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Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en undervisningsmiljøundersøgelse (spørgeskemaundersøgelse) 
gennemført i november 2014 for både stx- og hf-elever. Skolen har anvendt konsulentbureauet ASPEKT i 
forbindelse med udarbejdelse af spørgeskema og efterfølgende databehandling. 
Svarprocenten var på 95,3 % 
Selve udarbejdelsen af handleplanen har fundet sted i et udvalg under skolens Arbejdsmiljø-organisation 
(AMO) med deltagelse af repræsentanter fra både elever, lærere og ledelse. 
Handleplanen forelægges Arbejdsmiljøudvalget, Samarbejdsudvalget, skolens ledelse og elevråd samt Pæ- 
dagogisk Råd. 
Generelt har skolens elever udtrykt meget stor tilfredshed med skolen som helhed og med lærernes faglige 
dygtighed, skolens sociale miljø og ikke mindst de stærkt forbedrede fysiske rammer; især udskiftning af 
elevmøbler i samtlige undervisningslokaler til moderne og ergonomisk korrekte og komfortable møbler. 
Desuden er der gjort meget for at forbedre skolens udsmykning 
I modsætning til tidligere år er der ikke utilfredshed med skolens varmesystem. Dette har også gennemgået 

en gennemgribende renovering og ombygning med henblik på at øge både komfort og indeklima – bl.a. ved 
at styre ventilationen med co2-følere i samtlige undervisningslokaler. Tidligere blev skolens udendørs facili- 
teter til idræt kritiseret, dette forhold er der nu rettet op på, idet der er etableret et nyt multiidrætsanlæg 
med tilhørende sandsports- og parkuranlæg. 
Skolen ligger generelt lidt over landsgennemsnittet og har på flere punkter forbedret sin score i forhold til 
den sidste undersøgelse i 2012. 
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Problembeskrivelse Løsning Ansvarlig Løsning udfø- 
res senest 

Vurdering af egen indsats. 
Ligger noget lavt i nogle 
klasser 

Udfordringen diskuteres i 
Forum 

Forum Efterår 2015 

Arbejdsindsatsens størrelse 
er meget lav i udvalgte klas- 
ser 

I det kommende skoleår 
gennemføres løfteprojek- 
ter 

Strategi udvalg 1 Strategiudvalg 1 har 
iværksat initiativer, som 
skal efterleve dette. 

Lærernes formidling får i 
nogle klasser mindre gode 
karakterer 

Der arbejdes med proble- 
matikkerne i PR regi. Des- 
uden sættes der gang i en 
række workshops 

Skolen pædagogiske 
råd 

Der er I foråret 2015 
afholdt flere workshops 
for lærerne. I efteråret 
2015 igangsættes et 
supervisionsprojekt med 
i første omgang ca. 30 
lærere. 

Lærerenes tilbagemeldinger 
på præstationer får mindre 
gode karakterer i visse klas- 
ser 

Der iværksættes samtaler 
med relevante klasser 

UP og MN etablerer 
samtalerne 

Samtalerne har vist, at 
ledelsen skal sørge for, 
at skolens 
evalueringsplan 
implementeres fuldt ud. 
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Vi har indflydelse på under- 
visningen vurderes lavt i 
nogle klasser 

Der tages kontakt med 
relevante klasser for at 
blive orienteret om hvad 
de forventer 

UP og MN tager 
samtaler med 
klasserne 

Samtalerne har vist, at 
eleverne først og 
fremmest ønsker 
indflydelse på 
formidling og metoder 
frem for det egentlige 
faglige indhold. 
Der er afholdt 
workshops bl.a. med 
fokus på formidling og 
metodevalg. 

Der er tilstrækkelig arbejds- 
ro i undervisningen er en 
udfordring i flere klasser 

Elevrådet tager emnet op Elevrådet Efterår 2015 

I nogen klasser mener ele- 
verne ikke at lærerne i 
tilstrækkelig grad koordine- 
rer tidspunkter for opgave- 
afleveringen. 

Ledelsen undersøger de 
klasser, hvor eleverne 
ikke mener der 
koordineres 

UP og MN Undersøgelsen viser 
ikke udtalte problemer 
med koordineringen. 
Det er et fokuspunkt på 
teamets planlægnings-
møde i starten af 
skoleåret. 

I nogen klasser har elever- 
ne kun i begrænset omfang 
oplevet at de drøfter resul- 
taterne af undervisnings- 
evalueringer i klassen 

Det undersøges via evalue- 
ringskonferencerne hvad 
der er sket på området 

De relevante ud-
dannelsesledere 
ser på konferen-
cerne 

Uddannelseslederne 
skal sørge for, at skolens 
evalueringsplan 
implementeres fuldt ud 

Undervisningen forstyrres 
af klassekammeraters irre- 
levante brug af pc er et 
problem i mange klasser 

Der er et ønske om at alle 
fra timens begyndelse skal 
have pc en slukket. Det er 
lærerne der skal sørge for 
at dette sker 

Drøftes i PR på 
initiativ af UP og MN 

Det bliver et fokuspunkt 
på teamets 
planlægningsmøde ved 
skolestart 

Mange mener at der er 
problemer med skolens 
netværk 

It afdelingen ser nærmere 
på problematikken 

Udvalg S4 Der er blevet etableret 
flere acces point, som 
har forbedret brugen af 
netværket. 

Mange mener at der er 
problemer med oprydnin- 
gen på skolen 

Fra næste skoleår forsøges 
at lave en ordning med 
kollektiv belønning for or- 
dentlig oprydning 

AMO, Forum og 
skolens ledelse 

Forslaget blev nedstemt 
I Forum. Nye initiativer 
drøftes i efteråret 2015. 

 


