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Ledelsens anbefalinger vedr. kvalitetssikringsrapporter 2015-2016 
 
 
 
S1: Løfteevne:  
Ledelsen bakker op om udvalgets anbefalinger. Dog er det på grund af mangel på tid ikke realistisk 
i dette skoleår at invitere en oplægsholder om ungegruppen. 
 
 
S2: Innovation 
Ledelsen bakker op om dette, bortset fra stillingen som innovationsspydspids, da ledelsen mener, at 
de øvrige punkter er tilstrækkelige. 
 
 
 
S3: HF 
Ledelsen bakker op om udvalgets anbefalinger. Arbejdet med mind-set, karakterfri 1.hf og fremryk-
ket evaluering er allerede implementeret.  
 
 
 
S4: IT og kommunikation: 
En del af udvalgets arbejde er implementeret. Ledelsen bakker op om udvalgets fremadrettede for-
slag, så lokalepc’er udfases, skolekom udfases for elever, og der ikke p.t. investeres i et Sharepoint 
intranet.  
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Strategiudvalg 1: Pædagogisk udvalg 2015-6 
Arbejdsområde: Løfteevne 
Deltagere: PJ, TL, LG, Su og CN 
S1-udvalget tog udgangspunkt i rapporten ”En pilotundersøgelse af fire gymnasieskolers løfteevne” og 
drøftede både i udvalget og med input fra kolleger på PR-møde, hvad der skulle være Mulernes Legat-
skoles fokuspunkter vedr. løfteevne.  
Samlet er udvalget kommet frem til følgende anbefalinger.  

Klasserumsledelse 

S1 anbefaler brug af Mulernes Legatskoles pamflet, der ligger på hjemmesiden.  
o Pamflet om klasserumsledelse. Denne ses på Mulernes Legatskoles hjemmeside under ”Om 

mulerne”, vælg ”Retningslinjer” og ”Klasserumsledelse”. I pamfletten er der beskrevet almin-
delige klasserumsregler, men også hvordan eksempelvis ”Den tavse uro” med Facebook og an-
dre sociale medier håndteres. Link: mulerne-gym.dk/om-mulerne/retningslinjer  

Tættere vejledning  

S1 anbefaler en tættere vejledning af elever. 
o Faggruppebestemte fokuspunkter. Faggrupperne kan være fælles om at diskutere tættere vejled-

ning, og hvilke fokuspunkter der skal være, og hvilke typer af rettestrategier, der er. 
o Selvevaluering af opgaver. Eleverne skal hjemmefra have forberedt selvevaluering i forhold til 

opgaven (se bilag for eksempel), hvor der på forhånd er angivet fokuspunkter, som opgaven 
skal vurderes ud fra. Samtalerne med eleverne kan afvikles som en del af omlagt skriftlighed. 

o Mundtlig respons. Hver elev får en kortere samtale. Det kan være individuelt eller i mindre 
grupper, hvor eleverne er inddelt efter fejltype, f.eks. kongruensfejl eller forståelsesfejl. Husk, 
at der kan anvendes dobbeltlærertimer til dette.   

o Makkerrespons. Eleverne vurderer hinandens opgaver. Det er vigtigt at have arbejdet med kon-
struktiv kritik (se bilag for makkerrespons). 

o Farvemarkering af fejltyper. Læreren markerer fejl med farver, og eleven skal selv finde ud af, 
hvad markeringerne dækker over. Det kan f.eks. være forståelsesfejl, kongruensfejl eller andre 
typer af fejl. 

o NUZ-skema. Eleverne markerer med farve, hvilke faglige områder, de mestrer, og i hvilke om-
råder de er udfordret. Ud fra dette vejleder man eleverne (se bilag for eksempel). 

Startpakken 

S1 anbefaler en fortsat brug af startpakken. 
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o Faste pladser. Teamet bør fastholde de faste pladser frem til efterårsferien. Der må gerne laves 
nye faste pladser undervejs.  

o Øvelser fra startpakken. Teamet bør aftale ved det første klasserådsmøde for 1.g og 1.HF, hvor-
dan øvelserne kan fordeles og bruges.  

o Tillidsøvelser. Idrætslærerne kan evt. bruge tillidsøvelser i introduktionen til deres fag. 
 

Undervisningsdifferentiering 
S1 anbefaler brug af undervisningsdifferentiering.  

• Undervisningsdifferentiering for parallellagte hold. I 2. fremmedsprogfag er det oplagt at have 
undervisningsdifferentiering, da disse hold er parallellagte. Andre lærere kan tjekke, om der er 
parallellagte hold, som man kan arbejde sammen med. Dette gøres i Lectio ved at vælge ”Ho-
vedmenu”, derefter ”Fag” hvormed oversigten over fagets hold kommer frem.  

• Undervisningsdifferentiering på tværs af hold. Man kan anvende fleksdage til dette.  

Supervision 

S1 anbefaler brug af supervision. 
• Supervision til fremme af løfteevne. Supervision kan fremme løfteevne ved f.eks. at fokusere på 

faglig læsning, omlagt skriftlighed eller fagfagligt indhold. ML fortsætter i de kommende sko-
leår supervisionsprojektet, der startede i skoleåret 2015/16, hvormed der vil være mulighed for 
interessenter i at deltage. 

Oplægsholdere om ungegruppen  

S1 anbefaler oplægsholdere om ungegruppen. 
• Noemi Katznelson: Om ungegruppen og motivation til læring: Hvad motiverer de unge til at 

være i en læringsproces? 
• Hanne-Grete Lund: Hvilke elever har vi på ML, og hvem tror vi, at vi har? 
• Ann E. Knudsen: Udvikling af unges hjerner og evnen til at lære. 

 
 

S1-udvalget maj 2016 
Pædagogisk Råd den 23.6.2016 

Bilag 1: Nutz-diagram 
Bilag 2: Selvevaluering hf 
Bilag 3: Selvevaluering stx 



 



Selvevaluering af terminsprøven 2p 

 

Spørgsmål Ja Nej 

Brugte du alle 5 timer på opgaven?   

Lavede du alle af de 5 første opgaver?   

Forstod du alle opgaverne?   

Er din opgave 6 på 700-900 ord?   

Delte du opgave 6 op i 3 punkter?   

Brugte du ordene og vendingerne, som du skulle, i opgave 6?   

”Highlightede” du de vigtige ord og vendinger?   

Brugte du skabelonen fra ”Toolbox”?   

Brugte du nettet til at skrive opgaven, og henviste du korrekt til 
de kilder, som du havde brugt? 

  

Læste du teksterne/så du filmene grundigt i opgave 6?   

Læste du teksterne/så du filmene mere end én gang?   

Tænkte du over, hvorfor du skulle bruge de specifikke ord?   

Læste du din opgave igennem, da du var færdig med at skrive?   

Kiggede du på gamle opgaver for at finde ud af, hvad du plejer at 
have problemer med? 

  

Læste du din opgave igennem for sproglige fejl?   

Tjekkede du din opgave for kongruensfejl?   

Var der steder i din opgave, hvor du vidste, at der var dårligt 
sprog? 

  

Fik du teksten i opgave 5 til at passe til fotoet?   

Havde du svært ved materialet i opgave 6?   

Fandt du opgaverne i opgave 6 spændende?   
 

Hvordan gik det alt i alt? Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt?: 

 

 

 

 

 

 

Hvilken karakter skal din opgave have?: 

 



Selvevaluering af terminsprøven i 3a 

 

Spørgsmål Ja Nej 

Brugte du alle 5 timer på opgaven?   

Lavede du alle opgaverne i første delprøve?   

Forstod du alle opgaverne i første delprøve?   

Lavede du en fyldig besvarelse i opgave 4 i første delprøve?   

Er din anden delprøve på 800-1200 ord?   

Brugte du skabelonen fra ”Toolbox”?   

Brugte du nettet til at skrive opgaven, og henviste du korrekt til 
de kilder, som du brugte? 

  

Læste du teksterne/så du filmen grundigt i anden delprøve?   

Læste du teksterne/så du filmene mere end én gang?   

Tænkte du over, hvad du blev bedt om i anden delprøve?   

Henviste du til materialet mere end to gange i anden delprøve?   

Lavede du en indledning i anden delprøve?   

Lavede du en opsummerende konklusion i anden delprøve?   

Lavede du en disposition/plan for din opgave?   

Læste du din opgave igennem, da du var færdig med at skrive?   

Kiggede du på gamle opgaver for at finde ud af, hvad du plejer at 
have problemer med? 

  

Læste du din opgave igennem for sproglige fejl?   

Tjekkede du din opgave for kongruensfejl?   

Var der steder i din opgave, hvor du vidste, at der var dårligt 
sprog? 

  

Havde du svært ved materialet i anden delprøve?   

Fandt du opgaverne i anden delprøve spændende?   

 

Hvordan gik det alt i alt? Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt?: 

 

 

 

 

 

 

Hvilken karakter skal din opgave have?: 
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Kvalitetssikringsrapport fra S2-udvalget skoleåret 2015/16 
Arbejdsområde: Innovation i undervisningen 
 
Deltagere: Jesper Bruun-Schmidt, Eva Sohn Poulsen, Margit Grønlund Nielsen og Claus Henriksen. 
 
Anbefalinger: 
 
S2-udvalget har med udgangspunkt i det behov og den efterspørgsel, der har været blandt underviserne 
på ML, arbejdet for at imødekomme de ønsker, der har været til en bedre integration af innovation i den 
fagfaglige og tværfaglige undervisning. S2-udvalget har arbejdet ud fra den strategi, at hvis erfarin-
gerne med innovation indenfor den fagfaglige undervisning øges, ville det have en afsmittende effekt 
på den tværfaglige undervisning. Der har derfor ikke været så stor fokus på innovation i AT i S2-udval-
gets arbejde, men primært på at få indarbejdet innovation i selve fagene. 
For at fremme arbejdet med innovation i fagene, blev der i efteråret 2015 foretaget en række interne 
undersøgelser på ML for mere præcist at afdække de områder, hvor der var det største behov for udbre-
delse af innovative arbejdsrutiner mm. Via kvalitative og kvantitative undersøgelser blandt undervi-
serne på ML, blev det klargjort, hvorledes udvalgets arbejde kunne få den mest gavnlige effekt. 
Et centralt punkt har været at få en fælles ramme og model for arbejdet med innovation. Et punkt som 
S2-udvalget har forsøgt løst ved at satse på en bestemt tilgang til innovation, nemlig FIRE-fase model-
len1. Videreformidlingen vedrørende integration af innovation i fagene har taget udgangspunkt i denne 
model. Intentionen fra S2-udvalget har været, at fagreferenterne skulle have en ”formidlende” rolle. 
Der blev indkøbt et eksemplar af ”Innovative elever. Undervisning i fire faser” til hver faggruppe, som 
fagreferenten så skulle lade gå på runde indenfor fagets lærere.  
For at lette undervisernes tilgang til førnævnte model/bog har S2-udvalget udarbejdet en Pixi-udgave. 
En forkortet og forenklet udgave af FIRE-fase modellen. En Pixi-version som skulle give en hurtig og 
let introduktion til arbejdet med innovation. Pixi-udgaven og selve bogen bag FIRE-fase er fra S2-ud-
valget tiltænkt en central rolle i det videre arbejde med integreringen af innovation på ML (se anbefa-
linger).  
Et yderligere fokuspunkt fra S2-udvalgets side, har været opkvalificering af undervisernes innovative 
kompetencer. Der blev foretaget en intern undersøgelse af hvilke undervisere, der havde deltaget på in-
novationskurser og - konferencer, både internt og eksternt afholdt. Konklusionen blev dog hurtigt, at 
selvom adskillige af underviserne på ML på den ene eller anden måde har deltaget i kursuslignende ak-
tivitet, var der stadig et stort behov for opkvalificering og efteruddannelse. Lærerne følte sig ikke godt 
nok rustet. Et problem som Pixi-bogen af ”FIRE-fase modellen” i nogen grad skulle afhjælpe.  
 
Arbejdet med integration af innovation i undervisningen er en løbende proces, som hele tiden er i for-
andring. Det er derfor utrolig vigtig at implementeringen af innovation i fagene hele tiden ajourføres og 
vedligeholdes.  
 

                                                 
1 Fra Lilian Rohde og Anja Lea Olsen ”Innovative elever. Undervisning i fire faser”, Akademisk Forlag 2013. 
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S2-udvalget anbefaler derfor: 
- Innovationsspydspis, en stilling på ML med tilhørende timenorm 
- ”Inno-fix” innovationseksempel på PR, engang i mellem. 
- Innovation som et fast punkt på faggruppemøderne 
- Innovation som et fast punkt på GRUS-møderne 
- Alle undervisere får et eksemplar af bogen ”Innovative elever. Undervisning i fire faser” af Li-

lian Rohde og Anja Lea Olsen.  
- Ledelsen udpeger en tovholder, som er ansvarlig for innovationsudviklingen på ML.  
- Ledelsen laver en langsigtet strategi for udviklingen og implementeringen af innovation på ML. 

 
 
 

S2-udvalget maj 2016 
Pædagogisk Råd den 23.6.2016 
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Kvalitetssikringsrapport fra S3-udvalget skoleåret 2015/16 
Arbejdsområde: HF 
Deltagere: AK, LH, HS og JL 

Fokus 

S3-udvalgets fokus var at styrke og stadfæste mindset og anvendelsesorientering.  
Mulernes Legatskole er med i et toårigt landsdækkende projekt, hvor der bliver udviklet undervisnings- 
og kursusmateriale omkring mindset-teorien i gymnasieskolen. AK og JL sidder i styregruppen og JL 
sidder ydermere i task-force-gruppen, som fremstiller materiale og afholder workshops. Det er noget af 
dette materiale, som anvendes ved inspirationsdagen 2016. 
I efteråret 2016 blev evalueringsprocessen i forbindelse med standpunkts- og tutorsamtaler ændret, så 
mindset-tankegangen også blev implementeret der. Dette blev taget positivt imod, på trods af forvirring 
omkring korte varsler. 

Inspirationsdag 

Den 21.8.2015 afholdt vi inspirationsdag for alle HF-fællesfagslærere. Temaet for inspirationsdagen 
var ”mindset”. På dette møde fik nye HF-kollegaer et indblik i, hvad mindset-teorien går ud på og dem, 
der kendte teorien i forvejen kunne genopfriske deres viden. 
Der blev arbejdet mere konkret med mindset, således at teorien bliver en naturlig del af undervisningen 
i 1. HF. Evalueringen af dagen viste stor tilfredshed, dog var der enkelte af de adspurgte, der mente, at 
der var for meget gentagelse og ikke nok konkret at arbejde med fremover. 
Der vil blive holdt en inspirationsdag igen i august 2016, hvor der er taget højde for den kritik, vi mod-
tog sidste gang, så der kommer meget mere hands-on og konkrete eksempler til undervisningen. Pro-
grammet er under udarbejdelse. Vi inviterer følgende fokusgrupper fra Task-forcen: Fejlkultur, motiva-
tion og feed-back. 
Alle inviterede hf-fællesfagslærere forventes at deltage i dagen. 
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler: 
- At der bliver støttet op om ”mindset”-tanken i HF, både i forbindelse med tutorsamtaler og den dag-
lige undervisning. 
- At evalueringsprocessen og tutorsamtalerne stadigvæk fokuserer på mindset og bliver fremrykket, så 
de kan bruges til den videre vejledning. 
- At 1. HF bliver karakterfri. 
-At der også fremadrettet afholdes særlige inspirationsdage for hf-fællesfagslærere. 
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Anvendelsesorientering 

S3 udvalget har arbejdet på at fremme anvendelsesorientering på HF. Med udgangspunkt i det tidligere 
S3 udvalgs definition på anvendelsesorientering1 afholder udvalget derfor et planlægningsmøde d. 
23/5-16, hvor de kommende hf-fællesfagslærere mødes og har mulighed for at planlægge, koordinere 
og arrangere anvendelsesorientering for de kommende 1. HF klasser. Lærerne af de kreative fag og 
idræt er også inviteret. 
I løbet af året har der været et studiedokument i Skolekom under hver klassekonference, hvor de enkle 
lærere har skrevet et notits om, hvis der undervisningen blev anvendelsesorienteret. Selve dokumentet 
blev ikke flittigt brugt. 
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler: 
- At anvendelsesorientering bliver mere synlig. 
- At ledelsen følger op på det afholdte møde den 23.5.16 og er med til at facilitere de tiltag, og er med 
til at de faktisk bliver til noget. 

Lektielæsningsmodul 

S3-udvalget fik indført et ugentligt lektielæsningsmodul i 1. HF’s skema. Her er det meningen, at ele-
verne kan lave/forberede/strukturere deres lektier, mens en lærer er til stede. Det er selvfølgelig ikke 
altid den faglærer, som lektiens indhold er, men udvalget vurderer, at læreren alligevel kan hjælpe med 
de forskellige lektier og i det mindste skaber gode betingelser for, at eleverne kan lave nogle af deres 
lektier. 
 
Ordningen blev taget godt imod af både elever og undervisere. 
For at mindske det skriftlige fravær blev der ligeledes indført en speciel lektiecafé, hvor de elever, der 
ikke fik afleveret opgaver til tiden SKULLE være til stede og lave opgaverne og aflevere efter caféen. 
Caféen er med til at mindske fravær og den lærer, der er til stede bliver aflønnet med medgået tid. 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler at bibeholde både lektietimen og lektiecaféen. 
 

S3-udvalget maj 2016 
Pædagogisk Råd den 23.6.2016 

                                                 
1 Ved anvendelsesorientering bringes eleven i en aktiv læringsrolle, hvor han/hun anvender ét eller flere fags faglige metoder for 
at løse en opgave, der har faglig, personlig og/eller samfundsmæssig autenticitet. 
Anvendelsesorienteringen bør ske ved inddragelse af ”omverdenen”, som kan være i form af konkret samarbejde med f. eks. en 
institution, en virksomhed, en organisation eller lignende eller i form af materialer og eksempler taget fra omverdenen. 
Det anvendelsesorienterede arbejde bør munde ud i et produkt (eller resultat), som skaber mening for andre og/eller en selv. 
Anvendelsesorienteringen bør bidrage til at gøre vore elever mere ”livsduelige”. 
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Kvalitetssikringsrapport fra S4-udvalget 2015-16 
 
Arbejdsområde: IT og kommunikation 
Deltagere:  
S4-udvalget: Louise Ranum (ledelsen) Janus Lylloff, Rasmus Thoft Pedersen, Ole Buhl-Hansen. 
Desuden har Mohammed Slaiman (IT-supporter) deltaget i de fleste møder. 
 
Arbejdsområder: 
Udvalgets arbejde har spredt sig over en lang række IT-relaterede emner, hvor af en del indgik i årets 
spørgeskema: 

1. Kollegernes brug af PC i undervisningen/klassen 
2. Deling og lagring af filer 
3. Digital opgaveretning 
4. Eksamensregler vedr. brug af PC/net 

Desuden har udvalget haft et par store arbejdsfelter: 
5. Fortsat research vedr. digital platform 
6. Digital dannelse 

Derudover har udvalget beskæftiget sig med: 
Elektroniske tavler, IT-elevernes virke, minimumskrav til elevPC, PC-fond, elevspejl på PC, Lec-
tio-fællesmeddelelser, MoSl i lektiecafe 

 
1. Kollegernes brug af PC i undervisningen/klassen 
Undersøgelsen viste at næsten ¾ af kollegerne bruger egen PC i undervisning, hvilket fik udvalget til at 
acceptere at PCer i lokalerne ikke skal fornys når de snart er udtjente. Dette er siden blevet kraftigt kri-
tiseret af flere kolleger, der bruger både egen og lokalets PC i undervisningen. Det må erkendes at i alt 
58 % af kollegerne bruger lokalets PC. 
 
2. Deling og lagring af filer 
Undersøgelsen viste at ud over Lectio, som bruges af næsten 90% til deling af filer til de enkelte timer, 
er Skolekom langt den mest benyttede metode. Næsten halvdelen (48%) bruger Skolekom. 
På den baggrund anbefalede udvalget at bevare Skolekom både for elever og ansatte, indtil der er tilve-
jebragt en tilfredsstillende sharepoint-løsning. Ledelsen har besluttet at bevare Skolekom for ansatte, 
men udfase Skolekom for eleverne. (Se endvidere nedenfor 5.) 
 
3. Digital opgaveretning 
Der har igen været afholdt workshops i digital retning, og spørgeskemaundersøgelsen viste, at mindre 
end 5% nu retter på papir. 
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4. Eksamensregler vedr. brug af PC/net 
Spørgeskemaundersøgelsen viste at kun godt halvdelen af kollegerne var helt sikre på reglerne i deres 
fag. Endvidere var det kun ganske få (7%) der informerede eleverne fra skoleårets start. På den bag-
grund er der på forskellig vis søgt at udbrede information både til kolleger og elever.  
 
5. Fortsat research vedr. digital platform 
Der blev igen i år brugt en del tid på dette emne. Trods intensiv research er det ikke lykkedes at finde et 
system, der opfylder vores krav og forventninger. I lyset af dette og den skrumpende økonomi, har le-
delsen valgt at lægge arbejdet på køl. Udvalget anbefaler dog (jf. 2.), at beslutningen tages op til over-
vejelse, hvis der på et tidspunkt viser sig et egnet system.  
 
6. Digital dannelse 
På foranledning af en debat i PR om mobiltelefoner i klassen blev ”digital dannelse” et stort tema i ud-
valgets arbejde efter nytår. Det stod ret hurtigt klart at digital dannelse er et meget stort og komplekst 
begreb. Udvalget prøvede at skabe overblik over emnet i Pædagogisk Forum og anbefalede, at der i næ-
ste skoleår nedsættes et udvalg, der udarbejder forslag til en plan for skolens indsats på dette område. 
 

S4-udvalget maj 2016 
Pædagogisk Råd den 23.6.2016 
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