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Som beskrevet i gymnasiets kvalitetsplan drøftes elevtrivselsundersøgelsen (ETU) fra efteråret 
2015 af en følgegruppe bestående af rektor, elevrådets formandskab og ledelsesrepræsentant 
og elevrepræsentanter i Elevtrivsel- og kvalitetsudvalget (EKU). Da flere af de interessante for-
hold i ETU angår undervisningen og relationen mellem lærere og elever, har vi også inddraget 
lærerrepræsentanterne fra EKU i drøftelserne. Elevrepræsentanterne i EKU fungerer også som 
elevernes undervisningsmiljørepræsentanter. Endvidere er undersøgelsen blevet behandlet i 
MIO og gymnasiets bestyrelse. 

Eleverne har i følgegruppen udtrykt, at de er glade for resultatet, og har primært hæftet sig ved 
den gode sociale trivsel. Lærerne har naturligt nok været meget interesserede i baggrunden 
for, at undersøgelseskategorierne ”Undervisere” og ”Undervisning” ligger marginalt under 
benchmark. På den baggrund har følgegruppen besluttet, at alle lærerteam inden udgangen af 
uge 6 i 2016 skal gennemføre opfølgende samtaler med deres klasser. I disse samtaler, der nu 
er afholdt, har der særligt været fokus på ”Undervisere” og ”Undervisning”. Følgegruppen har 
efterfølgende drøftet resultatet af disse samtaler, og der er enighed om, at dels dialog mellem 
lærer og elever og dels en systematisk anvendelse af undervisningsevalueringer er helt centrale 
redskaber i det videre arbejde med kvalitetsudvikling af undervisningen. Ledelsen har i denne 
sammenhæng forpligtet sig på at øge fokus på lærernes arbejde med undervisningsevaluerin-
ger. 

Følgegruppen har i særlig grad fokuseret på spørgsmålet om konsekvens over for useriøse ele-
ver. Dette arbejde har resulteret i udarbejdelse af et katalog over ideer, som lærerne kan tage 
i anvendelse i samarbejde med deres hold i situationer, hvor der er brug for en tydeligere klas-
serumsledelse. I processen har dette katalog været drøftet med elevrådet. Det færdige katalog 
præsenteres for skolens Pædagogiske Råd og for elevrådet. 

Det er den samlede følgegruppes konklusion, at ETU viser, at Paderup Gymnasium er et godt 
og trygt sted at være elev. 

 


