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 Indsatsområder 2020-2021 

 Evalueringsudvalgets medlemmer 2020-21 
 Evalueringsudvalget i 2020-21 var sammensat af to elever udpeget af elevrådet, to lærere valgt af lærerne, en pædagogisk faglig koordinator og to 
 ledelsesrepræsentanter. Medlemmerne var Holger 2b, Agnes 3s, Carina Dreier-Hansen (CD), Pia Hammershøy (Pia),  Natacha Bjerre (NB), Mia 
 Nørgaard Egelind (Mia) og Anne Krarup (AK). 

 Evalueringsudvalget 2020-21 har evalueret Evalueringsstrategien for skoleåret 2020-21 og efterfølgende udarbejdet udkastet til 
 Evalueringsstrategi 2021-22, herunder tre indsatsområder. 

 Indsatsområder 2020-21 
 I skoleåret 2020-21 har Evalueringsudvalget primært arbejdet med indsatsområderne 

 1.  Fælles udviklingsprojekt om formativ evaluering 
 2.  MTU/APV 
 3.  IT didaktik, herunder virtuel undervisning og virtuel vejledning i DHO, SRO og SRP 

 Kort konklusion på evalueringen af arbejdet med indsatsområder fra 2020-21 

 1.  Fælles udviklingsprojekt om formativ evaluering 
 Vi har i skoleåret 2020 - 2021 gennemført et helskoleprojekt med fokus på formativ evaluering. Her har alle lærere arbejdet med et 
 selvvalgt konkret udviklingsprojekt - ét i efteråret og ét i foråret. Arbejdet er foregået i forpligtende samarbejde mellem 2-4 lærere. I 
 forårssemesteret har der været et styrket fokus på at inddrage elevperspektivet i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af 
 projektet. I december måned var der en seance med vidensdeling mellem projektgrupperne og en efterfølgende midtvejsevaluering, der 
 viste, at lærerne generelt finder projektet relevant, spændende og veltilrettelagt. På elevsiden har der været gennemført en kvalitativ 
 evaluering med elevrådet, der viser, at der også på elevsiden er stor opbakning til projektet og et styrket fokus på formativ evaluering. 
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 Eleverne har desuden gjort sig mange overvejelser over udbyttet af forskellige former for formativ evaluering. 
 Som afsluttende evaluering af årets projekt har der indtil videre været gennemført en kvalitativ evaluering af projektet i PAU (pædagogisk 
 arbejdsudvalg). Her giver lærerne udtryk for, at de har oplevet, at eleverne er blevet mere opmærksomme på egen læreproces og 
 betydningen af den løbende feedback. Lærerne har fundet projektet meningsfuldt og mener, at det kollegiale samarbejde om projekterne 
 har været med til at styrke den fælles evalueringskultur. Lærerne har ikke oplevelsen af, at de nye tilgange til evaluering har været med til 
 at lette evalueringsarbejdet, men at det er blevet forbedret, da elevernes læringsudbytte styrkes. 
 På planlægningsdagene i juni måned afsluttes årets projekt, og der vil her blive gennemført en større kvantitativ evaluering blandt lærerne. 

 2.  MTU/APV 
 Der er i  skoleåret 2020-21 gennemført en større intern MTU med deltagelse af alle medarbejdergrupper. Formålet har været at få en 
 proces med stor medarbejderinddragelse i hele processen. Undersøgelsen har taget afsæt i temaer fra personalet. Hvert tema har haft sin 
 egen workshop, og medarbejderne har kunnet melde sig til det tema, de helst har ville arbejde med. Produktkrav fra hver workshop har 
 været 1-3 forslag til handleplaner for tiltag, der kan styrke trivslen på GG. AMO har efterfølgende gennemgået alle forslag til tiltag, 
 systematiseret dem og udarbejdet handleplaner for hvert tiltag. Den samlede handleplan er præsenteret for både SU og alle medarbejdere. 
 Mange af de konkrete handleplaner er gennemført, nogle er i proces, mens enkelte ikke kræver nye tiltag. Den interne MTU har været 
 omfattende, og der er behandlet temaer, der normalt indgår i en APV. AMO har derfor i samarbejde med SU besluttet, at vi først 
 gennemfører dette års APV i efteråret med brug af et eksternt analyseinstitut. 

 3.  IT didaktik, herunder virtuel undervisning og virtuel vejledning i DHO, SRO og SRP 
 Vi har arbejdet meget med IT-didaktik i forbindelse med de lange nedlukningsperioder. Der er ikke foretaget en stor, systematisk 
 evaluering af erfaringerne i stil med evalueringerne fra skoleåret 2019-20. Til gengæld er der sket løbende erfaringsudvekslinger mellem 
 undervisere, fx på PR-møde den 21/10 2020 og under de ni IT-træf for kolleger, der er afholdt i løbet af foråret. Den løbende 
 erfaringsudveksling har medført udbygning af gymnasiets IT-supportsite med undersider om virtuel undervisning og IT-didaktik. 
 Evalueringsarbejdet genoptages i samarbejde mellem PAU og IT-udvalget i skoleåret 2021-22. 
 Den faglige vejledning i forbindelse med de tre store skriftlige opgaver DHO, SRO og SRP er i dette skoleår gennemført virtuelt for alle 
 tre årgange grundet nedlukningen. Der er gennemført evaluering af den virtuelle vejledning blandt både elever og lærere i forbindelse med 
 SRO og SRP men ikke ved DHO. 
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 SRO  : Evalueringen af virtuel vejledning i forbindelse  med SRO blandt eleverne viser, at 44% foretrækker fysisk vejledning, 20% 
 foretrækker virtuel vejledning, mens 43% foretrækker en kombination. Generelt viser evalueringen blandt lærerne, at de foretrækker 
 virtuel vejledning eller en kombination af fysisk og virtuel vejledning. 
 SRP  : Evalueringen af virtuel vejledning i forbindelse  med SRP blandt eleverne viser, at 71% af eleverne foretrækker fysisk vejledning, 
 mens 29% foretrækker virtuel vejledning. Blandt lærerne foretrækker 57% fysisk vejledning, mens 43% foretrækker virtuel vejledning. 
 Eleverne kommenterer blandt andet, at de er  glade  for at spare transporttiden, men at det fysiske møde stadigvæk er det bedste. 
 Lærerne kommenterer, at der er behov for pauser mellem de virtuelle vejledninger. 
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