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1. Nøgleområde  1  /  13  –  14:  Ny  organisation  
Beskrivelse    
Formålet  med  nøgleområdet  er  at  etablere  en  organisation,  der  understøtter  en  klar  profil  
på  henholdsvis  stx  og  hf.  Derigennem  ønsker  skolen  at  styrke  elevernes  udbytte  af  deres  
gymnasiale  ungdomsuddannelse  ved  at  kvalificere  elevernes  valg  af  uddannelse  
(herunder  studieretning  (SR)  i  stx,  deres  samlede  kompetenceudvikling  samt  fastholdelse  
og  klasserumskultur    
  
Den  ny  organisation  tager  udgangspunkt  i  klassernes  og  den  enkelte  elevs  
uddannelsesforløb.  Alle  klasser  har  klasselærere  (1.  klasser  har  3,  fortsætterklasser  har  2),  
der  i  samarbejde  med  klassens  øvrige  lærere  har  ansvar  for  undervisningsmiljø,  elevtrivsel  
og  klassens  samlede  udvikling.    
  
Respondenter  
Lærere  fra  alle  studieretninger  (SR)  og  HF  har  sammen  med  ledelsen  indgået  i  arbejdet  
med  at  udvikle  dels  SR-‐‑team  og  dels  af  SR-‐‑forum  og  HF-‐‑forum.  
  
Analyse  og  rapporteringsform  
Skolens  indsats  har  haft  fokus  på  dels  stx  og  dels  hf.  
For  at  understøtte  profilen  i  stx  etableres  for  hver  SR  et  SR-‐‑team,  bestående  af  klassernes  
klasselærere.  De  vælger  af  deres  midte  en  teamleder.  Opgaven  er  at  udvikle  SR´s  særlige  
profil  og  udmønte  skolekompetenceplanens  trinmål  på  fag  og  årgange.  
Udviklingen  af  stx-‐‑uddannelsen  på  skolen  varetages  af  SR-‐‑Forum,  der  består  af  SR-‐‑
teamlederne  samt  2-‐‑3  ledelses-‐‑repræsentanter.  Det  drejer  sig  om  opgaver  som  udbud  af  
SR,  projekt-‐‑  og  forsøgsarbejde,  innovation  og  skolens  profil.  
I  HF  er  klasselærerne  samtidig  tutorer  for  en  del  af  deres  klasse  med  fokus  på  elevernes  
udvikling  af  studiekompetence  og  fastholdelse.    
HF-‐‑klasselærerne  har  i  2013-‐‑14  været  organiseret  sådan,  at  nogle  har  siddet  i  årgangsteam  
med  fokus  på  planlægning  af  hhv  1.hf-‐‑  og  2.hf-‐‑skoleårets  tutorsamtaleforløb,  
værkstedsundervisning  samt  udmøntning  af  skolekompetenceplanens  trinmål,  mens  
øvrige  har  siddet  i  HF-‐‑Forum,  der  har  varetaget  udviklingen  af  HF-‐‑uddannelsen  på  
skolen.  
  



Opfølgningsplan  
En  organisering  med  fokus  på  kerneopgaven  –  den  enkelte  elevs  samlede  
uddannelsesforløb  –  er  kommet  rigtig  godt  fra  start.  Den  enkelte  lærer  oplever  ansvar  og  
indflydelse  på  kerneopgaven,  og  lærersamarbejdet  er  mere  sammenhængende  og  rettes  
mod  hele  uddannelsesforløbet.  Årets  store  møder  har  været  præget  af  aktive  lærere  med  
lyst  til  at  bidrage  til  udvikling  af  skolen  og  med  fora  for  fortløbende  kritisk  og  konstruktiv  
dialog.  
  
STX-‐‑organiseringen  er  evalueret  på  et  åbent  SR-‐‑Forum,  hvor  konklusionen  var,  at  SR-‐‑team  
giver  lærerne  mulighed  for  at  få  indflydelse  på  udviklingen  af  profilerne  for  de  enkelte  
studieretninger.  AT  progression,  fælles  SR-‐‑studiedag  for  årgangene  samt  
orienteringsmøde  giver  mening  at  planlægge  i  SR-‐‑team.  
I  det  kommende  skoleår  justeres  HF-‐‑organiseringen,  sådan  at  HF-‐‑klasselærerne  samles  i  
HF-‐‑Forum.  Det  sker  på  basis  af  evaluering  i  åbent  HF-‐‑Forum  samt  erfaringer  fra  skoleåret  
2013-‐‑14.    
  
På  baggrund  af  evalueringerne  forventer  skolen  at  fortsætte  forløbet  i  de  næste  skoleår  
med  fokus  på  SR-‐‑forum  og  HF-‐‑forum’s  arbejde  med  at  udvikle  de  enkelte  uddannelser.  

  
  

2. Nøgleområde  2  /  13  –  14:  Innovation  /  ”  Viden  i  spil”  
Beskrivelse  
Formålet  med  nøgleområdet  er  at  placere  innovation  som  platform  for  undervisning  i  
skolen,  og  ”Viden  i  spil”  er  den  valgte  metode.  Indsatsen  har  først  og  fremmest  været  
koncentreret  om  lærernes  kompetenceudvikling  inden  for  designbaseret,  innovativ  
metode  og  undervisning.  

Respondenter  
Alle  lærere  på  skolen  har  sammen  med  ledelsen  indgået  i  arbejdet  med  ”Viden  i  spil”  /  
innovation.  Skolen  har  anvendt  de  8  lærere,  der  har  en  delvis  diplomuddannelse  i  
innovation,  sammen  med  konsulenter  fra  firmaet  Index  til  at  planlægge  og  gennemføre  
forløbet.  

Analyse  og  rapporteringsform  
Skolens  indsats  har  haft  fokus  på  dels  Almen  Studieforberedelse  (AT)  og  dels  den  daglige  
undervisning.  I  AT  kan  eleverne  nu  besvare  eksamensopgaven  med  en  innovativ  tilgang  
eller  som  en  traditionelopgaveløsning.  I  skoleåret  gennemførte  vi  således  flere  aktiviteter:  

• Tre  Udviklingsmøder  med  ”Innovationsteamet”    



• De  8  lærere,  som  har  gennemført  diplommodulerne  i  Design  to  Improve  Life  
Education  (forår  2013),  har  i  samarbejde  med  konsulent  Sille  Askefrø  fra  Index  
planlagt  aktiviteter  for  det  øvrige  lærerkollegium  

• En  én-‐‑dags  ledelsesworkshop  om  Design  to  Improve  Life    
• Et  workshopforløb  med  30  lærere  af  2  dages  varighed  på  skolen.  
• En  pædagogisk  dag  om  Innovation  i  Almen  Studieforberedelse.    
• En  konference  med  resten  af  lærerkollegiet  (60  lærere)  i  foråret  på  Dansk  Design  

Center.  

Alle  lærere  samt  ledelsen  har  ved  slutningen  af  skoleåret  2013-‐‑2014  stiftet  bekendtskab  
med  Design  to  Improve  Life  og  ”Kompasset”  som  procesmodel  –  på  forskellige  
niveauer.  Der  er  skabt  en  platform  for  videre  arbejde,  og  der  er  lagt  en  grund  for  
forståelsen  af  og  anvendelse  af  innovation  i  forbindelse  med  Almen  
Studieforberedelse.  

Opfølgningsplan  
I  maj  2014  nedsatte  skolen  en  innovations-‐‑følgegruppe,  der  skal  kvalificere  og  evaluere  
den  kommende  indsats:  

• Innovation  i  Almen  Studieforberedelse  (AT):  Innovation  som  fast  bestanddel  af  
progressionsplan  for  kommende  1.  og  2.g  og  innovationsforløb  for  kommende  3.g  i  
september  2014.  

• Vi  nedsætter  en  ressourcegruppe  på  15  lærere,  der  kan  assistere  kollegaer  i  
designprocessen.  

• Vi  planlægger  en  2-‐‑dages  workshop  i  september  2014  for  nye  lærere  og  lærere  på  
barsel  i  2013/2014.  Fokus  på  innovation  i  Almen  Studieforberedelse.  
  
  

3. Nøgleområde  3  /  13  –  14:  Elevrådet  –  opgaver  /  opbakning  

Beskrivelse    
Formålet  med  nøgleområdet  er  at  understøtte  Elevrådets  (ER)  arbejde  på  skolen  i  forhold  
til  sammenhænge  mellem  skole,  elever  og  medarbejdere.    
Elevrådet  har  arbejdet  med  forskelligartede  sager  som  Elevtrivselsundersøgelse,  
Operation  Dagsværk  og  i  underudvalg  som  bestyrelse,  intro,  kantineudvalg,  bygninger.      
  
Respondenter    



Elevrådet  –  der  består  af  repræsentanter  fra  hver  klasse,  skolens  ledelse  og  de  
lærerrepræsentanter,  der  er  knyttet  til  ER  har  deltaget  i  dialogen  om  udvikling  af  ER’s  
arbejde.  

Analyse  og  rapporteringsform  
Elevrådet  har  holdt  møder  med  1  –  2  ugers  mellemrum,  og  ER’s  formandskab  har  holdt  
møde  med  rektor  ca.  hver  anden  måned.  Rektor  har  endvidere  holdt  møde  med  hele  ER  
med  jævne  mellemrum.  
Dialogen  mellem  ER  og  rektor  /  ledelsen  har  en  fast  rytme,  der  bliver  understøttet  af  den  
lærerrepræsentant,  der  er  tilknyttet.  
Skolen  har  haft  fokus  på  at  understøtte  elevernes  engagement  i  ER’s  arbejde,  der  
forudsætter  et  velfungerende  ER.  ER  har  sit  eget  lokale  og  adgang  til  at  indkalde  
klasserepræsentanter  til  møder,  når  der  er  behov  for  det.  Lærerrepræsentanten  medvirker  
til  at  fremme  dialogen  mellem  ER  og  medarbejdere  og  ledelse.  
ER  har  arbejdet  med  forskelligartede  områder.  ER  er  medlemmer  i  flere  af  skolens  udvalg,  
bl.a.  Operation  Dagsværk,  kantineudvalg  i  forbindelse  med  renovering  og  introudvalg  i  
forbindelse  med  mentorordning  for  1.  klasserne.  Et  udvalg  har  desuden  arbejdet  med  
innovationstilgang  til  studiecenterets  indretning  og  funktion.  Endelig  har  ER  i  dialog  med  
ledelsen  udarbejdet  en  handlingsplan  for  forbedringer  af  elevernes  trivsel  på  skolen  på  
baggrund  af  Elevtrivselsundersøgelsen  fra  december  2013.    
  
Opfølgningsplan  
Skolens  fokus  vil  i  skoleåret  2014  –  15  være  en  fortsættelse  af  dette  års  indsatser  især  med  
henblik  på  ER’s  indflydelse  på  skolen  og  dialogen  mellem  klasser,  medarbejdere  og  
ledelse.  Følgende  områder  vil  blive  taget  op  i  skoleåret  2014  –  2015:  

• En  fortsat  tæt  dialog  mellem  ER  og  ledelse  
• ”Kvalitet  i  undervisningen”  som  en  del  af  skolens  indsatsområde  i  2014  -‐‑  15  
• Gennemføre  handlingsplan  for  elevtrivselsundersøgelse  
• Sikre  elevers  deltagelse  i  de  forskellige  udvalg  på  skolen  
• Særligt  fokus  på  kantineudvalget  i  forbindelse  med  reetablering  af  kantinen  
• Sikre  indflydelse  og  dialog  om  skolens  arbejde  og  udvikling  

  
  
  


