
Opfølgningsplan for stx  pr. 1. oktober 2014 

 

Af skolens eksamensresultater på stx fremgår det, at eleverne klarer sig dårligere ved de 

skriftlige eksamener end ved de mundtlige. Med sigte mod at give eleverne muligheder for at 

opnå højere karakterer ved skriftlig eksamen blev der den 24. september 2014 afholdt et 

halvdagsseminar med deltagelse af klasserepræsentanter fra 2g og 3g, teamledere fra alle stx-

klasser, skolens pædagogiske arbejdsudvalg, skolens ledelse samt læringskonsulenterne 

Susanne Torp og Dennis Hellegaard. Ideer og forslag fra dette halvdagsseminar samt 

erfaringer fra skolens kvalitetssikringssystem ligger til grund for nedenstående plan for 

forbedring af skriftlige eksamenskarakterer på stx, som iværksættes pr. 1. oktober 2014 efter 

at være præsenteret for lærerkollegiet på pædagogisk råds møde den 30. september 2014.  

 

Plan for forbedring af Nakskov Gymnasium og HF’s skriftlige karakterer 
på stx 
 

Den følgende plan skal ikke betragtes som endelig eller iagttages isoleret, men forstås som led 

i en proces og ses i sammenhæng med skolens kvalitetssikring i øvrigt. Planen er ikke i sin 

nuværende form fuldstændig konsistent, idet elementerne i den er fremkommet som en 

blanding af lærerinitiativer, elevønsker, krav fra ledelse og rådgivning fra læringskonsulenter. 

 

1. Styrkelse af skriveprocessen 

a. Den eksisterende ordning med omlagt skriftlighed, der er obligatorisk i 

dansk og engelsk og lejlighedsvis i andre fag, udbygges og suppleres med 

flere skemalagte skrivemoduler fra 1. januar 2015 

b. Lærerne skal i højere grad afsætte tid i timerne til at sætte opgaver i gang og 

til at give instruktion  

c. Der skal lægges mere vægt på processkrivning, herunder genaflevering, 

hvad der antages at føre til bedre læring 

d. Den intensive træning i skriveprocessen kombineret med mere eksplicit 

øvelse i at tackle eksamenssituationen skal motivere eleverne til at blive 

tiden ud ved de eksamenslignende årsprøver og terminsprøver. 

 

Initiativerne forventes at medføre, at flere elever får afleveret flere opgaver af en 

tilstrækkelig tyngde. Herved står de bedre rustet til skriftlig eksamen, således at 

det skriftlige eksamensgennemsnit forventeligt stiger med 0,2 ved 

sommereksamen 2015. 

 

2. Efteruddannelse af lærere med fokus på undervisning i skriftlighed inden for især 

a. feedback og formativ evaluering 

b. dialog med eleverne om mål med det skriftlige arbejde 

c. sikring af sammenhæng mellem mundtligt og skriftligt arbejde 

d. formidling af det meningsfulde i en given opgave 

e. effektiv opgaveretning med henblik på hurtig tilbagelevering. 

 



3. Styrket lærersamarbejde 

a. De skemalagte faggruppediskussioner skal i skoleåret 2014-15 i væsentlig 

grad koncentrere sig om skriftlighed, herunder progressionsplaner 

b. Teams skal have mere fokus på sammenhængende skriftlighed i en 

studieretning 

c. Skolens relativt store antal skriftlige censorer skal i højere grad og mere 

systematisk anvendes i forbindelse med den faglige videndeling 

d. Skolens forholdsvis nyetablerede skriveportal skal videreudvikles og indgå 

som en naturlig del af undervisningen 

e. Lærerne skal sikre elevernes kendskab til såvel enkeltfaglige som 

fællesfaglige begreber i skriftlighedsundervisningen. 

 

Som en del af planen skal det tillige undersøges, om skolens lektieværksted med fordel kan 

tilrettelægges anderledes. 

 

Peter J.O. Rasmussen 

Rektor 

 

 

 

 

 

 


