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Afdeling  Herningsholm Gymnasium  
Periode  Skoleåret 2012 - 2013  
Indsatsområder  Mål  Løsningsforslag/konkret handling  Tidsplan  Ansvar  
Elevfastholdelse  - at elever der starter på 

Herningsholm Gymnasium bliver 
studenter  
 
- at de få elever som ikke har de 
faglige kompetencer og/eller den 
motivation uddannelsen kræver, 
bliver vejledt til en anden 
uddannelse så hurtigt som muligt 
og gerne i løbet af de første par 
måneder.  
 
- at den enkelte elev trives i sin 
klasse og i fællesskabet på tværs 
af klasserne  
 
- at skolen og lærerne har både et 
overordnet og et mere konkret 
kendskab til elevernes 
forudsætninger (det faglige 
slutniveau og andre kompetencer 
fra folkeskolen)  
 
- at skolen har en velfungerende 
kontakt med elevernes forældre  
 

Der følges op på nye elever og deres trivsel på uddannelsen.   
 
Der følges op på fagligt eller socialt svage elever og disse 
tilbydes mentor. Samtalerne og aftaler mellem mentor og elev 
dokumenteres i en logbog. For elever under 18 år orienteres 
hjemmet om hjælpen og forældrene inviteres sammen med 
eleven til en opfølgende samtale med mentor efter ca. 3 
måneders mentorforløb.  
 
Der gennemføres klasseteammøder, hvor den enkelte elevs 
udvikling (fagligt/socialt) drøftes  
 
Lærerne/teamet gennemfører formativ evaluering af den 
enkelte elevs udvikling fra grundskoleelev til gymnasieelev  
 
Faglærerne orienterer sig om det forventede kompetenceniveau 
ved afslutningen af 9. klasse. 
  
Faglærerne anvender screeninger og løbende tests mm., der kan 
afdække elevernes aktuelle faglige standpunkt.  
 
Der afholdes forældremøder for 1. års elevernes forældre i 
starten af skoleåret.  
 
Der afholdes forældrekonsultation for 1. års elevernes forældre 
umiddelbart efter 1. standpunktskarakter i november. 
  
Der tilbydes lektiehjælp i fagene matematik og tysk til fagligt 
svage elever. Elever, der tilmeldes lektiehjælpen, har mødepligt 
til denne.  

Aug. 12 - juni 13  Uddannelsesledere 
Studievejledere  
(evt. mentorer) 
Kontaktlærere  
Team  



Overgang fra 
grundskole til 
gymnasial 
uddannelse 

At gøre overgangen fra 
Grundskole til Gymnasium lettest 
mulig for de nye elever.  
 
at arbejds- og undervisnings-
formerne tager udgangspunkt i 
elevernes forudsætninger med 
henblik på at opnå maksimalt 
fagligt udbytte og at undgå frafald 
  
 

At skolen har formuleret retningslinjer for den faglige, 
pædagogiske og sociale introduktion til den gymnasiale 
uddannelse.  
 
Undervisningen skal tilrettelægges, så eleven får trænet 
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, genrekendskab, 
refleksionsskrivning)  
- mundtlig formidling (fx holde oplæg i forbindelse med 
undervisningen)  
- samarbejde (deltage aktivt, ansvarlighed)  
- udvikle metodeforståelse (vurdere metoder i forhold til 
faglige problemstillinger)  
 

Aug. 12 – juni 13 Uddannelsesledere 
Faglærere 
Mediatekets 
medarbejdere 
 

Understøttelse af 
undervisnings-
formerne og 
uddannelsernes 
formål 

at sikre, at de kompetencer, der 
ikke er dækket af andre tiltag, 
udvikles - herunder:  
- Uddannelsernes almene 
dannelsesperspektiv  
- Uddannelsernes kreative og 
innovative perspektiv  
- Uddannelsernes 
demokratiperspektiver 
 

Elevrådet skal være synligt og aktivt og deltage i elevrelaterede 
beslutningsprocesser på skolen  
Eleverne skal have indflydelse på undervisningsplanlægning og 
på gennemførelsen af den enkelte time - herunder at være 
forberedt og deltage aktivt i timerne 
Eleverne skal have medindflydelse på udformningen af studie- 
og ordensregler og medansvar for overholdelse af disse  
Der gennemføres regelmæssige morgensamlinger, fællestimer, 
studieture og udveksling 
Aktiviteter der medvirker til at skabe kontakt på tværs af 
klasserne skal prioriteres 
De teknologiske hjælpemidler skal udnyttes i fuldt omfang bl.a. 
til udvikling af kreativitet 

Aug. 12 – juni 13 Uddannelseslederne 
Kontakt- og faglærere 
Elevråd 
 

Undervisnings- og 
arbejdsformernes 
understøttelse af 
den faglige 
progression 

at sikre, at eleverne gennem 
uddannelsens faglige og pædago-
giske progression udvikler faglig 
indsigt og studiekompetence.  

Eleverne skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige 
arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor 
kravene om selvstændighed, samarbejde og evne til at opsøge 
viden er centrale. 
Undervisnings- og arbejdsmetoder er beskrevet i de enkelte 
fags studieplaner.  

Aug. 12 – juni 13 Uddannelseslederne 
Faglærere 
 



 
 
 

Undervisnings- og arbejdsmetoder koordineres af klassens 
lærere. 
Skolens progressionsplan skal være styrende for arbejdet 

Undervisnings- og 
arbejdsformernes 
sammenhæng med 
aktuelle behov og 
erfaringer i de 
videregående 
uddannelser 

at sikre, at undervisnings- og 
arbejdsformerne medvirker til at 
gøre eleverne parate til at møde de 
undervisnings- og arbejdsformer, 
der anvendes på de videregående 
uddannelser  

Undervisere opfordres til og støttes i at deltage i informations-
arrangementer og faglige dage på de videregående 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Alle 3. års-elever skal have tilbudt og så vidt muligt deltaget i 
et brobygningsforløb på en videregående uddannelse 
 
Der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 
3. års elever vedr. deres opfattelse af egen studiekompetence 

Aug. 12 – juni 13 Uddannelsesledere 
Studievejledning 
Faglærerne 

Faglig og 
pædagogisk 
ajourføring af 
lærernes 
kvalifikationer 

at sikre:  
- at lærernes pædagogiske og 
faglige kvalifikationer modsvarer 
de krav, som lærerne stilles 
overfor  
- at alle medarbejdere 
regelmæssigt har mulighed for at 
få ny inspiration gennem 
efteruddannelse  
- at bevare lærernes faglige 
fleksibilitet gennem 
efteruddannelse, hvis det er 
påkrævet  
- at prioriteringer af 
efteruddannelsesmidlerne er 
synlige  
 

Kursus- og efteruddannelsesaktiviteterne spredes på så mange 
medarbejdere som muligt  
Medarbejderne deltager i en bred vifte af kursus- og 
efteruddannelsesaktiviteter  
Medarbejdere, der har deltaget i kurser/efteruddannelse, skal 
dele den indhentede viden med øvrige medarbejdere fx på 
lærermøder, faggruppemøder og andet.  
 

Aug. 12- juni 13 Uddannelseslederne 


