EVALUERING OG KVALITETSSIKRING PÅ CG 2021-22
Introduktion
Christianshavns Gymnasium (CG) har udviklet “Christianshavns Gymnasiums system til kvalitetssikring,
resultatvurdering og evaluering”, kaldet “CG’s kvalitetsplan”, som indeholder en beskrivelse af arbejdet
med den årlige, nationale elevtrivselsundersøgelse (ETU) og CG’s selvevalueringer.
Denne rapport, “Evaluering og kvalitetssikring på CG 2021-22", er en sammenfatning af resultaterne fra
dette skoleårs “Elevtrivselsundersøgelse 2021-22", som gymnasiets elever har leveret data til i slutningen af
efterårssemesteret 2021 samt CG’s selvevaluering af de selvevalueringsområder, der er skitseret i CG’s
kvalitetssystem og i sidste års evalueringsrapport.
Elevtrivselsundersøgelsen har været bearbejdet af skolens to evaluatorer i samarbejde med
Arbejdsmiljøudvalget, hvori der sidder repræsentanter fra elevråd, skolens ansatte og ledelse.
Rapporten munder ud i nye selvevalueringspunkter samt en opfølgningsplan for 2022-23. Rapporten er
udarbejdet af skolens to evaluatorer i samarbejde med rektor og vicerektor. Den har efterfølgende været
behandlet på bestyrelsestemadagen den 3. maj 2022, hvor der har været mulighed for at levere de sidste
input og tilpasninger af opfølgningsplan og selvevalueringspunkter.

Indhold
1. Elevtrivsel og skolekultur (herunder elevtrivselsundersøgelse, evaluering af grundforløb og 3g
evaluering)
2. Studiestart
3. Karrierelæring
4. Det flerfaglige arbejde med fokus op SRP
5. Faglige og pædagogiske udviklingsprojekter (motivation/deltagelse, virtuel undervisning,
formativ feedback)
6. Tiltag i forbindelse med skolens visionspunkt ”globale christianshavnere”
7. Opfølgningsplan for 2022-23
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1. Kvalitetsmål: Elevtrivsel og skolekultur
Kvalitetsmål: at udvikle en god klasserumskultur og et stærkt skolefællesskab – bl.a. ved at inddrage
resultater fra elevtrivselsundersøgelsen – med det formål at sikre et lavt elevfrafald, der som minimum
ligger på niveau med gennemsnittet for almene gymnasier.

Elevtrivselsundersøgelsen 2021
Elevtrivselsundersøgelsen blev gennemført i en teamtime i alle klasser i november og december 2021,
hvilket gav en svarprocent på 83%.
Alle tal i undersøgelsen er et indekstal mellem 0 og 100, hvor 0 angiver den mindst ideelle besvarelse og
100 angiver den mest ideelle besvarelse.
Generelt
I alle de 8 undersøgelseskategorier ligger CG meget tæt på landsgennemsnittet (LG).

Figur 1:

Når vi ser på udviklingen på CG i perioden fra 2018-2021 inden for de forskellige undersøgelseskategorier er
der variation, men ikke store udsving.

2

Figur 2:

•
•

•

•
•

•

I skoleårene 2018/19 og 2019/20 er undersøgelserne lavet før corona-nedlukningerne, fordi
spørgeskemaet udfyldes i december.
I alle kategorier, bortset fra kategorien ’Arbejdspres’, har skoleåret 2018/19 det bedste resultat.
Kategorierne ’Selvvurderet elevperformance’, ’Læringsmiljø’ og ’Klasserelationer’ har haft en
opadgående tendens de seneste 3 år.
Kategorien ’Velbefindende’ har haft en nedadgående tendens over alle 4 år. Kategorien ’Støtte
hjemmefra’ har haft en nedadgående tendens i de første 3 måle-år (2018-2020), men har et bedre
resultat i årets undersøgelse.
Kategorierne ’Klasserelationer’ og ’Mobning og chikane’ ligger meget stabilt i alle fire måle-år.
Kategorien ’Elevernes motivation og indsats’ tog et bemærkelsesværdigt dyk fra året 2018/19 til
2019/20, men resultatet i denne kategori har været forbedret i de sidste to målinger og ligger tæt på
det oprindelige niveau i 2018/19.
Gennemgående er der variation fra år til år, men ikke store udsving. Dette er bemærkelsesværdigt, når
man ser på de seneste 2 års resultater, hvor livet og skoledagen har været markant forandret pga.
corona.
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Undervisning
Figur 3:
Eleverne på CG oplever oftere end
landsgennemsnittet, at lærerne
bruger elevernes ideer i
undervisningen og at de har
indflydelse på undervisningen (CG:
59 og landsgennemsnit 54).
De seneste tre år har deres
oplevelse af at lærerne koordinerer
tidspunktet for afleveringer været
mindre end i det første måle-år
(2018/19), og det ligger også lidt
under landsgennemsnittet på 57
(CG 53).

Figur 4:
Ved alle spørgsmålene i kategorien
’Elevernes motivation og indsats’
ses et fald fra året 2018/19 til
2019/20. Ved de to sidste års
målinger har der været fremgang i
alle kategorier.
Der tegner sig et billede af en særlig
elevtype på CG: Mere videbegærlig
og nysgerrig end gennemsnittet,
men mindre pligtopfyldende/flittige
i forhold til lektier og afleveringer
(”Jeg kan lide at kende til og lære nye
ting”: CG 86, landsgennemsnit 79).
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Social trivsel
Figur 5:
I kategorien ’Velbefindende’
er der en faldende tendens i
flere af spørgsmålene. Det
samlede resultat for CG ligger
dog på landsgennemsnittet.
Færre elever oplever at der er
’gode muligheder for at få
støtte og vejledning, hvis de
har det svært’. Dette kan
være et resultat af svagere
kommunikation fra skolens
side om mulighederne for
hjælp, corona-nedlukningerne
eller at elevernes behov for
hjælp er blevet større og
derfor sværere at tilfredsstille.

Figur 6:
Der tegner sig et billede af
gode klasserelationer, hvor
mange af kategorierne har en
opadgående tendens. I denne
kategori ligger CG samlet set
også lidt over
landsgennemsnittet (LG= 77,
CG=80)
Mobning og chikane er et lille
problem på landsplan men
endnu mindre på CG.
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Personlig trivsel
Figur 7:
CG’s elever føler sig lidt mere
pressede end
landsgennemsnittet (LG= 70,
CG=72). Det ser ud til at
lektier og karakterer presser
lidt mere i år end tidligere.
Samlet set er karakterer dog
den af de 5 kategorier, der
presser eleverne mindst.

Figur 8:
CG’s elever oplever lidt
mindre støtte hjemmefra end
landsgennemsnittet (LG=75,
CG=73). De har oplevet
faldende støtte hjemmefra de
3 første måle-år, men faldet
er ikke fortsat i dette måle-år
(2021/22).
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På baggrund af ovenstående har Arbejdsmiljøudvalget i samarbejde med ledelse og evaluatorer udarbejdet
følgende oversigt og handleplan:
Hovedkonklusioner i ETU 2021/22

Handleplan - fokusområder

Generelt ligger CG i alle evalueringens kategorier tæt op
ad landsgennemsnittet.
Der er mindre variationer i tallene for CG i de forskellige
måle-år, men ikke store udsving.
Læringsmiljø og undervisning
Læringsmiljø og undervisning
• Der tegner sig i evalueringen et billede af en særlig
• Elevernes hjemmearbejde f.eks. lektielæsning og
elevtype på CG, som på den ene side er mere
skriftlige afleveringer.
videbegærlig og nysgerrig end landsgennemsnittet, • Afleveringer (Bedre koordinering af lærerne og mere
men mindre pligtopfyldende/flittig i forhold til lektier
ansvar hos eleverne)
og opgaver, ligesom eleverne stopper lidt tidligere
• Fokus på feedback og undervisningsevaluering i
end landsgennemsnittet med deres skolearbejde og
fagene.
er lidt dårligere til at aflevere skriftlige afleveringer til • Anvende ETU klasserapporterne i kommende 2.g. og
tiden.
3.g til at komme nærmere årsagerne til ETU’ens
• Eleverne på CG ønsker mere feedback og faglig hjælp
konkrete resultat på klasseniveau. Dvs. konkretiserer
fra lærerne.
interventionerne på den enkelte klasse.
• Eleverne på CG oplever ikke, at der er tilstrækkelig
koordinering af tidspunkter for opgaveafleveringer.
Trivsel
Trivsel
• Eleverne på CG oplever at have gode
• Rammen for næste års indsats er, at vi igen antager
klasserelationer, også bedre end landsgennemsnittet.
at være tilbage til normale tilstande ved skoleårets
• Men det generelle velbefindende er svagt dalende de
start 2022. Fokusområdet fra 2021, om at udfylde
seneste 4 år.
denne ramme med CG-ånd og skoletrivsel,
videreføres således.
• Lidt flere elever på CG føler sig ensomme
sammenlignet med landsgennemsnittet, og eleverne • Mange af de traditionelle aktiviteter vendte tilbage i
scorer ligeledes lavere på mulighed for at få støtte og
skoleårets 21-22, mens andre ikke kunne afvikles som
vejledning, hvis man har det svært.
vanligt f.eks. frivillige aktiviteter, søjlecafeer,
koncerter og juleafslutning.
• Motivation vil ligeledes være et fokus der videreføres
som fokuspunkt – både socialt og fagligt.
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Evaluering af grundforløbet
Om undersøgelsen:
De nystartede elever på CG (1.g´ere) har fra august til november 2021 været igennem et grundforløb, inden
de valgte endelige studieretninger. Forløbet er blevet evalueret med henblik på at få indsigt i elevernes
oplevelse af introdage på CG, skift fra grundskole til gymnasium med fokus på faglighed, orientering om
studieretninger og overgangen fra grundforløb til studieretningsklasser. Evalueringen er bygget op som et
spørgeskema med lukkede svarkategorier, der giver kvantitative resultater, men der er også åbne
spørgsmål, hvor eleverne kan give mere kvalitative kommentarer.
Spørgeskemaet blev besvaret i en teamtime, hvilket resulterede i en svarprocent på 72.
I læreplanen for grundforløbet står der:
-

"Formålet med grundforløbet er, at eleverne bliver fagligt afklarede før deres valg af studieretning
i slutningen af grundforløbet."
"Det betyder, at grundforløbet skal tilrettelægges, så eleverne udfordres fagligt og møder
gymnasiets arbejdsmetoder og de faglige krav, som stilles i gymnasiet og i de enkelte
studieretninger."

Derudover har CG også sin egen målsætning om at grundforløbet skal give eleverne en introduktion til
gymnasielivet, hvor de opbygger gode sociale relationer og kommer til at føle sig trygge og hjemme på CG.
Intro og sociale relationer:

Eleverne oplever
introaktiviteterne som
gode og vigtige. Langt de
fleste føler sig hjemme på
CG efter grundforløbet
(84 %). Kun 1,6% af de
adspurgte svarer, at de
ikke føler sig hjemme og
12,8% svarer ’ved ikke’.
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Fag og undervisning:

Eleverne oplever ikke det faglige spring fra grundskole til gymnasium værende for stort. De fleste (71,1%)
oplever det faglige niveau som passende. På hver side af denne gruppe er der mindre grupper, der finder
det faglige niveau hhv. højt/for højt (12,9 %) og lavt/for lavt (14,4 %). Det vil være forventeligt, at eleverne
vil opleve det faglige niveau forskelligt, da de kommer med forskellige erfaringer og faglige ressourcer.
Der er stor spredning i elevernes kommentarer til undervisningen:
•
•
•

”…det var lidt som forventet”
” alle fagene har overrasket mig, både positivt men også negativt”
” Alt det vi lavede i matematik var noget jeg allerede lært i 7'ene og 8'ene klasse.”
” Jeg blev overrasket over matematikken og havde svært ved at følge med. Synes niveauet var højt ift
folkeskolen.”
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Valg af studieretning:

Faglige interesse og undervisning i fagene betyder mere for valg af studieretning, end sociale relationer og
kammeraternes valg gør. I kommentarerne lægger eleverne meget vægt på, at undervisningen og
introaktiviteterne gav dem værdifuld indsigt til at træffe et kvalificeret valg af studieretning.
Nogle bliver bekræftet i den studieretning, som de fra start havde tænkt på, andre vælger noget, som de
ikke havde forestillet sig, før de begyndte I gymnasiet:
•
•
•
•

” Inden gymnasiestart havde jeg en klar forventning om
at skulle vælge Samfundsfag, Engelsk men ændrede på baggrund af min åbenbaring overfor
matematik til MAT A, SA A”
” jeg havde altid mat samf i hoved men blev sikker da vi tjekkedes studieretningerne ud”
” ja jeg overvejde samf/mat pludselig ud af det blå,
men kom alligevel tilbage til musiklinjen, som altid havde været min 1. prioritet.
Det havde noget med undervisningen og lærerne at gøre.”
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Mange kommenterer på overgangen fra grundforløbet til studieretning som noget brat og følelsesmæssigt
krævende:
•
•

” Måske skulle det have været en blødere overgang eller jeg følte lidt at tæppet blev hevet væk under
en”
” Jeg synes man fik en fin intro, dog synes jeg man er gået lidt for stærkt i gang med undervisning,
hvilket gør det sværere at lære de andre at kende. Jeg synes der ligger et stort pres på det sociale og
overgangen har gjort at jeg er træt og udmattet med alle de indtryk.”

Enkelte skriver, at grundforløbet har givet dem en bredere social base på CG, som de nyder godt af efter
overgangen til studieretningsforløbet:
•

•

” Grundforløbet var en god måde at starte på gymnasiet, både socialt og fagligt (faglig base). Men
det har været meget hårdt at starte i studieretningsklasserne fordi man skal gentage hele den sociale
opstart i klasserne. Til gengæld kender jeg nu mange rundt i de forskellige klasser.”
” Jeg synes det er en fed ide med grundforløb da jeg kender flere nu, hvilket jeg tror generelt at
årgangen bliver mere samlet. Jeg synes også det var fedt at få lov til at prøve nogle forskellige ting i
forhold til fag og få lov til at mærke de forskellige linjer.”

Hovedkonklusioner på evaluering af grundforløbet:
De faglige aktiviteter i grundforløbet hjælper eleverne med at blive afklarede. Faglige aktiviteter og ønsker
om bestemte fag betyder mere end sociale relationer for deres valg af studieretninger.
71% af eleverne oplever det faglige niveau som passende. Og med 12% som oplever det som højt/for højt,
og 14% som oplever det faglige niveau lavt/for lavt, så rammer det faglige niveau nok ganske udmærket.
CG’s egen målsætning om en god, tryg og social gymnasiestart anser vi ligeledes som værende opfyldt, idet
84% af eleverne føler sig hjemme på CG efter GF. 3 elever (1,6%) har svaret, at de ikke føler sig hjemme.
7 elever (3,7%) følte, at den første dag på CG ikke var god eller okay.
Dermed mener vi, at vi på baggrund af evalueringen kan konkludere, at lærerplanens mål for grundforløbet
er tilfredsstillende opfyldt.
Overgangen fra grundforløbet til studieretningsklassen kan dog opleves som brat og krævende, hvilket kan
være et fremtidigt fokusområde.

2. Kvalitetsmål: Studiestart
Kvalitetsmål: CG vil fortsat have en målsætning om, at mindst et antal svarende til 90 % af en gennemsnitlig
studenterårgang fra CG hvert år påbegynder en videregående uddannelse, og at et antal svarende til mindst
60 % af en CG-studenterårgang påbegynder en videregående uddannelse inden for 2 år efter deres
dimission.
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I lagkagediagrammet nedenfor ses en opgørelse over de CG-studenter, som blev optaget på en
videregående uddannelse i efterårssemesteret 2021. I alt blev 252 CG-studenter optaget på videregående
uddannelser. Tallet er stort set lig med en gennemsnitlig studenterårgang på CG (der dimitterede
gennemsnitligt 253 studenter fra CG i årene 2019-21). Derved er målet om, at mindst 90 % af en
gennemsnitlig studenterårgang skal starte på videregående uddannelser, opfyldt.

252 CG STUDENTER BLEV OPTAGET PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I 2021.
Årgang 2013 (N:8)
Årgang 2015 (N:14) 3%
6%

Årgang 2021 (N:5)
2%

Årgang 2016 (N:21)
9%

Årgang 2019 (N:86)
35%

Årgang 2020 (N:24)
10%

Årgang 2017 (N:29
12%
Årgang 2018 (N:57)
23%

Størstedelen (63 %) af de CG-studenter, der i 2021 blev optaget på videregående uddannelser, blev optaget på
universiteter, mens 26 % af studenterne blev optaget på professionsuddannelser. Herudover blev 8 % og 3 %
optaget på henholdsvis erhvervsakademiuddannelser og kunstneriske uddannelser (jf. nedenstående
lagkagediagram).
Blandt de mange forskellige videregående uddannelser CG-studenterne blev optaget på, kom 14 ind på
civilingeniøruddannelsen, 11 ind på læreruddannelsen, 10 på den humanistiske basisuddannelse, 7 på
socialrådgiveruddannelsen, ligesom 6 studerende startede på både uddannelserne i medicin, pædagog og dansk.
Desuden startede der 5 CG-studenter på uddannelserne i både statskundskab, sygeplejerske, historie og den
samfundsvidenskabelige basisuddannelse. Herudover blev fra 1-4 CG-studenter optaget på en række andre
studier.

OPTAGNE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I 2021 FORDELT PÅ
PÅ UDDANNELSESTYPE (N: 252)
Universitetsuddannelse

Professionsbacheloruddannelse

Erhvervsakademiuddannelse

8%3%
26%
63%
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Kunstnerisk uddannelse

I 2018 lavede CG selv en større kohorteundersøgelse ved hjælp af dataindsamling fra Danmarks Statistik om
CG-studenternes studieadfærd. Tre studenterårgange blev fulgt og sammenlignet med tilsvarende årgange
i Danmark og blandt københavnske stx-studenter. Resultaterne pegede på en storbytendens, der går i
retning af, at københavnske studenter påbegynder deres videregående studier senere end andre danske
studenter, og CG-studenterne påbegynder yderligere videregående studier senere end gennemsnittet af
andre københavnske studenter. Undersøgelsen viste også, at CG-studenterne i meget stort antal vælger at
påbegynde videregående uddannelser, ikke mindst længere videregående og kunstneriske videregående
uddannelser – de er blot længere tid om at starte.
På den baggrund udviklede CG en progressionsplan for karrierelæring, som skulle sætte gang i aktiviteter,
der gør CG’s elever mere studieparate og mere reflekterede over hvilke uddannelser, de kan tænke sig at
påbegynde – og hermed formodentlig også hurtigere til at påbegynde videregående studier. Håbet er
derfor, at nogle af disse ting kan ses i kommende års statistikker.
Som det ses af figuren nedenfor, er CG-studenterne generelt længe om at påbegynde videregående
uddannelser sammenlignet med studenter fra andre danske gymnasier. Og som det kan ses af
lagkagediagrammet øverst i kapitlet, påbegynder CG-studenterne studier kun i mindre grad videregående
uddannelser direkte efter studentereksamen eller året efter. Derimod starter mange efter 2 år og 3 år – og
yderligere en del efter 4-5 år.
Vi mangler stadig at se den fulde virkning af skolens karrierelæringsprogressionsplan. Forhåbentlig vil
arbejdet have en positiv virkning på tidligere studiestart.

Konklusion:
CG’s mål, om at CG-studenter svarende til mindst 90 % af en gennemsnitlig studenterårgang skal starte
videregående studier, er således opfyldt i 2021. Derimod er målet, om at 60 % af en årgang påbegynder
videregående uddannelse inden for 27 måneder fra deres dimission, ikke opfyldt for de CG-elever, der blev
studenter i 2019.
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3. Kvalitetsmål: Karrierelæring
Vi har gennem de senere år sat en række karrierelæringsaktiviteter i gang med det overordnede,
langsigtede mål at forbedre vores overgangsfrekvens og tilskynde vores studenter til at påbegynde studier
efter max 2 sabbatår. Vi var under ministerielt tilsyn ift. dette område i 2018-20, men blev fritaget for tilsyn
derefter på baggrund af vores mange initiativer specielt indenfor karrierelæring – selvom vi ikke kom i mål
statistisk set og stadig ikke er det.
Vores vurdering er, at vores karrierelæringsprogressionsplan og de forskellige tiltag, vi har sat i værk,
fungerer godt. Vi har vedligeholdt dem, justeret i mindre grad og løbende sat mindre, nye initiativer i gang,
men bl.a. pga. covid-19-situationen har vi ikke ændret andet væsentligt, og vores initiativer på dette
område er således i høj grad identiske med sidste skoleårs – dog med den væsentlige forskel at vi i dette
skoleår i april kunne afholde vores ”studie- og erhvervsdag” for 3.g-klasserne efter 2 års corona-aflysninger.
Til studie- og erhvervsdag får 3.g besøg af et netværk af tidligere CG-elever under uddannelse eller
nyuddannede, der først holder oplæg for klasserne, og som eleverne dernæst kan udspørge i en ”studie- og
erhvervsbod”. Konceptet med tidligere CG-elever har vist sig at være en succes, som evalueres yderst
positivt af alle deltagere. ”Det blev en personlig fortælling og ikke bare reklame for bestemte uddannelser.
Når de kan, kan jeg også,” er det bl.a. blevet beskrevet af en 3.g-elev. Det virker tydeligvis bedre med et
sådant lokalt arrangement end at deltage i store karrieredage på andre skoler (fx Karrieretanken), hvilket
CG også typisk har gjort tidligere, men uden positiv evaluering. Netværket af tidligere elever har i dette
skoleår skullet etableres næsten forfra, idet mange tidligere deltagere er blevet færdige med deres studier
eller har fået arbejde.
Tovholdere: Vi har tildelt ressourcer til en studievejleder, der sammen med vicerektor er tovholder for
området, og vi har tildelt timepuljetimer til forskellige karrierelæringsaktiviteter. Tovholderne har sørget
for italesættelse og udbredelse af karrierelæring på gymnasiet i forskellige personalegrupper og
sammenhænge, fx klassemøder, teamkoordinatormøder, faggruppeudviklingssamtaler, studiesamtaler med
eleverne, pædagogiske dage og pædagogiske rådsmøder. For at få karrierelæring ud i klasser og fag skal alle
fag perspektivere til fagets muligheder ift. uddannelse og job i mindst ét forløb hvert år, og eleverne skal
reflektere skriftligt i en elektronisk portfolio i fagene over karrierelæringsaktiviteter i relation til egne
kompetencer og ønsker for livet.
Karriereprogressionsplan: Tovholderne har udarbejdet og udfoldet en karriereprogressionsplan med et
antal aktiviteter gennem de 3 år. Eksempler på aktiviteter er, at eleverne i efteråret i 2.g skal skrive en
portrætartikel i dansk, hvor de har interviewet en person med et job, de selv kunne tænke sig, og at der er
afsat teamtimer i hver klasse 2 gange årligt, hvor teamkoordinatorerne sammen med klassen skal samle op
på karrierelæringsaktiviteter, bl.a. via elevernes elektroniske portfolio. Tovholderne følger løbende op på
de enkelte aktiviteter.
Samarbejde med Studievalg Danmark: For et par år siden intensiverede vi samarbejdet med Studievalg for
at synliggøre Studievalgs arbejde på gymnasiet, få mere sammenhæng mellem Studievalg, studievejledere
og ledelse og for at udvide paletten af uddannelsesmuligheder, men dels pga. covid-19 og dels pga. skift af
studievalgsvejleder har samarbejdet ligget stille i dette skoleår. Det vil være et indsatsområde næste
skoleår at få dette samarbejde i gang igen.
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Studiepraktik: Et stort antal 3.g-elever deltog i studiepraktik på videregående uddannelser i oktober med
stort udbytte iflg. elev-tilbagemeldingerne.

4. Kvalitetsmål: Det flerfaglige arbejde med fokus på SRP
Grundet gode erfaringer fra de foregående år er virtuel SRP-vejledning forsat i dette skoleår.
I år er SRP-evalueringen delt op i 2, så der både laves en evaluering umiddelbart efter eleverne har
afleveret deres SRP i april samt en evaluering efter afholdelse af eksamenerne. Herved forventes det, at vi
får mere ‘frisk’ feedback på den del af SRP som omhandler vejledning op til og i skriveugerne. Begge disse
evalueringer er lærer-evalueringer. I 3.g-evalueringen spørges til elevernes erfaringer med SRPvejledningen, herunder de dage hvor de SKAL skrive på skolen. Denne evaluering kan dog først være færdig
i midten af maj.
Resultater fra evaluering af SRP vejlednings- og skriveperiode
36 lærere har besvaret spørgeskemaet. Der er stor forskel på hvor mange elever den enkelte lærer har
vejledt, og dermed også stor forskel på erfaringsgrundlaget for den enkelte lærers svar. Spørgeskemaet
bestod af 4 spørgsmål samt mulighed for generelle kommentarer.

3/4 fandt selve vejledningsprocessen uændret eller bedre end tidligere. Der tegner sig et nogenlunde ens
billede af lærernes vurdering af elevernes kompetencer til at lave problemformuleringer og
problemstillinger, til at inddrage og anvende faglige metoder samt til at søge og udvælge materiale. 65-75%
af lærerne mener, at elevernes kompetencer indenfor de tre områder er tilfredsstillende eller gode. Dog
mener 27% - 33% at kompetencerne bør styrkes! Af kommentarerne til spørgeskemaet kan det læses, at
selve vejledningsprocessen med forberedelsesopgaver, virtuel vejledning, workshops og ’læsesal’ i STC
fungerer tilfredsstillende. De flerfaglige forløb der leder op til SRP samt de enkelte fags ’daglige’
undervisning i problemformulering, metode og materialeindsamling bør derimod styrkes, så eleverne er
bedre klædt på, når SRP-perioden starter.
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5. Kvalitetsmål: Faglige og pædagogiske udviklingsprojekter
I forrige års handleplan blev der lagt vægt på elevtrivsel og skolefællesskab. I indeværende år skulle det
social liv genstartes og ‘CG-ånden’ skulle tilbage i form af udvalgsarbejde, sociale og frivillige aktiviteter,
søjledage/middage m.v.
Skoleåret 2021-22 har desværre igen ikke været helt normalt grundet corona, men langt de fleste sociale og
faglige aktiviteter er vendt tilbage. En del er dog blev rykket til foråret, fx flere søjledage og musicalen. Efter
tal fra ETU 2019-20 viste et fald i svarkategorierne indenfor motivation, deltagelse og forberedelse, har
tallene de seneste 2 år vist en lille men forsat positiv udvikling ift. motivation og aktiv deltagelse. Ifølge
tallene er eleverne en anelse dårlige forberedt i dette skoleår sammenlignet med året før, hvor der var en
mærkbar fremgang ift. tallene fra ETU-2019-20. Set i lyset af de påvirkninger corona har haft på eleverne,
er dette umiddelbart tilfredsstillende. Når man sammenligner tallene fra årets ETU med andre umiddelbart
sammenlignelige gymnasier, så tegner der sig dog også her et billede af, at eleverne på CG ikke er godt nok
forberedte til timerne.

6. Kvalitetsmål: Tiltag i forbindelse med skolens visionspunkt “globale
christianshavnere”
I CG’s indsatsområde for 2021-22 om ”Bæredygtighed og globale christianshavnere” står der bl.a., at vi på
CG ”ønsker at arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtighed i undervisningen og forholde os til dem”
samt et ”Et af de områder, hvor vi på CG kan gøre en forskel ift. klimaet, er ved at overveje transportformen
på studierejserne i 2.g…Bestyrelsen ønsker, at der formuleres en rejsepolitik, som forholder sig til elevernes
studierejser og udvekslingsrejser – og som både inddrager CG’s ønske om udsyn til andre kulturer & sprog
og CG’s ønske om at forholde sig aktivt til klimaproblemerne”.
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Strategi og vision for globaliseringsarbejdet:
I dette skoleår er CG’s nye og opdaterede globale strategi blevet færdigformuleret og lagt på hjemmesiden,
samtidig med at hjemmesidens afsnit om det globale/internationale er blevet opdateret og ajourført.

FN’s verdensmål om bæredygtighed ift. undervisningen på CG:
I dette skoleår har vi arbejdet med verdensmålene i den almindelige undervisning samt i forskellige fælles
undervisningsaktiviteter og ekstrafaglige aktiviteter:
•

FN-verdensmålsdag for alle 1g’ere blev genoptaget i samme skala som før Corona. Årets nyskabelse
var, at CG fik besøg af fire UNESCO-Ungeambassadører, der stod for den fælles intro til dagen.
Resultater fra evalueringen af dagen er samlet i skemaet nedenfor.
Dagen som helhed
(for alle elever)

Dette fungerede godt

Det skal vi tænke over

•

Fin ”hands-on” intro til CG som
Verdensmålsskole
Relativ nem at afvikle i forhold til dagens
omfang og udbytte

•

Godt med ung-til-ung kommunikation

•

Krav om at oplægsholderne skal
være trænede og kunne styre
forsamlinger

Klart og effektfuldt i forhold til at forstå og
løse lokale problemstillinger i en global
kontekst
Vellykket samarbejde og produkt
Virtuelle erfaringer meget nyttige
Interkulturelle kompetencer i høj kurs

•

Meget krævende i forhold til
planlægning.
Mange Zoom-møder, kanaler og
koordination

•
UNESCO
•
ungeambassadørerne
Online-samarbejdet
med hollandsk skole

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Mange nye elever kender til
målene fra grund-/efterskolen.
Kan derfor overveje nye
produktkrav o. lign

Virtuelt samarbejde med Hollandsk UNESCO-skole: En af 1g-klasserne arbejdede på FNverdensmålsdagen virtuelt sammen med en gruppe UNESCO-elever fra Alfrink College i Holland.
Eleverne blev delt i grupper med to danskere og to hollændere i hver gruppe, som arbejdede med ét af
verdensmålene og fremlagde deres produkt virtuelt i begge lande samtidigt. Samarbejdet gik så fint, at
vi har valgt at fortsætte samarbejdet.
CG’s globale årgangsprojekt for 2.g har i en årrække fokuseret på menneskerettigheder. For 2. år i
træk afviklede vi temadagen i samarbejde med Amnesty International, der faciliterede en
velfungerende workshop med fokus på ytringsfrihed.
Operation Dagsværk (OD) havde i sidste år udfordringer med afviklingen af OD grundet corona’en,
men vi nåede dog i foråret-21 at gennemføre en indsamling. Skoleåret 2021-22 har været præget af, at
OD-gruppen ikke har været så erfaren, som tidligere år. Alligevel er det lykkedes at organisere en ny
OD-gruppe med nye ”uprøvede” medlemmer, som har stået for OD og Natværk. Der har været meget
stor opbakning bag OD – men dog lidt mindre end de foregående år.
CG’s globale cafe’er er igen startet op, efter at vi må forsamle os på tværs af klasser og årgange.
Temaerne har været tysk parlamentsvalg, præsidentvalget i Frankrig, VM i Qatar og krigen i Ukraine.
Andre aktiviteter: Vi vil fortsat støtte og underbygge CG’s aktive elev-potentiale i udadrettet frivilligarbejde. Vi har flere elever, som er hhv. UNESCO-, Røde Kors og Amnesty-ambassadører.
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Flyfrie studieture:
I starten af efteråret formulerede vi på CG en studierejsepolitik efter høring i PR, Elevråd, Klimaudvalg og
Bæredygtighedsudvalg og beslutning i bestyrelsen. Politiken fastslår som hovedprincip, at der ikke flyves
ifm. studierejserne. Dog er der lavet undtagelser, så der kan dispenseres ifm. udvekslinger på visse (især
sproglige) studieretninger med venskabsskoler i Frankrig, Tyskland, Spanien og Israel. I indeværende
skoleår er det op til klasserne og deres rejselærere, om de vil rejse flyfrit. Men appellen er der i alt fald – og
fra kommende skoleår gælder den nye politik.

Evaluering af fly-fri studieture
Tre 2g klasser gennemførte i foråret 2022 fly-fri studieture. Det drejede sig om 2a og 2k, der begge rejste til
Paris, samt 2x, der rejste til Krakow. Alle tre benyttede tog som den dominerende transportform.
Efterfølgende gennemførte vi en evaluering i de tre klasser blandt både elever og lærere. Evalueringen
konkluderede (jf. nedenstående bullets og skema):
•
•
•
•

Stor positiv oplevelse med tog-rejser, især blandt elever, der satte stor pris på det sociale samvær på
turen. Lærerne fandt dog flere tog-skift ganske omstændigt
Langt hovedparten af eleverne mener ikke, at de fly fri ture begrænsede det faglige udbytte
En stor del af eleverne betonede det positive i nye, lidt anderledes destinationer
På negativ-siden savnede eleverne muligheden for ”varme” destinationer

Selve
transporten
(tog / færge)

Hovedpunkter fra elever

Hovedpunkter fra lærere

•

Langt de fleste elever var glade for at tage
toget
God plads og ”frihed”
Godt socialt samvær – ”folk fik snakket
sammen”
Hyggelig stemning
”God klimasamvittighed”
Plads-reservationer kunne være lidt
besværligt

•
•
•
•

Fin destination
Fagligt udbytte ikke mindre, end hvis man
havde fløjet til en anden og mere fjern
destination
Spændene med ”nye” og lidt anderledes
destinationer
Flere savner dog muligheden for at tage
steder hen hvor der er varmere

•
•

Både Paris og Krakow er gode destinationer
Dog ligger de begge i yderkanten af, hvad
man kan nå uden fly

Alle elever, der har svaret på dette
spørgsmål, har svaret ”ja”

•

Både ja og nej. Paris-lærerne mener alle, at
turen er for omstændig. Krakow-lærerne
mener, at det var det værd

•
•
•
•
•

Destination og
fagligt udbytte

•
•

•
•
Vil du anbefale
turen til andre

•
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•
•

Behagelig rejseform
God stemning hos elever
Godt for klassen rent socialt
Hårdt med flere togskift og kort tid mellem
tog. Flere anbefaler maks. 1 tog skift (i
stedet for tre-fire som på de aktuelle ture)
Omstændigt med pladsbilletter
NB: Særlige udfordrende forhold, da der var
mange ukrainske flygtninge med toget i
Polen

Torvenetværket og Øens Have – eksempler på lokale christianshavner samarbejder:
I begrebet ”globale christianshavnere” ligger bl.a., at vi på CG har lyst til at række ud efter lokale netværk
og samarbejder. I efteråret-21 indgik vi et samarbejde med Christianshavns Lokaludvalgs underudvalg
”Torvenetværket” om at gentænke Christianshavns Torvs design og skabe mere liv på torvet. I november på
OD-dagen arrangerede CG-elever et stort event på torvet: Vores designelever arbejdede med redesignmodeller af torvet, vores musikelever spillede koncerter på torvet, og andre elever stod for det praktiske og
lavede små boder. I forlængelse heraf har vi indledt et mere fast samarbejde med Torvenetværket.
I skoleåret 2021-22 har CG i samarbejde med Øens Have på Refshaleøen søgt og fået 1/3 mio. kr. til at
arbejde med bæredygtighed. De fleste hold i biologi og naturgeografi samt nogle hold i design og i
samfundsfag kommer derfor i det næste 1½ år på ekskursioner til Øens Have – og skal lave undersøgelser
og eksperimenter derude.
Konkluderende har CG i flere år arbejdet med et visionspunkt om være ”globale christianshavnere”. Det er
på mange måder lykkedes at indarbejde denne vision i skolens liv – både udsynet ud mod hele verden og
mod vores lokale udgangspunkt. Erfaringen er, at vi ligger godt placeret geografisk ift. at få kontakt til lokale
aktører – også aktører som arbejder med det globale. Men samtidig er erfaringen også, at det kræver
mange ressourcer at indgå i nye samarbejder og fastholde dem over længere tid. Når det lykkes, er det dog
oftest al energien værd!
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7. Opfølgnings- og evalueringsplan for 2022-23
Handleplan

Evalueringspunkter, jf. selvevalueringsplanen

Elevtrivsel og skolefællesskab (hovedpointer
fra AMU-papir)
•

Det generelle velbefindende er svagt
dalende de seneste 4 år.
Fokus på genetablering og styrkelse af
CG’s skolefællesskab.

•

Evaluering af grundforløbet, gennemføre ETU
og 3.g evaluering

•

Lidt flere elever på CG føler sig
ensomme sammenlignet med
landsgennemsnittet, og eleverne
scorer ligeledes lavere på muligheder
for at få støtte og vejledning, hvis man
har det svært.
Fokus på elevtrivsel og gode
klasserelationer.

•

Evalueres løbende i forskellige former
(klassemøder, Team-moduler, PR-møder og
pædagogiske dage)

Flerfaglighed
• Fokus på sammenhæng mellem de
flerfaglige forløb gennem alle tre
skoleår og de store flerfaglige opgaver,
herunder det fagfaglige arbejde med
metode, problemformulering og
materialeindsamling.

•

Evaluering af DHO, SRO, studietur og SRP.

•

Evaluering af Øens have.

•

Evaluering af flyfrie studieture (både blandt
elever og lærere)

Globale Christianshavnere
• Fokus på et velfungerende samarbejde
med Øens Have
• Meget positive tilbagemeldinger fra
elever, der har været på flyfrie
studieture i 2022. Lærernes erfaringer
er også gode, men de fremhæver at
man skal være opmærksom på
logistiske udfordringer ift.
pladsbilletter og togskift.
Fokus på flyfri studieture i alle 2.gklasserne (undtagen udveksling) i
skoleåret 22/23.
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