
 

 

Kvalitetsopfølgningsplan 2-årige hf 2021-2022  

ved HF & VUC København Syd 

Faglig kvalitet på den 2-årige hf 
Styrelsen for udvikling og kvalitet (STUK) tager udgangspunkt i det overordnede formål med 
de gymnasiale uddannelser, som er at forberede eleverne til videregående uddannelse og 
gennem indhentning og analyse af data, at tilsikre, at eleverne bl.a. tilegner sig 
almendannelse, viden og kompetencer. Fokus er kvalitet og resultater. De anvendte data i 
nedenstående tabeller er trukket fra uddannelsesstatitisk.dk. I denne analyse er der fokus 
på: 
 
 Eksamenskarakterer 
 Overgange til videregående uddannelser 
 Andel af elever med anden baggrund end dansk 

Styrelsen (STUK) lægger vægt på, at vi arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering, hvor kvalitetsarbejdet afspejles i de indsatsområder som fremgår af 
”Årsplan 2022”, hvilket blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. november 2021. 

Karaktergennemsnittet i tabel 1 viser, at KBH SYD på Amager ligger over 
landsgennemsnittet på 6,3 med 0,1 %-point og 0,2 %-point under i Hvidovre. 
Sammenholdes det med tabel 3, fremgår det, at andelen af elever som er efterkommere 
eller indvandrere er højere i Hvidovre end på Amager. En test for sammenhæng ville kunne 
sandsynliggøre, om det er et særligt opmærksomhedspunkt for KBH SYD. De 
socioøkonomiske data er ikke tilgængelige endnu, hvorfor det ikke er muligt, at 
sammenholde disse data med den socioøkonomiske reference. I relation til 
parallelsamfundstilsynet, er et af kriterierne karakterniveauet i faget dansk A, hvilket vi 
som skole, skal være meget opmærksomme på. 

Tabel 1: Karaktergennemsnit 

Karaktergennemsnit for 20/21 
 Landsgennemsnit Hvidovre Amager 
Karaktergennemsnit 6,3 6,1 6,4 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 

I ”Årsplan 2022” har vi bl.a. have fokus på, om der findes digitale og selvrettende 
opgaver, som kan træne eleverne i særlige færdigheder, da vi vurderer, at det kan styrke 
og løfte eksamenskaraktererne fremover. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel to viser, at KBH SYD ligger over landsgennemsnittet i perioden 16/17 til 18/19. På 
Hvidovre-afdelingen er andelen af unge som søger en videregående uddannelse faldet fra 16/17 
til 18/19 med 18,4 procentpoint. Der er ikke testet for sammenhæng ift. elevsammensætningen 
i klassen. Men når man umiddelbart ser på sammensætningen i klasserne i Hvidovre, er den 
under forandring, hvilket kan have betydning. Det betyder, at vi skal have endnu mere fokus på 
demokratisk dannelse og hvordan vi motiverer elever til at søge videre i uddannelse, når de har 
fået en hf-eksamen hos os. Det er fokus på, at øge samarbejdet med Erhvervsakademier og 
Professionsuddannelserne.  

På Amager ligger søgningen til videregående uddannelser stabilt på omkring 55 %. 
Elevsammensætningen har heller ikke ændret sig væsentligt over årene. Generelt vurderes, at 
regeringens målsætning om, at 60 % af alle studenter skal i videre uddannelse er vi ca. 4-5 %-
point fra på Amager og ca. 10 %-point fra i Hvidovre.   

Tabel 2: Overgange til videregående uddannelser 

Er i gang med videregående uddannelse to år efter 
studentereksamen 

 16/17 17/18 18/19 
Landsgennemsnit 51,3 50,6 49,6 
Hvidovre 68,4 56,4 50 
Amager 54,5 55,9 55,6 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 

 

Af nedenstående tabel fremgår, at der i perioden 2017 til 2021 er flere mænd end kvinder på 
den 2-årig hf.  

På Amager var fordelingen 44 % kvinder og 56 % mænd i 2021, og fordelingen har været relativ 
stabil med en svag stigning af kvinder i perioden 2017 til 2021 på ca. 4 %-point, og dermed 
samme fald hos mændene. 

I Hvidovre var fordelingen 40 % kvinder og 60 % mænd, hvor væksten af kvinder også har været 
på ca. 4 %-point siden 2017. 

Generelt har Amager haft en stigning i søgningen til 2-årig hf på 20 % i perioden 2017 til 2021, 
hvor det i faktiske tal er en mærkbar stigning efter flytningen til Amager Strandvej. I selvsamme 
periode er væksten faldet med 17 % i Hvidovre, hvilket kan skyldes at undervisningsfaciliteterne 
ikke er moderne og tidssvarende.  



 

 

Andelen af 17-19-årige vokser på Amager, hvorimod alderssammensætningen er relativ stabil i 
Hvidovre. Generelt fremgår det, at det blevet vanskeligere og vanskeligere at tiltrække elever i 
målgruppen over 25 år, hvilket evt. kan forklares med, at overgangen fra AVU også er faldet.   

 

 

Konklusion af analysen 

 Der skal fokus på den faglige kvalitet og at flere elever i gennemførselsindsatsen skal 
have de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at søge videregående 
uddannelser på professionsskoler og erhvervsakademier. Det kan ske gennem et øget 
samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner. 

 Der skal pædagogisk udvikles i fagene, så eksamenskaraktererne forbedres. Det er i 
særdeleshed i Hvidovre, at vi skal have dette fokus.  

 I forhold til parallelsamfundstilsynet vil vi ved fortsat at udvikle på den 2-årig hf, arbejde 
for at tiltrække andre målgrupper, med det formål at skabe en mere balanceret 
sammensætning af elever i klasserne 
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