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•

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.

Eksamensresultat for Allerød Gymnasium endte i 2020 på 7,8. Der foreligger i skrivende stund ikke
nationale tal for karaktergennemsnit og socioøkonomisk referenceramme for 2020 på
Undervisningsministeriets hjemmeside https://uddannelsesstatistik.dk/
•

Gennemførelse af uddannelsen. Tallene sammenlignes med landstallene i det omfang, tallene
foreligger på UVMs hjemmeside. Mål: Det høje niveau opnået i 2018/19 fastholdes.

I skrivende stund foreligger der ikke tal for gennemførelse for hverken skoleåret 2018/19 eller 2019/20 på
Undervisningsministeriets hjemmeside https://uddannelsesstatistik.dk/.
Skolens egne tal viser, at Allerød Gymnasium har haft et bruttofrafald på 3,1 % i skoleåret 19/20. Desuden
har andelen af elever, som bliver studenter (gennemførelsesprocenten), har de sidste mange år ligget
stabilt på Allerød Gymnasium, og andelen har de sidste mange år ligget lige omkring de 90 % – og således
været ca. 5 procentpoint over landsgennemsnittet, som har været på ca. 85%.
•

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 2018/19 fastholdes.

I skrivende stund foreligger der ikke tal for overgang til videregående uddannelse for skoleåret 2018/19
eller 2019/2020 på Undervisningsministeriets hjemmeside https://uddannelsesstatistik.dk/.
•

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.

Den nationale elevtrivselsundersøgelse blev gennemført i december 2019, men resultatet forelå dog først i
maj 2020. Allerød Gymnasiums resultater er alle på niveau med landsplansresultaterne, hvorfor hverken
ledelsen eller elevrådet fundet det relevant at følge op på disse tal.
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•

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.

Dette skoleår er der blevet udarbejdet, gennemført og fulgt op på den bekendtgørelsespligtige
undervisningsmiljøvurdering (UMV). UMV er udarbejdet i samarbejde mellem skolens ledelse,
repræsenteret ved rektor og en uddannelsesleder, undervisningsmiljørepræsentanter fra elevgruppen
repræsenteret ved to elever fra skolens elevråd. Samme gruppe har stået for opfølgning, udarbejdelse af
handleplan, samt gennemførelse af tiltag på skolen.
Undervisningsmiljøvurderingen omfatter en kortlægning af skolens fysiske, æstetiske og psykiske
undervisningsmiljø.
•

Der arbejdes fortsat på at højne elevernes fysiske tilstedeværelse i et samarbejde mellem lærere,
studievejledere og ledelse. Mål: Det fysiske fravær sænkes ift. resultatet for 2018/ 19, som var på
7,9%.
Mål: Fraværet sænkes til 7,8%. Hvis landstal opgøres, er målet at fraværet på AG ligger lavere end
landsgennemsnittet.

Vi har i skoleåret 19/20 fortsat det målrettede arbejde med vores fraværsindsats. Fraværsindsatsen foregår
fortsat i et tæt samarbejde mellem de årgangsansvarlige uddannelsesledere og skolens studievejledere. I
skoleåret 2019/20 det fysiske fravær på 7,0 %, hvilket er en del lavere end i forrige skoleår. Skoleåret 19720
har dog været specielt pga. Covid-19 og det er derfor vanskeligt at sammenligne resultaterne.
•

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.

Pga. Covid-19 blev eksamen aflyst i alle fag bortset fra SRP og skriftlig dansk. Det er derfor ikke muligt at
foretage en sammenligning af eksamensresultater med tidligere år.
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