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Hvad Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning 
Alle 1g-fag i 
grundforløbet 
 

Faglærerne Ingen karakterer  
 
Alene formative 
evalueringer 
 
 

  Drøftes i 
administrationsudvalget 

Matematik Faglærerne 2 timers screening  Uge 39 Eleven får 
kommentarer som 
eleven evt. kan bruge 
ved studieretningsvalg 

Testen evalueres af 
matematiklærerne efter 
grundforløbet  

Alle 1g-fællesfag i 
grundforløbet 

Faglærerne og 
teamlærerne 

Faglærerne skriver en 
kort kommentar til 
hver elev til 
teamlærerne. 
 
Teamlærerne afholder 
formativ 
evalueringssamtale 
med henblik på 
elevens studieadfærd i 
det videre forløb. 

Ved afslutningen af 
grundforløbet 

 Evalueringsformen 
evalueres efter 
grundforløbets afslutning 
af administrationsudvalget 
med henblik på evt. 
justeringer til næste 
skoleår 

 
AP 

 
AP-lærerne 

 
Afsluttende prøve 

 
Afsluttende prøve i 
uge 44 

 
Karakter i Lectio og på 
eksamensbeviset 

 
Tema på møde mellem AP-
lærerne 

 
NV 

 
NV-lærerne 

 
NV-prøve 

 
Uge 44 

 
Karakter i Lectio og på 
eksamensbeviset 

 
Tema på møde mellem NV-
lærerne 

 
Alle 1g-fag i 
studieretningsforløbet 
 

 
Faglærerne 

 
Karakterer i Lectio 

1. karakter 
offentliggøres 
onsdag/torsdag i uge 7 
Årskarakter 
Karakterer i 
fortsættende fag: sidste 
undervisningsdag 
Afsluttende fag: 
Samme dag som 
eksamensplanen 
offentliggøres.  
 

 
Lectio.  
 
 
 
 
 
 
 
Afsluttende karakterer 
på beviset 

 
Samtaler mellem lærer og 
elev i løbet af foråret 
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Alle 2g- og 3g-fag 

 
Faglærerne 

 
Karakterer i Lectio 

1. karakter 
Ca. 1. November 
2. karakter 
Ca. 1. Marts 
Årskarakter 
fortsættende fag: sidste 
undervisningsdag 
Afsluttende karakterer  
Samme dag som 
eksamensplanen 
offentliggøres  

 
Lectio.  
 
 
 
 
 
Afsluttende karakterer 
på beviset 

 
Samtaler mellem lærer og 
elev i løbet af foråret 

 
Årsprøver 
 

 
Faglærer og evt. 
interne censor 

 
Skriftlig/mundtlig/ 
Alternative former 

 
I eksamensperioden  
 

 
Lectio 

 
Indgår sammen med 
øvrige karakterer på 
lærerforsamlingsmøderne 

 
Dansk/historieopgave 
 

 
Dansk og historie-
lærerne 

 
Skriftlig 

 
I slutningen af 1g 

 
Mundtlig prøve 
 
Elevens 
selvrefleksioner 
gemmes i den 
flerfaglige portfolio 

Drøftes med eleverne efter  
prøven. 
 
Elevens selvrefleksioner 
indgår som elevens 
udgangspunkt for 
vejledningen til det 
efterfølgende flerfaglige 
forløb 

 
Studieretningsopgave 
 

 
Studieretningslærere 

 
Skriftlig 

 
I slutningen af 2g 

 
Mundtlig prøve 
 
Elevens 
selvrefleksioner 
gemmes i den 
flerfaglige portfolio 

Drøftes med eleverne efter  
prøven. 
 
Elevens selvrefleksioner 
indgår som elevens 
udgangspunkt for 
vejledningen til det 
efterfølgende flerfaglige 
forløb 

Terminsprøver 
 

Faglærer og evt. 
interne censor 

Skriftlig 
 

 
 

Lectio Drøftes med eleverne efter 
prøven 

Studieretningsprojekt Faglærer/censor Skriftlig December Karakter i Lectio og på 
beviset 

Drøftes i ledelsen og evt. i 
pædagogisk udvalg 

Eksamen med ekstern 
censur 

Faglærer/censor Skriftlig/mundtlig Eksamensperioden Karakter i Lectio og på 
beviset 

Drøftes i ledelsen og evt. i 
pædagogisk udvalg 



Evalueringsplan for Aalborg Katedralskole 

3 
Arkiv: 141 

 

 

1) Elevernes evaluering af undervisning, trivsel og undervisningsmiljø 

Hvad Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning 
 
Alle hold 
 

 
Faglærerne og 
holdenes elever 

 
Løbende mundtlig eller 
skriftlig evaluering. 
 

 
I forbindelse med den 
daglige undervisning 
og i forbindelse med 
forløbsafslutning 

 
 

 
Samtaler mellem lærer 
og elev i forbindelse 
med evalueringerne 

 
Alle hold 

 
Faglærerne og 
holdenes elever 

 
Mindst en skriftlig 
evaluering med 
efterfølgende 
klassedrøftelse mellem 
lærer og eleverne 

 
Mellem uge 43 og 52 – 
i 1g evalueres i 
december måned. 

 
Lectio eller evt. anden 
skriftlig evaluering 

 
Drøftes mellem lærer 
og eleverne og mellem 
ledelse og lærer i 
forbindelse med 
statussamtale 

 
Skolestart og 
klassernes trivsel 
 

 
Rektor og 1g/1hf-
eleverne 

 
Spørgeskemaer til alle 
klasserne efterfulgt af 
modul hvor rektor 
overværer undervisning 
og taler med klassen om 
skolestarten og klassens 
trivsel 

 
Mellem uge 43 og 52 
 
I 1g. afholdes 
samtalerne i 
studieretningsforløbet 

 
Spørgeskemaresultaterne 
videreformidles til 
klassens lærere 

 
Samtaler mellem 
rektor og lærer og evt. 
inddragelse af klassens 
øvrige lærere 

 
Introforløb 

 
Intoudvalg og 
1g/1hf-elever 

 
Evt. spørgeskema 

 
Efter introforløbet 

 
Evalueringen formidles 
til aktivitetsudvalget og 
den ansvarlige 
uddannelsesleder 
 

 
Introudvalget 
gennemfører evt. 
revision af 
introprogrammet 

 
AT 

 
Lærere og elever 

 
Mundtlig eller skriftlig 
evaluering 

 
Ved forløbsafslutning 

 
 

 

 
Undervisningsmiljøet 

 
Ledelse og 
administration 
 

 
Undervisningsministeriets 
spørgeskema 

 
1- - 10 november 

 

 
Rapport  

 
Drøftelser i ledelsen, 
elevråd og bestyrelse 

 


