
Videreudvikling af GF 1 på Herningsholm Erhvervsskole, forår 2016 
 

Overordnet ansvarlig for nedenstående plan: UC (ALL, BHW, MLH) + PBE 

 

Hvornår? Hvad?  Hvorfor? Hvem?  

Okt. 15 Fastsættelse af nye fagretninger – 
2016 ( - justering) 

Imødekomme de erfaringer, der er gjort til nu, med 
hvordan fagretningerne fungerer bedst. Primært 
fokus på at imødekomme, hvordan man i praksis har 
været nødsaget til at justere. 

Ansvarlige: Uddannelseschefer 

Dec. 15 Feedback-evaluering 
Fastsættelse af fokuspunkter i det 
fremtidige arbejde  

Opsamle den viden, der er opbygget i arbejdet mens 
den er present. Når vi længere hen, så er 
underviserne videre og underviser på andre forløb. 
Flere koordinatorer og undervisere udtrykker behov 
for at få en videns- og erfaringsudveksling på tværs. 
Denne evalueringsform kan også tjene dette formål, 
hvor der kan findes inspiration på tværs af 
fagretninger sted – mulighed for justering. 
 

Ansvarlig: Kvalitetsafdelingen v. JAS 
Deltagere: 
Fagretningskoordinatorer, 
fagretningsansvarlige og andre 

Januar 16 Opsamling på feedbackevaluering: 
Hvad kom frem? Hvad er vigtigt 
fremad? Fastsættelse af 
organisering af GF 1 (herunder 
ansvarsfordeling) 

- Overordnet ansvar 
- Fagretningsansvarlige 
- Fagretningskoordinatorer. 

Det skal sikres, at den viden, der kom frem under 
feedbackevalueringen anvendes og ikke går tabt. 
Udviklingsplan præsenteres og justeres, så der opnås 
fælles ejerskab og fælles fodslag i forhold til det 
videre arbejde.  
Roller fremadrettet er klare – for alle implicerede.  
(Imødekommer usikkerhed omkring roller, jf. 
evalueringen) 

Ansvarlig: MLH 
Deltagere: Fagretningsansvarlige, 
vejledere og andre 

Januar 16 Afslutningsmøde for GF 1 i 
Generatorsalen; 
fagretningsansvarlige, -
koordinatorer, vejledere og andre 

Markere afslutningen på første gennemførsel af det 
nye grundforløb.  

Ansvarlig: UC 
Deltagere: Alle ansatte, der har 
været impliceret i GF 1 



Marts 16 Nedsættelse for arbejdsgruppe for 
dansk på GF 1 

Mulighed for diskussion og beslutningstagning, som 
knytter sig specifikt til udfordringen omkring dansk, 
fx eksamen.  
Jf. oplevelser af udfordringer hos undervisere og 
elever. Flere elever valgte ikke at gå til eksamen.  

Ansvarlig: MLH 
Deltagere: PBE, INH, RC og MLH 
(MLH får JB til at indkalde til møde) 

Marts 16 Beslutning om, hvilke undervisere, 
der skal tilknyttes).  
 

De implicerede undervisere kan være med i arbejdet 
med udviklingen. Dette vil højne kvaliteten og sikre 
ejerskab.  
Jf. Ønske om større inddragelse tidligere i processen. 
Jf. elevernes ønske om tydeligere mål og rammer.  
 

Fagretningsansvarlige i samarbejde 
med andre uddannelsesledere 

Marts 16 
(30. marts) 

Fælles forberedelsesdag 
 
 
 
 
 
 
Fremlæggelse af slutevaluering. 

Arbejde med den overordnede struktur, så erfaringer 
og viden på tværs af fagretningerne udnyttes.  
En mere samlet struktur og profil for GF 1 på tværs 
Mulighed for at aktiviteter på tværs kan besluttes 
(Motionsdage? Fester? Valgfag? Andet?). 
Jf. Ønske om større samarbejde på tværs af 
fagretninger + gode erfaringer fra to fagretninger, 
hvor der blev arbejdet på tværs om motion.  
 
 
Evaluering på resultater og GF 1 som koncept (i 
forhold til målene) – kan give overblik over, om vi 
opfylder kravene i reformteksten og 
bekendtgørelsen. Hvad er overordnet lykkes 
godt/skidt. 
De implicerede kan være med hele vejen gennem 
udviklingsprocessen. 
De implicerede kender afsættet/forventninger/roller 
– til sig selv og andre. 

Ansvarlig: UC 
Ansvarlig for dagen: PBE 
Deltagere: 
Fagretningskoordinatorer + 
fagretningsansvarlige 
Bookning af lokale: JB; er gjort 
 
Ansvarlig: Kvalitet   
 
 

April 16 
(Uge 16 el. 
17) 

Fælles forberedelsesdag. Der kan i fællesskab besluttes og udvikles ting, der 
skal gå på tværs. Der kan skabes et fælles afsæt: Fx 
oplæg om relationers vigtighed i arbejdet med unge. 
Mulighed for planlægning af aktiviteter på tværs, 

Ansvarlig: UC 
Ansvarlige for dagen: PBE 
Deltagere: Alle GF 1-undervisere, 
fagretningskoordinatorer, 



samt aftale rammer for det videre samarbejde på 
tværs af fagretninger.  
Arbejde med Erhvervsfag 1 – arbejdsgruppe 
nedsættes. Jf. stort ønske fra koordinatorer og 
undervisere om inddragelse i E1.   

fagretningsansvarlige, 
uddannelsesledere og vejledere. 
 
Booke Holing. 

April 16 Forberedelsesdage i 
fagretningerne. 
 
 

Tid til at forberede projekter, der kun vedrører 
fagretningerne. Skal ikke ligge på samme dag, for alle 
fagretninger, da danskunderviseren skal kunne 
deltage.  

Ansvarlig: Fagretningsansvarlig 
Deltagere: Undervisere på de 
enkelte fagretninger + 
dansklærerne 

April 16 
(ultimo) 

Fastsættelse af rammerne for 
Erhvervsfag 1  
 

Vi bør inddrage de erfaringer, underviserne, der har 
været helt tæt på praksis, har draget. Der har været 
stor efterspørgsel fra underviserne på at blive 
inddraget i udviklingen af Erhvervsfag 1 vol. 2 

Ansvarlig: UC 
Deltagere: Arbejdsgruppe 
(nedsættes til fælles arbejdsdag) 

Maj 16 Arbejde med LUP’er. Med LUP’erne som værktøj nedfældes aftaler og 
beskrives projekterne. Således sikres en ensartethed 
på tværs af fagretninger.  
Arbejdet med LUP’erne er flyttet langt ned i 
processen i forhold til sidste år, jf. oplevelse hos 
koordinatorer af, at LUP’erne blev det styrende frem 
for at udvikle gode projekter.  

Ansvarlige: Fagretningsansvarlige 
 

Maj 16 
(ultimo) 

Deadline for aflevering af LUP. Arbejdet med planlægningen af de overordnede 
rammer skal være færdig i maj, så der er tid til mere 
detaljeret planlægning af de enkelte forløb og 
projekter hen over sommeren, samt fremstilling af 
materialer.  

Ansvarlige: Fagretningsansvarlige 

 

 

 

 

          


