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Overgang fra grundskole til gymnasial uddannelse  

Formål med kvalitetsarbejdet  At gøre overgangen fra Grundskole til Gymnasium 
lettest mulig for de nye elever. At sikre at arbejds- og 
undervisningsformerne tager udgangspunkt i elevernes 
forudsætninger med henblik på at opnå maksimalt 
fagligt udbytte og at undgå frafald (jf. skolens 
målsætning)  

Mål  At skolen har formuleret retningslinjer for den faglige, 
pædagogiske og sociale introduktion til den 
gymnasiale uddannelse.  
At eleven opnår relevante studiekompetencer.  

Kvalitetskriterier eller proceskendetegn  At blive gymnasieelev indebærer, at eleven tilegner 
sig følgende kompetencer:  
- gode arbejdsvaner (læse lektier, strukturere sin tid, 
bruge IT i relevante sammenhænge)  
- informationssøgning (mediatek, internet)  
- læsning (gode læsevaner, øget læsehastighed, øget 
forståelse)  
- skriftlig formidling (bl.a. notatteknik, genre-
kendskab, refleksionsskrivning)  
- mundtlig formidling (fx holde oplæg i forbindelse 
med undervisningen)  
- samarbejde (deltage aktivt, ansvarlighed)  
- udvikle metodeforståelse (vurdere metoder i forhold 
til faglige problemstillinger)  
 
Øvrige kriterier:  
- at eleven kan tilegne sig og bearbejde viden på et 
gymnasialt abstraktionsniveau samt at kunne 
problematisere og perspektivere den  
- at eleven får kendskab til skolekulturen, også de 
områder der ligger uden for den egentlige 
undervisning (fx studie- og ordensreglerne)  
- at den enkelte elev trives i sin klasse og i 
fællesskabet på tværs af klasserne  
- at skolen og lærerne har et overordnet og et mere 
konkret kendskab til elevernes forudsætninger  
- at skolen har kontakt med elevernes forældre i form 
af forældremøder  

Planlægning  - uddannelseslederne tager initiativ til planlægningen 
af introduktionsforløb 
- uddannelseslederne sørger for at undervisning i IT, 
informationssøgning osv. indarbejdes i skemaet 
- faglærerne har kendskab til elevernes forventede 
slutmål fra Grundskolen 

Praksis  Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad eleverne 
forventes at have med sig fra 9. skoleår (mål og 
indhold). 



Dokumentation: Planer for introduktionsforløb, planer 
for intro til mediatek mm., studieplaner.  

Evaluering  Evaluering af de gennemførte forløb og deres 
effekt/resultater samt løbende justering af planerne på 
baggrund af evalueringerne 

Tolkning  Uddannelseslederne, faglærerne og eleverne, hvor det 
er relevant.  

Justering  Uddannelsesledere, faglærere  
Cyklus  Hvert tredje år.  
 


