
Opfølgningsplan hf 
 

Med udgangspunkt i skolens resultater på indikatorer i der risikobaserede tilsyn har Høje-Taastrup 

Gymnasium udarbejdet følgende opfølgningsplan. 

På Høje-Taastrup Gymnasium har den første hf-årgang haft et for stort frafald og elevernes 

eksamensresultater er ikke tilfredsstillende, 

Høje-Taastrup Gymnasium vil nedbringe frafaldet og øge eksamensresultaterne for de kommende hf-

årgange. 

Høje-Taastrup Gymnasium har iværksat følgende tiltag for at nedbringe elevernes frafald og øge 

eksamensresultaterne 

 Bedre visitation i forbindelse med optagelsessamtaler 

o Udover personlig samtale om elevernes baggrund, motivation og mål, bliver eleven bedt 

om at løse faglige opgaver i matematik, engelsk og dansk 

 

 Sanktioner i forbindelse med fravær 

o Ledelsen holder fraværsmøder oftere (ca. hver 3. uge) og der gribes hurtigere ind ved 

fravær. Desuden bliver eleverne tydeligere gjort bekendt med sanktioner som bortvisning 

og fratagelse af SU 

 

 Kontrakt 

o Eleverne kan komme på kontrakt når de ikke opfylder de retningslinier i forbindelse med 

studie-og ordensregler 

 

 Regelmæssige klassemøder 

o Der afholdes regelmæssige klassemøder med alle lærere. Her drøftes både klassens trivsel, 

motivation samt enkeltelever. Fokus er læring og frafald. 

 

 2 klasser er med i projektet ”Karrierevejledning af gymnasieelever og ufokuserede studenter” 

o I dette projekt fokuseres på karriereafklaring mens eleverne går på en 

ungdomsuddannelse. Dette skal både hjælpe eleverne med at finde den rigtige uddannelse 

efter gymnasiet og motivere mens de tager deres ungdomsuddannelse 

  

 Flere ekskursioner 

o Der planlægges med flere ekskursioner og ud-af-huset-arrangementer for at øge elevernes 

motivation og trivsel 

 

 

 

 



 Omlagt skriftlighed 

o Der arbejdes målrettet med omlagt skriftlighed  i engelsk og dansk for at styrke elevernes 

skriftlige kompetencer 

 

 Lektieværksted 

o Hver uge er der tilbud om lektieværksted i flere fag, hvor eleverne kan få hjælp af faglærere 

til både lektier og det skriftlige arbejde 

 

 Parallellægning af matematik og engelsk 

o Engelsk- og matematiktimerne i 1hf er lagt parallelt for i perioder at kunne differentiere 

eleverne 

 

 Prøvelignende begivenheder 

o Der arbejdes med at indføre flere prøvelignende begivenheder for at give eleverne en 

bedre ide om de krav man møder til eksamen 

 

Høje-Taastrup Gymnasium vil løbende lave statistik over elevernes frafald og evaluere de beskrevne tiltag. 

 

Ledelsen vil hvert løbende sammenholde frafaldstal fra året før og ved afslutning af et gennemløb 

sammenligne med frafald på landsplan. 

 

Ledelsen vil ved hver karaktergivning sammenholde resultater fra året før og sammenligne elevernes 

endelig eksamensresultater med gennemsnittet på landsplan. 

 

Ledelsen vil evaluere og justere tiltagene når eleverne har været til eksamen. 
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