Indsatsområder
Undervisningsmiljøvurdering
1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
2011- 2014 Resultatet af undersøgelsen på HG, Frederikshavn Handelsskole findes på skolens hjemmeside.
2015- 2015 Resultatet af undersøgelsen på HG og EUD/EUX, Frederikshavn Handelsskole findes på skolens hjemmeside
2016 – 2017 Resultatet af undersøgelsen for EUD/EUX

2. Beskrivelse af resultaterne
2011 – 2014
Resultatet viser at Frederikshavn Handelsskole i år og gennem de seneste år har et meget, meget højt niveau på alle de
vigtigste variable. Dette gælder såvel trivselsmålingen som i den årlige benchmark (her sammenligner man resultaterne
mellem en række HG-afdelinger over hele landet). Benchmarkundersøgelsen er ikke offentliggjort, men der refereres til
den nedenfor.
2015-2015
I forbindelse med Reform 2015 er trivselsundersøgelsen nu ændret således, at den indeholder de af ministeriet fastsatte
spørgsmål og spørgsmål, som er ønsket af de 24 skoler, som i år deltager i benchmarkundersøgelsen. Derfor er ikke alle
tal direkte sammenlignelige med tidligere års tal. Vi ligger stadig rigtig pænt i de to centrale variabler.
I de sidste fem års benchmark har HG og EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole opnået følgende placeringer:
Skolen som helhed:
2015: Nr. 6
2014: Nr. 1
2013: Nr. 3
2012: Nr. 1
2011: Nr. 2

Undervisningen:
2015: Nr. 4
2014: Nr. 1
2013: Nr. 2
2012: Nr. 2
2011: Nr. 1
HG afdelingen blev i 2012 kåret som ”Årets kvalitetsskole” på baggrund af fortrinlige resultater i
elevtrivselsundersøgelserne igennem flere år.
I skoleåret 2013/2014 var HG afdelingen på Frederikshavn Handelsskole også placeret helt i top f.eks. variablerne:
Stemningen på skolen: Nr. 1 i benchmark
Arbejdsforhold på skolen (generelt): Nr. 1 i benchmark
Skolens indretning og udseende: Nr. 1 i benchmark
Skolens vedligeholdelse og rengøring: Nr. 1 i benchmark
HG, Frederikshavn Handelsskole er således ifølge eleverne karakteriseret ved på en lang række væsentlige variable at
være helt i top.
I skoleåret 2014/2015 det sidste år inden reformen var HG afdelingen på Frederikshavn Handelsskole også placeret helt
i top f.eks. på variablerne:
Anbefale uddannelsen til andre: Nr. 1. i benchmark
Jeg kan se mening med de opgaver jeg skal lave: Nr. 3 i benchmark
Jeg er glad for at gå på skolen: Nr. 3 i benchmark
Skolens it-medarbejder hjælper mig med IT problemer: Nr. 1 i benchmark
HG, Frederikshavn Handelsskole er således ifølge eleverne karakteriseret ved på en lang række væsentlige variable at
være helt i top.

I skoleåret 2015/2016 det første år efter reformen skete der et mindre fald HG og EUD/EUX afdelingen på Frederikshavn
Handelsskole på parametrene skolen som helhed og undervisningen. Men vi ligger generelt stadig rigtig flot placeret og
i top fem på følgende parametre:
Undervisningsforhold, borde, stole og lokaler: Nr. 1 i benchmark
Hvordan vurdere du undervisningen: Nr. 4 i benchmark
Jeg trives på skolen: Nr. 2 i benchmark

3. Handlingsplan for kontinuerlig forbedring af undervisningsmiljøet
Der er vedtaget følgende handlingsplan:







Ledelsen præsenterer trivselsundersøgelsens vigtigste resultater i samtlige klasser og taler med klassen om,
hvordan HG/skolen kan blive (endnu) bedre – gennemføres 1. kvartal.
Ledelsen afholder elevrådsmøde, hvor fokus er elevtrivselsundersøgelsen med udgangspunkt i at drøfte, hvordan
HG/skolen kan blive (endnu) bedre, marts/april.
Ledelsen afholder lærermøde (afdelingsmøde), hvor undersøgelsen præsenteres og hvor det drøftes, hvordan
HG/skolen kan blive (endnu) bedre, marts/april.
Ledelsen opstiller på baggrund af ovenstående retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen – senest maj
Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen – senest, maj

