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LOKALT | Undervisning

Elever fra Helsingør Gymnasium
går ud med et bedre snit
Helsingør Gymnasiums ledelse og lærere
har gennem en årrække haft øget fokus på
hæve elevernes faglige niveau. - Det er et
langt sejt træk, siger
vicerektor Claus Corneliussen.
Af
Tine Zedeler

- Vi har indført en rettepraksis og en feedbackkultur, hvor vi giver eleverne
feedback forinden og undervejs i opgaverne, siger
vicerektor Claus Corneliussen. Foto: Torben Sørensen
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HELSINGØR: Studenterne

fra Helsingør Gymnasium er
de seneste år gået ud med et
højere gennemsnit end de
foregående år, fra at ligge
under niveau til at være på
niveau i forhold til det rene
karaktersnit og den forventede karakter i forhold til elevernes sociale og økonomiske baggrund.
Det fremgår af nye nøgletal fra Børne- og undervisningsministeriet, som viser,
at eleverne i sommeren 2018
gik ud med et karaktergennemsnit på 7,4. Det lugter
det forventede niveau, også
hvis man ser på elevernes
baggrund, de såkaldte socio-økonomiske faktorer.
Året før præsterede eleverne lidt over forventet karaktergennemsnit.

ligger også lidt over forventet niveau sammenlignet
med elever på landsplan,
når det gælder de socioøkonomiske faktorer.
En tendens der også afspejler sig i statistikken for
de øvrige år ifølge opgørelsen.
- Vi forventes at ligge over
forventet niveau. Jeg er ikke
utilfreds med, at det ser ud
som det gør, siger Henrik Boberg Bæch, rektor, Espergærde Gymnasium og HF.
Skåret ned på karakterer

Øve- og prøverum

Det er en udvikling, der glæder gymnasiets ledelse.
- Det er et langt sejt træk,
hvor vi trods en reduceret
lærerstab er lykkes med at
gentænke vores kultur, som
afspejler sig i resultaterne.
Det er vi selvfølgelig glade
for. Det er noget, vi fortsat arbejder på, siger Claus Corneliussen, vicerektor, Helsingør Gymnasium.
Et af de tiltag gymnasiet
har iværksat, er et øget fokus
på at klæde eleverne på til de
skriftlige opgaver.
- Vi har indført en rettepraksis og en feedbackkultur, hvor vi giver eleverne
feedback forinden og undervejs i opgaverne. Vi går ikke
ud fra, som tidligere, at eleverne har lært, hvordan de
skal skrive en rapport. Det er
noget, vi lærer dem. Vi giver
både eleverne et øve- og et
prøverum, siger Claus Corneliussen.
Ingen dumme spørgsmål

Vicerektoren fortæller, at

Eleverne på Helsingør Gymnasium får højere karakterer til afgangseksamener, hvis man ser på gennemsnittet.
Foto: Torben Sørensen

gymnasiet indenfor de to seneste år også har indført såkaldt lærende fællessskaber
i faggrupperne.
- Det handler om, at faggrupperne, for eksempel
dansklærerne, arbejder
målrettet sammen i stedet
for hver for sig, deler deres
erfaringer og sparrer sammen, siger Claus Corneliussen.
Ledelse og lærere har også
taget et opgør med perfekthedskulturen blandt eleverne.

- Vi vil gerne have et undervisningsmiljø, hvor det
er ok at stille "dumme og banale" spørgsmål. De i ndes
ikke. Det er med til at skabe
en bedre læringsproces, siger Claus Corneliussen.

Hvis man dykker ned i opgørelsen fra ministeriet,
fremgår det, at HG-elevernes afgangskarakterer har
ligget nogenlunde stabilt de
seneste i re år, mens eleverne i perioden fra 2012-2014

Kort om den socioøkonomiske reference
Den socioøkonomiske reference for gymnasiekarakterer viser,
hvordan elever på landsplan med samme baggrund har klaret
prøverne. Beregningerne er baseret på faktorer som køn, etnisk oprindelse og forældrenes uddannelse og indkomst.

generelt gik ud med et lavere
karaktergennemsnit, som
også på nær i 2013 lå lidt under forventet niveau i forhold til elever på landsplan.
Lidt over niveau

Også Espergærde Gymnasium og HF ligger lunt i svinget, hvis man ser på STX-elevernes afgangskarakterer. I
2018 var gennemsnittet på
7,7, altså en anelse højere
end afgangseksamenerne
fra HG.
Espergærde Gymnasium

Flere end 9.500 følger
Helsingør Dagblad på facebook.
Like os og vær med

Espergærde Gymnasium og
HF har de seneste år, baseret
på positive forskningsresultater, indført det der i fagsprog hedder normativ feedback, som betyder, at eleverne i stedet for at få en karakter, hver gang de aleverer en
opgave, får feedback af læreren og får at vide, hvad der
fungerer, og hvad de skal arbejde med.
- Vi taler med eleverne om:
"hvad er dit næste bedste
skridt". Umiddelbart læser
jeg ikke den store forskel i
elevernes afgangseksamener, men det vi kan mærke
er, at det er smittet af på elevernes stressniveau. Eleverne er mere afslappede. Det
smitter positivt af på læringen, siger Henrik Boberg
Bæch.
Eleverne på Espergærde
Gymnasium og HF får fortsat karaktererer, der er bare
færre af dem. Eleverne får to
standpunktskarakterer og
en årskarakter i løbet af både
første og andet skoleår.
Også Helsingør Gymnasium har skåret ned på karaktererne og er gået over til formativ feedback.

