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 Indsatsområder 2019-2020 

 Evalueringsudvalget medlemmer 2019-2020 
 Evalueringsudvalget i 2019-20 var sammensat af to elever udpeget af elevrådet, to lærere valgt af lærerne, en faglig pædagogisk koordinator og to 
 ledelsesrepræsentanter. Medlemmerne var Agnes Maria Schroll Jensen 2s , Eline Aaris 3w, Aino Gunstrup (AHB)/Carina Dreier-Hansen (CD), 
 David Pedersen (DP), Natacha Bjerre (NB), Mia Nørgaard Egelind (Mia) og Anne Krarup (AK). 

 Indsatsområder 2019-20 
 I skoleåret 2019-20 har Evalueringsudvalget primært arbejdet med indsatsområderne 

 1.  Faglig spørgekultur i den enkelte klasse med henblik på at skabe et godt læringsrum for den enkelte elev og klassen som helhed 
 2.  Undervisningsevaluering i alle fag, især med fokus på formativ evaluering 
 3.  Organisering og tilrettelæggelse af SRP 

 Kort konklusion på evalueringen af arbejdet med indsatsområder fra 2019-20 
 1.  I skoleåret 2018-19 satte eleverne i udvalget fokus på den faglige spørgekultur i den enkelte klasse. Der er elever, der ikke føler sig sikre i 

 forhold til at stille faglige spørgsmål i undervisningen. Som følge heraf har gymnasievejlederne i skoleåret 2019-20  udviklet  og 
 gennemført studiemoduler med fokus på spørgekulturen i den enkelte klasse. Modulerne var tilrettelagt som et halvt modul med 
 gymnasievejlederen og et halvt modul med KK’eren, og  en overdragelse undervejs med begge tilstede. Klassens elever havde mulighed 
 for at vælge forskellige cases. Modulerne forløb godt, og eleverne fandt det interessant at tale om emnet spørgekultur. Det var 
 bemærkelsesværdigt, at alle 13 klasser valgte casen med lærerne. Det kan måske skyldes, at det kan være sværere at tale om relationerne 
 internt i klassen, mens kammeraterne er til stede. Det har grundlæggende været positivt med en dialog om emnet. 
 Som opfølgning skulle eleverne efter noget tid svare på nogle spørgsmål om spørgekulturen i et forsøg på at måle effekten. Grundet 
 Covid-19 er denne opfølgning desværre gået tabt. 
 I udvalget var der umiddelbart opbakning til at gentage studiemodulet igen til næste år. Det er dog nødvendigt at arbejde videre med, hvad 
 der kan gøres i forhold til det videre arbejde med de klasser, hvor det viser sig et særligt behov for at sætte flere initiativer i gang. 
 Vi ønsker desuden at arbejde videre med, hvilken tilbagemelding vi giver til Elevrådet og lærerne. 
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 2.  Formativ evaluering blev tilføjet til årets MUS. Mange lærere arbejder mere eller mindre systematisk med formativ evaluering. I alle 
 MUS vendte vi emnet “undervisningsevaluering”, men ikke alle kom ind på begrebet “formativ evaluering”, og der kan derfor ikke 
 konkluders på dette indsatsområde. Der er et ønske om en mere systematisk tilgang til evaluering af, hvordan vi  arbejder med formativ 
 evaluering på GG. 

 3.  SRP foregår på en ny måde fra og med skoleåret 2019/20. Den enkelte elev skal op og forsvare sit skriftlige SRP-produkt og til et 
 mundtligt forsvar. I produktet og forsvaret skal eleven gøre sig metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser. Det været nødvendigt at 
 udvikle en ny SRP køreplan og  nye aktiviteter/dokumenter  .  Den nye organisering af SRP var delt i to dele. Første del før- og anden del 
 under skriveperioden. 
 Alle planlagte aktiviteter før skriveperioden blev gennemført som planlagt bortset fra den sidste individuelle vejledning. Før 
 skriveperioden var der både SRP orientering, faglig inspirationsrunder, faglig afklaring med lærere, fælles vejledninger, individuelle 
 vejledninger og som noget nyt: 

 a)  Skrivemoduler  : Formålet med skrivemoduler var, at  den enkelte elev dels lærte at organisere og dele sine dokumenter med sine 
 vejledere og dels lærte at arbejde med materialeliste, udkast til problemformulering og underspørgsmål på baggrund af feedback 
 fra vejlederne. I skrivemodulerne kunne eleverne få hjælp fra en lærer. Evalueringen viser, at skrivemodulerne skal organiseres 
 bedre, lærerne skal klædes bedre på, og der skal være en tydeligere sammenhæng mellem den individuelle vejledning og 
 skrivemodulerne. Eleverne ønsker, at modulerne placeres tættere på SRP-skriveperioden, da en stor del af eleverne oplever, at de 
 ikke har haft tid nok til at tænke opgaven igennem og indsamle materiale. Lærerne oplevede, at de fagligt stærke elever fik 
 udnyttet tiden bedre i forhold til de mindre faglige stærke. 

 b)  SRP-vejledningsdokument:  Formålet med SRP-vejledningsdokumentet  var at kommunikere ét sted, hvor både eleven og 
 vejlederne kunne skrive kommentarer mm. Der har grundlæggende været positive tilbagemeldinger på fællesdokumentet. Enkelte 
 justeringer er anbefalet fra lærernes side, som tages i betragtning til næste skoleår. 

 c)  SRP arbejdsdag  : SRP arbejdsdagen var delt i to dele.  Dagen var tilrettelagt med faglig individuel vejledning om formiddagen og 
 individuel vejledning i videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til problemformuleringen om eftermiddagen. Lærere og elever 
 har indsendt anbefalinger til justeringer, som tages med i revidering af tilrettelæggelsen næste skoleår. 

 Under skriveperioden var der individuelle samtaler, og de foregik i ugerne 10 - 12. Grundet Covid-19 var GG lukket ned fra slutningen af 
 uge 11 2020, og som følge heraf har GG været nødsaget til at justere tilrettelæggelsen af SRP-vejledningen under skriveperioden fra 
 slutningen af uge 11. I forbindelse med disse ændringer blev det besluttet, at der kun blev foretaget evaluering af før SRP-skriveperioden. 
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 Dog har enkelte erfaringer fra Covid-19 perioden, hvad angår brug af digitale midler i forbindelse med individuel vejledning under 
 skriveperioden, vist sig at være nyttige, og virtuel vejledning vil være med i tilrettelæggelsen af SRP-vejledningen under skriveperioden 
 til næste skoleår. 
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