
 
 Køreplan 2 
 2012 - 2015  

Understøttelse af undervisningsformerne og 
uddannelsens formål  

Formål med kvalitetsarbejdet  Formålet er at sikre, at de kompetencer, der ikke er dækket 
af andre tiltag, udvikles - herunder:  
- Uddannelsens almene dannelsesperspektiv  
- Uddannelsens kreative og innovative perspektiv  
- Uddannelsens demokratiperspektiv  
 

Mål med aktiviteten  Målet er at integrere ovennævnte perspektiver i det daglige 
arbejde  

Kvalitetskriterier eller proceskendetegn  - et synligt og aktivt elevråd, der deltager i elevrelaterede 
beslutningsprocesser på skolen  
- elevindflydelse på undervisningsplanlægning og på 
gennemførelsen af den enkelte time  
- elevindflydelse på studie- og ordensregler og medansvar 
for overholdelse af disse  
- medansvar for undervisningen, herunder at være forberedt 
og deltage aktivt i timerne  
- gennemførelse af regelmæssige morgensamlinger, 
fællestimer, studieture og udveksling, der sammen med 
undervisningen bidrager til at sætte vigtige tanker og 
diskussioner i gang i forhold til nære, europæiske og 
globale perspektiver 
- et velfungerende socialt liv på skolen med sammenhold og 
tolerance  
- kontakt på tværs af klasserne, fx via ”Vild med sport”,  
Young Entreprise og aktivitetsdage 
- udnyttelse af de teknologiske hjælpemidler, der er til 
rådighed, fx at eleverne benytter LMS-systemet  
- ansvarlighed i forhold til naturens ressourcer  
(fx papir, lys, sortering af affald)  

Planlægning  - ledelse og lærere fastlægger i samarbejde en plan for 
lærermøder og pædagogiske dage  
- kontaktlæreren har ansvaret for, at der afholdes 
elevrådsvalg  
- elevrådet har ansvaret for planlægning af deres arbejde  
- lærerne/teamet gennemfører sammen med eleverne 
evaluering af undervisningen  
- evalueringer diskuteres med eleverne, og eleverne 
inddrages i opfølgning på disse 
- uddannelseslederne har ansvar for, at der gennemføres 
jævnlige fællesarrangementer, og at der gives plads til 
studieture. 
 

Praksis  Se ovenfor vedr. elevråd og elevinddragelse 
Se også ovenfor vedr. fælles aktiviteter 
 



Evaluering  Vurdering af de praktiske resultater dokumenteret gennem 
referater, handlingsplaner mm. 

Tolkning  Uddannelsesledere, faglærere, faggrupper, teams og 
eleverne, hvor det er relevant.  

Justering  Uddannelsesledere, faglærere, faggrupper, teams og 
elevrådet.  

Cyklus  Hvert tredje år.  

 


