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Thy-Mors HF & VUC 

Nykøbing, hf 

 

Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2021/22 

Thy-Mors Hf & VUC, Nykøbing/hf er udtaget til tilsyn i skoleåret 

2021/22 i forbindelse med det årlige risikobaserede tilsyn på det gymna-

siale område, som gennemføres at Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tet. Institutionen er udtaget på baggrund af følgende indikator:  

 Trivsel 

 

Institutionens resultater fremgår af nedenstående skema. 

 

Trivsel  

Kategorier  År Thy-Mors HF & 

VUC , Nykø-

bing, hf 

Landsgennem-

snit, hf 

Faglig indivi-

duel trivsel 

2019 3,3 3,5 

2020 3,2 3,7 

2021 3,4 3,7 

Læringsmiljø 2019 3,4 3,4 

2020 3,6 3,6 

2021 3,4 3,6 

Mobning 2019 4,7 4,7 

2020 4,7 4,7 

2021 4,5 4,7 

Pres og bekym-

ringer 

2019 2,8 2,9 

2020 2,5 2,9 

2021 2,6 2,7 

Social trivsel 2019 3,9 3,9 

2020 3,4 3,9 

2021 3,5 3,9 
Kilde: Styrelsen for It og Læring 2021. For eventuel yderligere information om beregning af de 
viste tal henvises der til uddannelssesstatistik.dk. Data på uddannelsesstatistik.dk opdateres lø-
bende, og det er derfor ikke sikkert, at man kan genfinde præcis de samme værdier, som fremgår 
af skemaet ovenfor. 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/gymnasialeudd_kvalitetsrapporter.aspx
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I vedhæftede notat vedr. kvalitetstilsynets screeninger med brug af indi-

katorer 2021/22 beskrives de fem indikatorer samt styrelsens kriterier for 

at udtage institutioner/afdelinger i tilsyn. 

 

Elevtrivsel 

Thy-Mors Hf & VUC, Nykøbing/hf er udtaget i forbindelse med styrel-

sens screening, da institutionen scorer blandt de laveste fem pct. på 

landsplan på tre ud af fem kategorier, der relaterer sig til elevernes trivsel 

(faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer samt mob-

ning) i perioden fra 2019-2021. 

 

Videre proces for det risikobaserede kvalitetstilsyn 

Styrelsen skal på ovennævnte baggrund anmode institutionen om at ind-

sende en kort redegørelse til styrelsen på mail tilsynsteamet@stukuvm.dk  

senest den 10. juni 2022. 

 

Til redegørelsen anvendes vedlagte redegørelsesskabelon. Redegørelsen 

skal maksimalt fylde fire sider, og der skal ikke vedlægges bilag.  

 

Når redegørelsen foreligger vil styrelsen foretage en nærmere undersø-

gelse, hvor følgende vil indgå: 

 Institutionens indsendte redegørelse 

 Institutionens seneste årlige selvevaluering 

 Institutionens seneste skriftlige opfølgningsplan 

 

På baggrund af den nærmere undersøgelse vil styrelsen vurdere, om der 

skal iværksættes yderligere tilsynsskridt, eller om tilsynet kan afsluttes. In-

stitutionen vil blive kontaktet, hvis tilsynet fortsættes efter den nærmere 

undersøgelse. 

 

Alle institutioner/afdelinger, der udtages til tilsyn på baggrund af en eller 

flere af ovenstående indikatorer, vil desuden blive bedt om at redegøre 

for afdelingens/institutionens indsatser i forhold til udsatte unge. 

 

Hvis styrelsen efter den nærmere undersøgelse udtager institutionen i til-

syn, vil der være mulighed for, at institutionen kan indgå i et understøt-

tende forløb med deltagelse af styrelsens gymnasiale læringskonsulenter. 

Det er frivilligt for institutionen at deltage i forløbet, men det er styrel-

sens vurdering, at et forløb med de gymnasiale læringskonsulenter vil 

kunne styrke og udvikle institutionen i at have en målrettet og systema-

tisk indsats med at forebygge og modvirke ovennævnte udfordringer, så 

der skabes en tryg ramme for alle elevers udvikling og læring på uddan-

nelsesinstitutionen. 

 

mailto:tilsynsteamet@stukuvm.dk
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Såfremt I har spørgsmål til tilsynet, er I velkomne til at kontakte special-

konsulent Kia Tranbjerg Toftgaard på tlf. 40 19 75 38 eller på tilsynstea-

met@stukuvm.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Rousøe 

Teamleder 

Tilsynsteamet 

Kontor for Gymnasier 

 

 

 

Vedlagt dette brev er følgende: 

 Notat vedr. kvalitetstilsynets screeninger med brug af indikatorer 

2021/22 

 Redegørelsesskabelon til redegørelse i forbindelse med udtagelse 

til tilsyn i kvalitetstilsynet på det gymnasiale område 2021/22 

mailto:tilsynsteamet@stukuvm.dk
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