KVALITETSPLAN FOR KG

Indledning
På KG arbejder vi løbende med dialog og evaluering med henblik på at styrke vores gymnasium som helhed.
Som følge af gymnasiereformens skærpede krav l kvalitetssikring, har KG nedsat et evalueringsudvalg, som
sammen med ledelse, lærere og elever arbejder på at sæ e evalueringsarbejdet i en større systema k.
Kravene l kvalitetssikringsarbejdet fremgår af Lov om de gymnasiale uddannelser §71 samt
Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser §§ 59-63.
Hovedpunkterne i bekendtgørelsen er:
●
●
●
●
●

Skolen ops ller egne mål for kvalitetsudviklingen
Skolen udarbejder årlig selvevaluering, som drø es og godkendes af bestyrelsen og oﬀentliggøres
på hjemmesiden
På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en årlig opfølgningsplan, som drø es og godkendes af
bestyrelsen og oﬀentliggøres på hjemmesiden
Skolen udarbejder en strategi for undervisningsevaluering, som oﬀentliggøres på hjemmesiden
Skolen gennemfører årlig trivselsmåling for elever, som oﬀentliggøres på hjemmesiden

Grundlæggende kan processen for kvalitetsarbejdet visualiseres i følgende kvalitetssystem:

Aktører, der inddrages i kvalitetsarbejdet, a ænger af fokusområdet: elever (herunder særlige
elevgrupper), læringsvejledere, faggrupper, teams, lærergruppe (herunder også diverse undergrupper),
TAP’er, ledelse. For eksempel inddrages elever i undervisningsevaluering samt elevrådsarbejde, og lærere er
væsentligste aktører i blandt andet undervisningsevaluering og klassemøder.

Værdigrundlag og kvalitetsudvikling
KG’s kvalitetssystem tager udgangspunkt i KG’s målsætning om at være fagligt nærværende og personligt
udviklende gymnasium, der udfordrer hver eneste ung.
Denne målsætning er centreret om et kon nuerligt arbejde med elevernes trivsel samt den
pædagogisk-didak ske praksis. Endvidere forankres målsætningen dannelsesmæssigt i et ak vt
omverdensengagement såvel som i arbejdet med lokal forankring i Valby og Sydhavn.
Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag deﬁnerer KG løbende en række indsatsområder, som bidrager l
at styrke kvaliteten af undervisningen.

Kvalitetssystem
KG’s kvalitetssystem omfa er 3 niveauer, som illustreret nedenfor:
1. Elev-fagligt standpunkt (elever)
2. Undervisningsevaluering (lærere)
3. Ins tu onsevaluering (ledelse)

Evaluering foregår på alle 3 niveauer, og det sikres, at evalueringsresultater fra hvert enkelt niveau bringes i
spil i de 2 andre niveauers kvalitetsarbejde.

Niveau 1: Elevniveau
Evaluering vedrørende elever og klasser omfa er bl.a. den enkelte elevs læringsproces samt evaluering af
klasserumskulturen. Herunder indgår også feedback på mundtlige fremlæggelser og skri lige produkter,
fraværsregistrering, skole-hjemsamtaler mm.

Niveau 2: Undervisningsniveau
Evaluering vedrørende undervisningen omfa er ud over den årlige undervisningsevaluering en række
indsatsområder, som skal styrke undervisningen generelt. Det drejer sig bl.a. om de ﬁre kerneområder fra
handleplanen:
1) Tæt samarbejde om eleven og klassen
2) KG’s pægagogisk-didak ske praksis
3) Lokal forankring af KG i Valby/Sydhavnen
4) Omverdensengagement som en stærk del af den dannelse, unge får med fra KG

Niveau 3: Ins tu onsniveau
Ins tu onsevalueringen omfa er ledelsens arbejde med at udvikle ins tu onen som helhed ud fra egne
mål, selvevaluering og opfølgningsplan. Evalueringsarbejdet på ins tu onelt niveau tager udgangspunkt i de
indsatsområder, som deﬁneres fra år l år i opfølgningsplanen i samarbejde med både lærere, elever og
bestyrelse. Evalueringsresultater fra niveau 1 og 2 indgår som led i den samlede selvevaluering. Sam dig
sikres det, at resultater fra den ins tu onelle selvevaluering bringes i spil i evalueringsarbejdet på niveau 1
og 2.
Ledelsen drø er løbende udviklingsmålene på ledermøder. Herudover holder ledelsen sig bl.a. informeret
om den faglige, pædagogiske og personlige udvikling hos lærere og elever.

Årlig opfølgningsplan
KG’s ledelse og kvalitetsudvalg reviderer hvert år opfølgningsplanen i samarbejde med lærere, elever og
bestyrelse. Opfølgningsplanen omfa er en række konkrete indsatsområder og præsenteres for bestyrelsen
på bestyrelsesmødet i juni forud for et nyt skoleår. Opfølgningsplanen kan ﬁndes på vores hjemmeside.

Opfølgningsplanslayout:

Link l opfølgningsplan: Tryk her

