilgængelige på uddannelsesstatistik.dk og Niels Brock har aftale 
med Aspekt R&D om udarbejdelse af rapporter på klasse-, årgangs- og afdelingsniveau samt 
samlet rapport for alle gymnasiale afdelinger, og tilsvarende på hold, uddannelsesniveau og 
afdeling for erhvervsuddannelserne. 
 
Mini-elevtrivselsundersøgelse 
Som supplement til elevtrivselsundersøgelsen gennemføres der hvert kvartal (foruden 4. kvartal) 
en mini-elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen herfor består af 5-10 spørgsmål indenfor 1-2 
særligt udvalgte fokuspunkter, som er udledt af den nationale elevtrivselsundersøgelse og udvalgt   
som særlige indsatspunkter af Megabrockråd (elevråd), ledelse og direktion. 
 
I skoleåret 21/22 vil der fokuseres særligt på mobning og feedbackpraksis. 
 
Undervisningsevaluering (fagevaluering) 
Der foretages på HHX hvert år en anonym, skriftlig evaluering af undervisningen i alle fag på alle 
hold. Evalueringerne undersøger elevernes opfattelse og udbytte af undervisningen og 
gennemføres elektronisk via Aspekt R&D. 
 
Forløbsevalueringer 
Der udarbejdes særskilte evalueringer af større projekter som f.eks. SO-forløb, SOP, studieophold, 
praktikforløb mv. Disse evalueringer tilrettelægges og gennemføres af ledelsen i samarbejde med 
relevante koordinatorer, arbejdsgrupper, udvalg, elevrådsrepræsentanter o.lign. 
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Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 
Der foretages en vurdering af elevernes undervisningsmiljø på alle ungdomsuddannelser 
minimum hvert tredje år. I 2020 blev vurderingen udarbejdet på baggrund af en række 
fokusgruppeinterviews med eleverne. 
 
Årshjul for fastlagte kvalitetsundersøgelser 
Nedenstående illustrerer tidspunkt for gennemførelse af evalueringer og undersøgelser på tværs 
af Niels Brocks Gymnasiale- og Erhvervsuddannelser. Nogle aktiviteter fremgår ikke heraf, idet de 
gennemføres løbende og/eller ikke er fastlagt på særlige tidspunkter. 
 
 
 
 

 

 


