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Afrapportering til bestyrelsen, 11JUN20 

 

Gennemførelse i strategi for KBH SYD 2019-23 

Af skolens strategi for 2019-23 (s.6) fremgår det at ‘Vi skal have et markant løft af 

gennemførelsen. Vi vil løfte gennemførelsen markant med en sammenhængende 

indsats hele vejen rundt om eleven. Indsatserne samt effekterne af disse bygger på 

datainformeret skoleudvikling. Vi skal således blive bedre til at lave skole på en måde, 

så det styrker elevernes gennemførelse’. 

 

På baggrund af dette og den vedtagne gennemførelsesstrategi 03APR19 har vi fra 

august 2019 igangsat implementeringen. 

 

Gennemførelsesstrategien, hovedpunkter 

● Forebyggelse, tidlig indsats og opfølgning 

● Lærerne som hovedaktør i indsatsen omkring elevernes tilstedeværelse  

● Styrket samarbejde omkring indskrivning og modtagelse  

● En systematisk procedure omkring elevernes tilstedeværelse 

● At arbejde med motivation og trivsel som vejen til gennemførelse  

● Tydelighed i krav, konsekvens og støtte ift. tilstedeværelse og studieaktivitet 

 

Status gennemførelsesarbejde under corona 

Coronaperioden har været en udfordring for en del af vores elever, og vi har oplevet en 

stigende mistrivsel blandt eleverne. Derfor har arbejdet med at understøtte elevernes 

faglige, sociale og personlige trivsel været højt prioriteret.  

Vi har som skole igangsat en række indsatser i coronaperioden for at styrke elevernes 

trivsel:  

- Online studiecafé, hvor eleverne kan ringe og få faglig hjælp 

- Brug af it-platforme, særligt google-meet 

- Fysisk studiepladsordning på skolen til udvalgte elever med særlige 

behov. Denne ordning er blevet oprettet og justeret undervejs jf. 

myndighedernes retningslinjer. 

- Lærerne har forsøgt at komme i kontakt elever med stigende fravær. 

Ligeledes har gennemførelsesenheden forsøgt at få telefonisk kontakt til 

elever, som vi har været bekymrede for.  

- Online mentor- og psykologsamtaler 

- Hotline til Headspace    

- Online SPS forløb (specialpædagogisk studiestøtte) 

- Online ordblinde-undervisning 



 

 

 

Status på fravær forår 2020 

Som det fremgår af nedenstående tabel, så er fraværet steget i coronaperioden. 

Forklaringen på det stigende fravær kan underbygges af kvalitative data, som er blevet 

indsamlet i samtaler med elever, hvis fravær er steget markant under corona.  

 

Gns. fravær, 
aktive elever 
 

HF2, 1. år HF2, 2. år HFE AVU* 

18/19 okt.18 31 % 35 % 33 % 31 % 

19/20 okt.19 20 % 21 % 25 % 26 % 

19/20 31.12.19 18 % 18 % 21 % 25 % 

19/20 05.06.20 20 % 22 % ** ** 

*Bemærk at elevgruppen ikke er umiddelbart sammenlignelig fra 18/19 til 19/20, fordi vi i aug.19 afgav elever under 25 

år til FGU. 

 

Datakilder 

• HF2: Ludusweb, ledelsesinformation 

• HFE og AVU 18/19: ’Skolernes samlede fraværstal’, opgørelse i mail fra Danske HF&VUC 04.11.19 

• HFE og AVU 19/20: TMT har manuelt samlet info i excelark og beregnet fraværsprocent  

 

**Samlede fraværsdata for HFE og AVU forår 2020 er ikke opgjort endnu, men vi forventer også en stigning i fravær 

disse uddannelser 

 

Årsager til stigende fravær under corona 

Med udgangspunkt i vores empiri som er baseret på over 300 telefonsamtaler med 

elever under corona, kan vi se en række tendenser i årsager til fraværet.  

Tendenser i årsager til fravær på AVU 

• Kursister med dansk som andet sprog kan have en udfordring i 

forståelse af online opgaver 

• Kursister med børn hjemme under corona  

• Kursister som har fået endnu mere erhvervsarbejde efter nedlukning af 

skolen  

• Kursister med it-udfordringer  

Tendenser i årsager til fravær på HF2 



 

 

• Elever savner fællesskabet på skolen  

• Elever mangler struktur på hverdagen derhjemme 

• Elever har svært ved at finde arbejdsro i hjemmet  

• Elever som har fået endnu mere erhvervsarbejde efter nedlukning af 

skolen 

Tendenser i årsager til fravær på HF-enkeltfag 

• Kursister med børn hjemme under corona  

• Kursister som har fået endnu mere erhvervsarbejde efter nedlukning af 

skolen  

• Kursister mangler struktur på hverdagen derhjemme 

 

 

 


