Opfølgningsplan på baggrund af selvevaluering på HTX
Baggrund

Ønsket mål

Tiltag der igangsættes/er igangsat for at nå målet

Tidsperiode/ansvarlig

For at øge gennemførelsesprocenten er der pr. 2015-08-01 ansat
fraværskoordinator som supplement til gennemførelsesvejledningen.

Skoleåret 2015/16

1. Gennemførelse af uddannelsen
Gennemsnittet af
gennemførelsesprocenten i
de seneste 2 år været 76%

Målet for gennemførelsesprocenten er pt. ikke fastlagt

Uddannelseschef HTX
Desuden gennemføres der kvartalsvis opsamling på elever, der ikke
har afleveret opgaver.

3. Elevtrivsel generelt
Gennemsnitlig trivselsindeks
ETU i de seneste 3 år vedr.
overordnet trivsel har været
75

Målet for gennemsnittet af
elevernes trivselsindeks vedr.
overordnet trivsel er pt. ikke
fastlagt

For at øge trivslen er der ændret i SO i skoleåret 2015/16, således at
der er skemalagt blokdage af en uges varighed indenfor 2 eller 3 fag.

Skoleåret 2015/16

Gennemsnitlig trivselsindeks
ETU i de seneste 3 år vedr.
socialt miljø har været 77

Målet for gennemsnittet af
elevernes trivselsindeks vedr.
socialt miljø er pt. ikke
fastlagt

Videreudvikling af fagrelevante og sociale klasseaktiviteter i form af
virksomhedsbesøg, blokdage og sociale arrangementer.
Fokus på klasselærerens rolle som støtte og hjælp i forbindelse med
både individuelle og klasse-udfordringer samt ansættelse af
fraværskoordinatorer.
Introforløbet har fra dette skoleår fået et større fagligt indhold.

Skoleåret 2015/16

Gennemsnitlig trivselsindeks
ETU i de seneste 3 år vedr.
fysisk miljø har været 79

Målet for gennemsnittet af
elevernes trivselsindeks vedr.
fysisk miljø er pt. ikke fastlagt

Der vil i løbet af skoleåret 2015/2016 blive bygget et nyt HTX med
faglokaler og nyt undervisningsudstyr

Skoleåret 2015/16

Uddannelseschef HTX
Trivsel vil også på længere sigt blive øget, idet der bliver bygget et nyt
HTX i 2015/16.

4. Undervisningsmiljø

Opfølgningsplan HTX 2015

Uddannelseschef HTX

Uddannelseschef HTX
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Opfølgningsplan på baggrund af selvevaluering på HTX
Baggrund

Ønsket mål

Tiltag der igangsættes/er igangsat for at nå målet

Tidsperiode/ansvarlig

Målet for gennemsnit af
elever der påbegynder en
videregående uddannelse er
pt. ikke fastlagt

Der er udarbejdet årsplan for aktiviteter, hvor Studievalg Nordjylland
deltager og ligeledes er der fra vores hjemmeside linket til UG.DK.

Skoleåret 2015/16

Målet for kvalitetssystemet er
at det kan generere den
dokumentation, der kræves i
gældende bekendtgørelse om
kvalitetsudvikling og
resultatvurdering
inden for de gymnasiale
uddannelser, gældende
bekendtgørelse om
gennemsigtighed og åbenhed
i uddannelserne mv. samt
krav i øvrige bekendtgørelser
vedr. HTX uddannelsen

Kvalitetssystemet skal opdateres

5. Overgang til uddannelse
Gennemsnit af elever, der har
påbegyndt en videregående
uddannelse efter HTX i de
seneste 3 år, har været 69%

Uddannelseschef HTX
Der er etableret et samarbejde med Århus Universitet med henblik på
interesseskabelse for videregående universitetsuddannelse.

7. Kvalitetssystem
Kvalitetssystemet vedr. HTX
har behov for en opdatering

Opfølgningsplan HTX 2015

Efterår 2015
Kvalitetskoordinator
EUC Nordvest
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