Opsamling og opfølgning ETU
I skoleåret 2021-22 er den obligatoriske ETU (Ministeriets gennemførelse) gennemført og det har
resulteret i følgende trivselsmål (på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lav trivsel og 5 er høj trivsel):
Faglig individuel
trivsel

Social
trivsel

læringsmiljø

Pres og
bekymring

mobning

3,8

4,2

3,5

2,5

4,7

TG samlet 2021

3,7

4,1

3,5

2,5

4,8

TG samlet 2020

3,8

4,2

3,5

2,8

4,9

TG samlet 2019

3,6

4,2

3,3

2,7

4,8

TG samlet 2018

3,8

4,2

3,5

2,5

4,8

Landsgennemsnit
2021

Fra 2020 til 2021 ses et lille fald på en del af indikatorerne. Særligt er der et fald på indikatoren
”Pres og bekymringer”. Denne tendens ses også på landsplan. Der er ikke den store forskel på
svarerne på stx og hf, hvilket ses på de to følgende figurer. Dog er fylder ”Pres og bekymringer”
ikke helt så meget på hf som på stx.
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På nuværende tidspunkt er vi ikke færdige med at behandle og analysere data. Nedenfor ses planen for i år,
hvor det dog skal bemærkes, at tidsplanen er en smule forsinket.
Ugerne 6 – 9:
• Klasseteamet i 1.g, 2.g, 1.hf, 2.hf og klasseleder i 3.g sætter sig ind i data for den
pågældende klasse, fremlægger data for og er i dialog med klassen om eventuelle konkrete
indsatser i klassen. Man aftaler i teamet, hvem der har dialogen med klassen.
Uge 10 - 11:
• Møde mellem det enkelte klasseteam og ledelsesrepræsentant i 1. klasserne
- Tendenser i dialogen med klassen?
- Hvad hører til på skoleniveau, og hvad kan evt. give anledning til en indsats på
klasseniveau?
• Møde mellem ledelsen og Elevrådet 2
- Fremlæggelse af resultater ETU Thisted Gymnasium + møder med klasseteam i 1. klasserne
+ drøftelse • Møde med MIO
- Fremlæggelse af resultater ETU Thisted Gymnasium + møder med klasseteam og Elevrådet
+ drøftelse: Hvad skal medtages i forbindelse med evaluering af dette års indsatser?

Mandag 04.04.22:
• Udvidet pædagogisk mødemodul - Evaluering af årets indsatser, fremlæggelse af resultatet
af dette års ETU og drøftelse af, hvilke indsatser, der skal bibeholdes, hvilke der skal udvikles
/ justeres og, om der evt. skal igangsættes nye indsatser
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Historik og status
Skolen har på baggrund af ETU i nogle år haft to overordnede indsatsområder:
• Hvordan kan vi arbejde på at skabe et læringsmiljø med mindre fokus på resultatet /
karakteren og mere fokus på læringsprocesser?
• Hvordan kan vi øge samarbejdet om at gøre elevernes arbejde med skriftlige opgaver og
lektier mere overskueligt og spiseligt?

I skoleåret 2021 - 22 er der på den baggrund 5 konkrete indsatser:
1. Udvikling og afprøvning af spørgeskema om den enkelte klasses læringsprofil
2. Kvalificering af de individuelle feedbacksamtaler
3. Udvikling og gennemførelse af gymnasieintroforløb
4. Udvikling af den fælles forståelse af realistisk krav til og anvendelse af fordybelsestid til
den enkelte skriftlige opgave
5. Rammesætning lektie
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