
 
 

HHX Herning, Innovation og økonomi 
 

Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: 

 

 

Ønsket mål 
Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang 

for at nå målet) 
Start /slut Ansvarlig  

 

Forbedrede fysiske forhold for de høje elever 

 

 

 

Der skal sættes regulerbare bordforhøjere/skruer under 4 borde pr 

lokale 

  

Skal være gjort inden 

skolestart 2016 - 

2017 

 

AMK (med hjælp fra 

pedelteamet) 

 

Bedre modtagelse af eleverne ved skolestart 

 

 

 

 

Videreudvikling og gennemførelse af introarrangement for de nye 

1. års klasser. Skal gennemføres klassevist – eller i hvert fald på en 

måde, så klassen bliver rystet sammen. Der skal så vidt muligt være 

tale om low-budget arrangementer – og forplejning kræver 

deltagerbetaling. 

 

Korte ’velkommen tilbage’ arrangementer for 2. og 3. år skal 

udvikles og gennemføres. De skal indeholde en seance, hvor 

eleverne præsenteres for ’årets gang’ og kan desuden (afhængigt af 

klassens behov) omfatte Virksomhedsbesøg, Minikursus i 

arbejdsmetoder, Samarbejdsøvelser eller hvad der trænger sig på. 

 

 

 

Skal kunne 

gennemføre i uge 32 

eller 33/2016 ved 

skolestarten. I den 

bedste af alle 

verdener 

gennemføres 

arrangementerne 1. 

skoledag sammen 

med klassens 

kontaktlærer 

 

Kontaktlærere og 

klasseteams får 

ansvaret for indhold 

og gennemførelse. 

AMK ’klæder’ 

kontaktlærerne på i 

ugen inden skolestart, 

og AMK sørger for 

skemalægning af 

kontaktlærerne 

 

Forbedret kommunikation af skemaændringer 

 

 

 

 

Det skal slås fast over for eleverne at virtuel undervisning ikke er lig 

med aflysning. Eleverne skal have et kort notat udleveret via It’s 

learning og det skal være et punkt på AMKs ’uddannelseschefen 

siger velkommen (tilbage)’ turné i klasserne ved skolestarten. 

 

 

 

SMS-funktionen i UMS/Elevplan skal anvendes ved ændringer (fx når 

 

Skolestarten august 

2016 

 

 

 

 

 

Hele skoleåret 

 

AMK er ansvarlig for 

og udarbejder ’notat’ 

vedr virtuel 

undervisning samt 

sørger for 

formidlingen. 

 

Alle undervisere 
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en lærer på grund af sygdom laver aflysning/virtuel undervisning i 

de første timer) 

forholder sig proaktivt 

i forbindelse med 

sygdom/aflysninger – 

og anvender SMS-

funktionen i 

Elevplan/UMS. 

 

Eleverne skal opleve en høj grad af 

lærersamarbejde og loyalitet 

 

Afleveringskalenderen skal efterleves og/eller kun ændres efter 

aftale med kollegerne/eleverne. Det skriftlige arbejde skal så vidt 

muligt fordeles jævnt i løbet af undervisningsugerne (8 – 10 

timer/uge). Eleverne skal kende principperne for fordelingen af 

elevtid – herunder, at der ikke er noget fast defineret loft på den 

ugentlige mængde. Afleveringskalenderen udarbejdes for ½ år af 

gangen og alle undervisere sørger for, at eleverne får udleveret 

afleveringsopgaverne i rimelig tid og at der bliver anvendt studietid 

til opgaverne. 

 

I forbindelse med flerfaglige forløb skal der være respekt omkring 

de fælles retningslinjer, således at alle melder det samme ud til 

eleverne (der kan fx som standard henvises til, at eleverne selv kan 

finde ønskede oplysninger i de nedskrevne retningslinjer). Det er 

derfor vigtigt at retningslinjer for flerfaglige forløb er diskuteret af 

med de involverede lærere, nedskrevet og distribueret til både 

lærere og elever – og at de ikke ændres efter for-godt-befindende. 

Vigtige deadlines lægges i fælleskalenderen med en indkaldelse til 

de involverede undervisere. Ledelsen skal involveres og tage action 

 

Afleveringskalenderen 

foreligger inden 

første skoledag på 

hvert semester. 

AMK orienterer om 

elevtidsfordeling på 

sin ’Velkommen 

(tilbage)’ turné 

 

 

Hele skoleåret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktlærer/team 

 

 

 

AMK 

 

 

 

 

 

Tovholdergrupperne 

udarbejder og 

distribuerer fælles 

retningslinjer. 

Tovholderne sikrer 

sig, at retnings-

linjerne også er 

tilgængelige for 

eleverne. Tovholderne 
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ved manglende loyalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen lærer skal gå i dialog med eleverne om kolleger eller 

kollegers fag. Der er ingen fag, der principielt ’kan’ mere i 

uddannelsen end andre, og ved at vælge en studentereksamen har 

eleverne også valgt en fuld pakke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele skoleåret 

 

 

lægger deadlines mm 

i kalenderen og 

indkalder deltagerne. 

Ledelsen skal 

involveret, hvis der er 

disrespekt fra enkelte 

deltagere 

 

 

Alle – og ledelsen skal 

involveres og tage 

action, hvis der 

opleves tilfælde, hvor 

loyaliteten ikke 

overholdes 

 

Kvalitativ eller kvantitativ forbedring af sociale 

arrangementer 

 

 

Revision af måden vi holder elevfester på. 

 

 

 

 

Revitalisering af fredagscaféer: Koncept kan/skal indeholde 

aktiviteter for alle gruppe af elever 

 

Introforløb på alle årgange 

 

Hele skoleåret 

 

 

 

 

Hele skoleåret 

 

 

August 2016 

 

Nyt festudvalg med 

tovholderne BH, TOS 

og PSO, der er 

’kulturbærere’ 

 

Ledelsen med gruppe 

af lærere 

 

Kontaktlærere/ledelse

/teams 
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