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Studenternes resultater 
AG-studenternes resultater sammenlignes med nationale tal og ift. socioøkonomiske referencetal 
– i det omfang tallene foreligger på UVMs hjemmeside.  

Mål: AG ligger højere end landsgennemsnittet.  

Som det fremgår af tabellen herunder opnåede Allerød Gymnasium et meget højt gennemsnit 

på 8,27 i skoleåret 20/21, hvilket formegentligt er det højeste i skolens historie. Resultatet 

skal dog ses i lyset af at den dimitterede 3.g. årgang både fik aflyst eksamener i 2.g. og 3.g. pga. 
Covid-19 situationen og at det derfor ikke er direkte sammenligneligt med tidligere år. 

Der foreligger endnu ikke tal for lands- og regionsgennemsnit for 2021. 

Karaktergennemsnit 

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Allerød Gymnasium 7,9 7,8 7,5 7,6 7,9 8,3 

Regionsgennemsnit 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6   

Landsgennemsnit 7,4 7,4 7,4 7,4 7,6   

 

Der arbejdes på at forbedre resultaterne især i de fag, der havde eksamensresultater under den 

socioøkonomiske reference i et samarbejde mellem lærere og ledelse.       

Mål: Resultaterne forbedres i fag med resultater under den socioøkonomiske reference ved 
eksamen 2020. 

Der foreligger endnu ikke tal for socioøkonomisk reference for 2020 og 2021, og det har 

derfor ikke været muligt at arbejde systematisk med dette punkt. Derudover har 

undervisningsforholdende været højest usædvanlige i 2021, hvilket ikke har gjort det 

nærliggende at arbejde specifikt med løfteevnen. 

Socioøkonomisk reference 
  2015 2016 2017 2018 2019 

Allerød Gymnasium 7,4 7,9 7,8 7,5 7,6 

Reference 7,3 7,8 7,7 7,6 7,4 

Resultat 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,2 

 

 

 

 



Gennemførelse af uddannelsen 
Gennemførelse af uddannelsen. Tallene sammenlignes med landstallene i det omfang, tallene 

foreligger på UVMs hjemmeside.  

Mål: Det høje niveau opnået i tidligere år fastholdes. 

Der foreligger desværre ikke officielle fuldførelsestal, der er nyere end skoleåret 18/19 på 

undervisningsministeriets hjemmeside. Vores egne tal for de to år er dog skrevet ind i 

tabellen herunder, men skal tages med forbehold, da beregningsmetoden kan afvige fra 

ministeriets. Disse ligger på niveau med tidligere år. 

Gennemførelse af uddannelsen 

År 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Gennemførelse på AG 89% 90% 89%  86% 89% 

Landsgennemsnit 85% 85% 84%    

 

 

Overgang til videre uddannelse 
AG-studenternes overgang til videregående uddannelse efter to år og tre måneder. Tallene 

sammenlignes med landstallene i det omfang, tallene foreligger på UVMs hjemmeside.  

Mål: Det høje niveau opnået i opnået i tidligere år fastholdes. 

Som det fremgår af tabellen herunder, er det ikke helt lykkedes at fastholde det høje niveau 

fra tidligere år. Den lange tidshorisont for målpunktet (27 mdr. efter eleverne har forladt AG) 

gør området svært at arbejde direkte med. Overvejelserne omkring hvordan Allerød 

Gymnasium bedst ruster og motiverer eleverne til videre uddannelse bør dog indgå i 
drøftelsen af en fremtidig strategi. 

Overgang til videre uddannelse 

År 16/17 17/18 18/19 19/20 

Overgang 27 mdr. efter 
AG 76% 79% 74%   

Landsgennemsnit 71% 70% 68%   

 

Trivsel 
Den nationale trivselsundersøgelse (UVM) gennemføres årligt. Skolen følger op på undersøgelsen 

i det omfang det er muligt og relevant. Hvorvidt dette er tilfældet afgøres af ledelsen.  

Skolen gennemfører hvert 3. år en lokal trivselsundersøgelse/ undervisningsmiljøvurdering. 

Denne undersøgelse udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse og elevråd. Der følges op lokalt 

også i et samarbejde mellem ledelse og elevråd. 



Som det fremgår af tabellen herunder, steg trivslen en smule i sidste skoleår og ligger 0,1 over 

landsgennemsnittet. Undersøgelsen viste, at skolen ligger under landsgennemsnittet på 

områderne ’pres og bekymringer’ og ’mobning’. Områderne har været drøftet med elevrådet 

og der har været aftalt opfølgende møder, som desværre ikke har været afholdt pga. de akutte 

trivselsudfordringer, som Covid-19 situationen har medført. 

Der har ikke været gennemført en lokal trivselsundersøgelse/undervisningsmiljøvurdering i 

sidste skoleår. 

Overordnet trivsel på Allerød Gymnasium 

  18/19 19/20 20/21 

Trivsel på AG 4,3 3,9 4,2 

Landsgennemsnit 4,1 3,9 4,1 

 

Fravær 
Der arbejdes fortsat på at højne elevernes fysiske tilstedeværelse i et samarbejde mellem lærere, 

studievejledere og ledelse. I et skoleår præget af Corona er det dog forventningen, at fraværet vil 

ligge over niveauet fra tidligere skoleår og situationen vanskeliggør i det hele taget en egentlig 
målsætning. 

Som det fremgår af tabellen herunder, ligger det fysiske fravær noget lavere end de to 

forudgående år. Årsagen til dette er formegentlig, at eleverne har kunnet koble sig virtuelt på 

alle lektioner via Teams i forbindelse med sygdom og derfor har haft bedre mulighed for at 
deltage end tidligere. 

Det skriftlige fravær ligger på niveau med tidligere år. 

Fravær 

År 18/19 19/20 20/21 

Fysisk fravær 7,9 7,0 5,2 

Skriftligt fravær 3,0 2,8 3,0 

 

 

 


