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Strategiudvalg 1: Pædagogisk udvalg 2014-15 
Arbejdsområde: 
Udvikle redskaber til fremme af god klasserumsledelse. 
Deltagere: CH– RP, Oh, Su 
 
Indledning:  
S1-udvalget har i skoleåret 2014/15 arbejdet med klasserumsledelse. Udvalgets arbejde har primært 
været centreret omkring fem hovedpunkter der præsenteres og uddybes nedenfor:  

1. Supervision 
2. Pamfletten 
3. Startpakken 
4. ”Den Didaktiske Reol” og  
5. ”Det Didaktiske Fyrtårn”.  

Udvalgets arbejde bygger dels på opfølgning af tidligere udvalgs arbejde og anbefalinger, og dels på et 
øget behov på ML for et større fokus på bedre klasserumsledelse.  
 
Supervision:  
S1-udvalget har gennem indlæg på PR været med til at bevidstgøre om effektiviteten af, og fremskynde 
etableringen af øget supervision på ML. Udvalgets arbejde med supervision til at fremme og fordre 
bedre klasserumsledelse er en opfølgning på S1-udvalgets arbejde og anbefalinger fra skoleåret 
2013/14. En yderlig katalysator har været inddragelsen af ekstern ekspertise i form af Elisabeth Møller 
fra Fredericia Gymnasium. Via ekstern konsulent indledes supervisionsforløb på ML i skoleåret 
2015/16.  
S1 anbefaler:  
- At der udpeges en person fra ledelsen som bliver den ansvarshavende tovholder for supervision på 

ML. 
- At der primært anvendes eksterne eksperter til at skabe den overordnede ramme for supervisionen 

på ML, samt til at bidrage med den faglige viden og teori om supervision i praksis. 
- At der afsættes passende midler/ressourcer til at gennemføre supervisionen med høj kvalitet og fag-

ligt udbytte. 
- Med udgangspunkt i en løbende evaluering af supervisionsforløbet i efteråret 2015 udvikles der i 

foråret 2016 en strategi for supervision på ML. 

 
Pamflet: 
S1-udvalget har udarbejdet en pamflet til fremme af klasserumsledelse (se bilag). Pamfletten er et 
resultat af et behov på ML for konkrete ideer til at løse og/eller undgå en negativ udvikling i klasserum-
met. Pamfletten bygger på viden indhentet blandt lærere og elever på ML. Derudover er den suppleret 
med teoretisk viden på området. Intentionen var at fremkomme med et materiale som dels er bygget på 
observationer og erfaringer, og dels på et videnskabeligt fundament.  
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S1 anbefaler: 
- At pamfletten bliver synliggjort på skolens hjemmeside samt andre it-platforme.  
- At pamfletten bliver synlig i dagligdagen, på opslagstavler etc.  
- At pamflettens eksistens med jævne mellemrum bliver fremhævet ved pædagogiske lejligheder. 
- At pamfletten bliver udleveret til nyansatte lærere på ML. 

Pamfletten er vedlagt som bilag. 
 

Startpakken: 
Startpakken er fra S1-udvalgets side tænkt som en hjælp til at fremme en god klasserumskultur fra dag 
ét. Desværre opleves det, at enkelte klasser ret hurtigt ender i en negativ klasserumsudvikling allerede i 
1.g. Startpakken rummer værktøjer til den enkelte lærer i opstartsfasen, hvorved dårlige elevkonstellati-
oner kan nedbrydes og en positiv klasserumsudvikling kan påbegyndes. Startpakken er udviklet med 
inspiration fra andre gymnasier, primært Nærum Gymnasium. Her har de haft gode erfaringer med en 
mere lærerstyret opstart af nye klasser. S1-udvalget har ligeledes indhentet erfaringer fra skolens lærere 
til en sådan startpakke (se bilag). Der er fra udvalgets side en klar idé og intention om, at en sådan start-
pakke ikke er en ekstra arbejdsopgave for lærerne, men en hjælp ML giver.  
 
S1 anbefaler: 
- At ledelsen får iværksat udarbejdelsen af en startpakke til alle nye 1. hf og 1. g klasser 
- At indholdet af startpakken løbende udvikles og evalueres. 
- At informationerne om kommende elever anvendes ved gruppe/pardannelser i de nye klasser. 
- At det praktiske arbejde i forbindelse med startpakkens indhold udarbejdes af sekretærerne på ML. 

Her tænkes primært på navneskilte, gruppedannelse med reference til de skoler eleverne kommer 
fra etc. Viden som administrationen på ML ligger inde med. 

- At ledelsen på ML udnævner/udpeger en ansvarlig for projektet ”startpakken”. En person som over 
en længere årrække fungerer som tovholder, og som står for den løbende opfølgning på, og videre-
udvikling af ”startpakken”. 

 
”Den Didaktiske Reol” 
S1-udvalgets arbejde har i hele arbejdsprocessen omkring klasserumsledelse haft en videnskabeligt for-
ankret tilgang. Dette har givet et indblik i de store mængder af gymnasierelevant pædagogisk litteratur 
der findes på området. Et vidensbank som de fleste lærere ikke bliver bekendt med i deres daglige 
virke, da det ofte ikke lige rammer ned i deres fag. På ML har der i en årrække været opsat en tids-
kriftshylde i mellemgangen ved kopirummet og lærerarbejdspladserne. En til tider meget overset tids-
kriftshylde som rummer en masse faglig og pædagogisk inspiration til lærerne. S1-udvalget vil gerne 
synliggøre og udbygge denne vidensbank. Dette påtænkes ved at udnævne ”et didaktisk fyrtårn” (se 
næste afsnit), samt ved at etablere en ny bogreol på lærerværelset med aktuelle, pædagogiske og didak-
tiske bøger og tidsskrifter. 
 
S1 anbefaler 
- At der opstilles en ny mobil bogreol på lærerværelset som kan fungere som ”udstilling” for ny gym-

nasierelevant litteratur. 
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- At denne reol synliggøres og placeres et sted hvor lærerne er i deres pauser, for derved at kunne 
virke appetitvækkende og inspirerende til at søge ny viden. 

- At ledelsen på ML ansætter en tovholder (se næste afsnit ” et didaktisk fyrtårn”) 

 
”Det Didaktiske Fyrtårn” 
S1-udvalgets videnskabelige tilgang til klasserumsledelse har gjort udvalget opmærksom på den store 
mængde af litteratur og tidskrifter om aktuel forskning indenfor gymnasiepædagogik- og didaktik. Ud-
givelser af faglitteratur, gymnasiale forsøg og diverse rapporter af pædagogisk relevans når sjældent ud 
til lærerne på ML. Hvilket er en skam, da videnskaben rummer et bred vifte af inspiration og pædago-
gisk fordybelse. S1-udvalget har den intention at synliggøre denne skattekiste af viden for de øvrige 
lærere på ML. 
 
S1 anbefaler: 
- At ledelsen udnævner en person fra lærerkollegiet til at varetage rolle som ”didaktisk fyrtårn”. En 

person som får et antal timer til at sætte sig ind i den litteratur som er aktuel for gymnasiet og vide-
reformidle kendskabet til litteraturen til de øvrige lærere på ML. 

- At denne person udnævnes efter en klar ”jobbeskrivelse”. Se udkast til en sådan beskrivelse her:   
 

Forslag til jobbeskrivelse for pædagogiske vejledere på Mulernes Legatskole: 
- Orientere sig på markedet for nye bøger/rapporter tidsskrifter for pædagogik 
- Indkøb af disse og holde ”den pædagogiske boghylde” på lærerværelset ajour 
- Orientere via skolekom om indkøb til boghylden og kort opsummering om, hvad de forskellige bøger kan bruges 

til (eksempelvis ”bogen giver en generel introduktion til anvendelse af IT i undervisningen med gode konkrete 
idéer til, hvordan man sikrer en faglig forsvarlig anvendelse af IT) 

- Afholde to ”spis og fix-lignende” workshop for kolleger i årets løb  
- Etc…. 
 

- At ledelsen på ML inkorporerer denne persons rolle som en del af en langsigtet plan, og ikke en ad 
hoc løsning. 

- At denne person får økonomiske midler til indkøb af relevant litteratur til ” den didaktiske reol”.   

 
Afslutningsvis anbefaler S1-udvalget at der fra ledelsen udpeges en eller flere tovholdere til at arbejde 
videre med udviklingen af klasserumsledelse. Her tænkes ligeledes på UVMs forsøg med klasserumsle-
delse som ML har søgt om at deltage i.  
 
 

S1-udvalget juni 2015 
Pædagogisk Råd den 25.6.2015 
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Strategiudvalg 2: Pædagogisk udvalg 2014-15 
Arbejdsområde: Skoleudvikling. Initiativtager, tovholder og opsamler på skoleårets fælles udviklings-
projekt, hvor godt 1 mio kr. ekstraordinært er afsat til “faggruppeudvikling som dynamo for skoleud-
vikling”. 
Deltagere: JK– HW, MN (der første halve år var LR formand for udvalget). 
 
Fokus:  
1. Beskrivelse af fagreferenters og faggruppers virke  
2. Præsentation af fagene på skolens hjemmeside  
3. Faggruppeudvikling 
4. Modtagelse af nye kolleger i faggrupperne  
 
Her følger en nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og de opnåede resultater, samt anbefalinger til 
fastholdelse af faggruppeudviklingen fremover.  
 
Ad 1: (Beskrivelse af fagreferenters og faggruppers virke)  
Hidtil har fagreferenters og faggruppers opgaver ikke været beskrevet skriftligt.  
Beskrivelse af opgaverne - formuleret i S2-udvalget og revideret efter respons ved PR, den 4. marts 
2015 - er præsenteret i bilag 1  
S2 anbefaler at denne beskrivelse bringes i anvendelse  
 
Ad 2: (Præsentation af fagene på skolens hjemmeside)  
På OD-dagen, den 5. nov. 2014, fik faggrupperne tid til at påbegynde en skriftlig præsentation af faget 
med disse specifikationer:  
• Fagets navn  
• Appetitvækkende afsnit om fagets indhold  
• Beskriv kort hvilke niveauer, der undervises i, samt forskelle på niveauer  
• Kort om hvordan eksamen foregår på hvert niveau  
• Billede som relaterer til faget  
• Evt. link til undersider/filer  
• Længde på tekstafsnittet: 250-400 ord  
 
Fagenes præsentationer findes nu på hjemmesiden i menuen: Undervisning  fagene  
Som eksempel følger her et link til præsentationen af AT: http://mulerne-
gym.dk/undervisning/fagene/almen-studieforberedelse   
Præsentationerne er tænkt som permanente.  
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Ad 3: (Faggruppeudvikling)  
I 2014-15 blev der igangsat en proces med faggruppeudvikling i fokus. Der blev bevilget i alt 1,1 mio. 
kr., herunder 25 timer og 5000kr. pr. lærer. De 5000kr. var til oplægsholdere, rejser, materialer, særligt 
udstyr og inventar m.m.  
Faggrupperne skulle herefter gennemføre selvvalgte projekter der sigtede mod øget læring, faglig be-
gejstring, faglig-pædagogisk udvikling og skoleudvikling.  
Produktkravet var følgende:  
”Udarbejde – eller organisere allerede eksisterende - undervisningsforløb i ca. 3 centrale faglige områ-
der på fælles brugervenlig platform, hvor omfang, mål, materialer, fokusområder og væsentligste ar-
bejdsformer er beskrevet. Det er helt centralt at der er fokus på spændende/nyskabende initiativer, som 
skal indeholde elevaktiverende arbejdsformer og initiativer, præget af en nysgerrig tilgang” (kilde: 
Rektor den 2.7.2014)  
Et udvalg af projekterne vil blive placeret på skolens hjemmeside.  
Herefter har fagene adgang til nye og forbedrede undervisningsforløb, nye mulige rejsemål, nyt udstyr 
mm., men dette er kun tænkt som begyndelsen på en fortsat faggruppeudvikling, som til dels er søgt 
sikret gennem beskrivelsen af fagreferenters og faggruppers opgaver. Vidensdeling og forbindelser til 
omverdenen (anvendelsesorientering og innovation) er blevet permanente punkter på faggruppemøder-
ne og det er blevet præciseret, at ikke kun fagreferenter, men også de øvrige deltagere i en faggruppe, 
har forpligtelser i forhold til vidensdeling og deltagelse i udviklingsprojekter.  
Udvalgets anbefalinger:  
- At det efter ca. et år evalueres, i hvilken udstrækning faggruppeudviklingsprojekterne fra 2014-15 er 
bragt i anvendelse. Ansvarlig: Ledelsen  
- At faggruppernes mapper i Skolekom til faggruppeudviklingsprojekterne vedligeholdes og holdes 
tilgængelig for nuværende og nye kolleger. Ansvarlig: Faggrupperne.  
- At der indkaldes til en årlig faggruppeudviklingssamtale. Ansvarlig: ledelsen  
- At en lærer (på skift, årligt) i hver faggruppe præsenterer fagkollegerne for, hvordan vedkommende 
konkret plejer at gennemføre et selvvalgt undervisningsforløb. Vidensdeling om undervisningsforløb 
kan ofte komme til at handle om kreative kollegers nyskabelser, ny it eller nye ”buzzwords”, men med 
denne anbefaling tænkes vidensdelingen at kunne angå de mere almindelige forløb, som måske ellers 
ikke bliver udviklet. Præsentation tænkes at ske i forbindelse med ovennævnte årlige faggruppeudvik-
lingssamtale. 
 
Ad 4: Modtagelse af nye kolleger i faggrupperne  
Ledelsen har sørget for, at der tages hånd om det praktiske i forbindelse med en ansættelse  
Ledelsen sørger også for, at der udnævnes en mentor for den nye kollega. Mentoren sørger i hovedsa-
gen for, at den nyansatte bliver indført i skolens almindelige liv og i anvendelse af de redskaber, som 
lærerne anvender i deres daglige virke.  
Faggruppens opgaver er:  

• at sørge for, at den nyansatte føler sig fagligt velkommen. Det betyder, at den nye kollega invi-
teres til et faggruppemøde så hurtigt som muligt.  

• at der sker en introduktion til de undervisningsmidler, der er særlige for dette fag.  
• at der videndeles, så den nyansatte kan drage fordel af de tiltag gruppen har implementeret.  
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• at der sammen med den nyansatte gennemgås, hvordan et år forløber i faget på forskellige ni-
veauer for på den måde, at få indført den nyansatte i, hvordan forskellige opgaver løses, og hvor 
man kan finde oplysninger om de forskellige opgaver.  

• at der i forbindelse med afholdelse af eksamen sikres, at den nyansatte bistås med at fremstille 
eksamensspørgsmål eller henvises til steder, hvor der kan findes tidligere anvendte eksamens-
spørgsmål til inspiration.  

• at sørge for at den nyansatte føler sig socialt godt tilpas i sin faggruppe.  
 
Ovennævnte opgaver varetages ikke af alle i faggruppen. Det er fagreferentens opgave at sørge for at 
nogen i gruppen påtager sig ovennævnte opgaver.  
Ovennævnte opgaver varetages både ved fastansættelser og ved ansættelse af vikarer. 
 
 
S2-udvalget maj 2015 
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Bilag 1  
Fagreferenters funktionsbeskrivelse  
Fagreferenten varetager følgende opgaver:  

• Indkaldelse til faggruppemøder (min. 2 pr. år), udsendelse af dagsorden til møderne samt ud-
sendelse af efterfølgende referater. Hvis følgende punkter ikke håndteres uden for faggruppe-
møderne, er de faste punkter på mødernes dagsorden:  

• Forslag til indkøb af bøger og andre læremidler  
• Fagkollegers vidensdeling efter deltagelse på kurser o. lign  
• Forbindelser til omverdenen (anvendelsesorientering og innovation)  
• Videreformidling af opgaver fra ledelsen eller Pædagogisk Råd til faggruppen  
• Videresendelse af relevant materiale til faggruppen, f.eks. indbydelser til kurser, konferencer 

mv.  
• Koordinering af ønsker til time-fagfordeling og aflevering af ønskerne til ledelsen  
• Indsendelse af ønsker til nye bøger på skolebiblioteket  
• Faggruppens bogholderi  
• Organisering af fagets konference på Skolekom  

 
Fagreferenten skal sikre at disse opgaver løses, men skal ikke nødvendigvis løse dem selv.  
Faggruppers funktionsbeskrivelse  
Faggruppens medlemmer deltager aktivt i faggruppen og bistår fagreferenten i dennes udførelse af sine 
opgaver.  
Dette indebærer bl.a.:  

• Deltagelse i fælles møder i faggruppen  
• Deltagelse i udviklingen af projekter i faggruppen og dele disse med de andre  
• Deltagelse i diskussioner om nye tiltag i faget  
• Vidensdeling af information og indtryk fra kursusdeltagelse  
• Bidrage til toningsudvikling inden for studieretningerne  
• Deltagelse i introduktionen af nye kolleger (se bilag)  
• Deltagelse i aktiviteter som bidrager til et godt arbejdsklima i gruppen  
• At holde orden på fagdepoter samt i fagets beholdning af bøger og andre undervisningsmidler.  

 
 

S2-udvalget juni 2015 
Pædagogisk Råd den 25.6.2015 

 



MULERNES LEGATSKOLE  Gillestedvej 11  5240 Odense NØ 
 

Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk 
 

1 
 

Strategiudvalg 3: HF udvalg 2014-15 
Arbejdsområde: 
HF-udvalg med fokus på alle aspekter, der kan bidrage til en styrket Muler-hf-profil. 
Deltagere: MR– JL, AK 

Fokus 

S3-udvalgets fokus var i udgangspunktet en nytænkning af HF, særligt med fokus på omstrukturering 
af elevernes skema, planlægning af undervisningen inden for fælles tværfaglige emner, skemalagt lek-
tielæsning med læretilstedeværelse, samt øget muligheder for anvendelsesorientering og ”ud-af-huset” 
aktiviteter. 
Grundet skematekniske forhold samt usikkerhed omkring HF-uddannelsens fremtid, i forbindelse med 
en gymnasiereform, ændrede vi fokus til at arbejde med to konkrete punkter: anvendelsesorientering og 
mindset. 

Mindset/inspirationsdag 

I uge 40 afholdt vi inspirationsdag for alle HF-fællesfagslærere. Temaet for inspirationsdagen var 
”mindset”, som en ny tilgang til undervisningen på HF. Den efterfølgende evaluering viste, at der var 
stor tilfredshed med dagen blandt de deltagende lærere.  
S3 udvalget har arbejdet videre med ”mindset”- tanken og har planlagt en ny inspirationsdag for HF-
fællesfagslærerne d. 21/8-15. Fokus vil igen vil være på ”mindset”, denne gang med et mere konkret 
anvendelsesorienteret fokus samt et oplæg for de kommende 1.HF elever. 
Programmet ser ud som følger: 
08.15-09.00: Intro til mindset (en genopfriskning for de kolleger der var med sidste år, og en introduk-
tion til nye kolleger) 
09.05-09.55: Intro for elever ved Peter Arnborg Videsen og Allan Andreasen Kortnum (i forbindelse 
med en fællestime for de tre 1.HF klasser, der begynder efter ferien. HF lærerne vil her være tilstede, så 
de ved, hvad eleverne er blevet præsenteret for.) 
10.10-11.55: Præsentation af konkrete mindset øvelser – både til anvendelse ved tutorsamtaler og klas-
seundervisning. 
11.55-12.30: Frokost 
12.30-14.15: Planlægning i teams med Peter Arnborg Videsen og Allan Andreasen Kortnum som kon-
sulenter. 

Alle inviterede hf-fællesfagslærere forventes at deltage i dagen, der som sidste år, aflønnes med midler 
fra en projektpulje.  
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler: 
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- At der fortsat arbejdes med ”mindset”-tanken i HF, både i forbindelse med tutorsamtaler og den dag-
lige undervisning. 
- At der også fremadrettet afholdes særlige inspirationsdage for hf-fællesfagslærere. 

Anvendelsesorientering 

S3 udvalget har arbejdet på at fremme anvendelsesorientering på HF. Med udgangspunkt i det tidligere 
S3 udvalgs definition på anvendelsesorientering1 har udvalget derfor afholdt et planlægningsmøde d. 
27/5-15, hvor de kommende hf-fællesfagslærere mødes og har mulighed for at planlægge, koordinere 
og arrangere anvendelsesorientering for de kommende 1. HF klasser.   
Evalueringen af dagen var i udgangspunktet positiv, og der blev tilføjet ideer til det tidligere S3 ud-
valgs idekatalog (se HF konferencen på skolekom). En fælles kritik fra de deltagende var dog, at dagen 
godt kunne kortes ned til 4 timer, og at det ville være en stor fordel, hvis mødet blev afholdt efter vi 
havde fået skemaet for det kommende skoleår, således at ”ud-af-huset” aktiviteter mm. kunne skrives i 
skemaet med det samme. Endelig var der også ønske om, at 2.hf fællesfagslærerne deltager i mødet. 
Dagen blev aflønnet med midler fra en projektpulje. 

 
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler: 
- At implementeringen af de anvendelsesorienterede tiltag bliver evalueret ved næste skoleårs afslut-
ning. 
- At en lignende dag afholdes ved afslutningen af næste skoleår, dog kun af 4-timers varighed 
- At også 2. hf-fællesfagslærere får mulighed for at deltage. 

Øvrige anbefalinger 

Endelig er det S3 udvalgets anbefaling, at der i første HF-klassernes skema indføres en time, der på 
skift kan bruges af fællesfagslærerne til lektielæsning. Lektielæsningen behøver ikke at være tilknyttet 
et bestemt fag, og den lærer der er tilstede, behøver ikke at have undervisningskompetencer i de fag 
eleverne læser lektier i. Vigtigt er blot at der er en lærer tilstede, og at der gives fravær for ikke at del-
tage og læse lektier. 
Timen aflønnes som den almindelige lektiecafe. 

S3-udvalget juni 2015 
Pædagogisk Råd den 25.6.2015 

 

                                                 
∗ 1 Ved anvendelsesorientering bringes eleven i en aktiv læringsrolle, hvor han/hun anvender ét eller flere fags faglige meto-

der 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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Strategiudvalg 4: Pædagogisk udvalg 2014-15 
Arbejdsområder: 
Udvalgets arbejde har især koncentreret sig om følgende områder: 

1. Opfølgning på IT-strategi og handleplan 
2. Elektroniske tavler 
3. Kursusbehov vedrørende IT 
4. Fortsat ajourføring af programmer og skolens politik for anvendelse af programmer 
5. IT-kompetenceplan for skolens elever 
 

Deltagere:  
S4-udvalget: KA (ledelsen – indtil 31/12-14), LR (ledelsen – fra 1/1-15) Lars Hansen, Karen Dam, Ole 
Buhl-Hansen. Desuden har Mohammed Slaiman (IT-supporter) deltaget i de fleste møder. 
 
1. IT-strategi og -handlingsplan 
Udvalget har løbende fulgt op på om IT-strategiens handleplan opfyldes. Det er gjort ved at der er fore-
taget spørgeskemaundersøgelser vedr. fokuspunkter.  
Årets fokus har været ”Digitalisering af skriftligt arbejde og prøveformer”. Udvalget søgt at afdække 
omfanget af brugen af netadgang til eksamen og undersøgelsen viste at 25 % endnu ikke havde taget 
stilling. Der er efterfølgende rettet henvendelse til fagreferenterne i de relevante fag for at udbrede 
kendskabet til muligheden. Udvalget har ligeledes undersøgt kollegernes praksis med hensyn til digital 
retning af opgaver, hvor status var at 2/3 af kollegerne udelukkende rettede digitalt 
 
Anvisning: 
Udvalget følger fortsat op på årets fokuspunkt med henblik på at udbrede muligheden for netad-
gang til eksamen. Udvalget skal desuden bl.a. v.h.a. workshops og IT-fix fremme digital retning. 
 
2. Elektroniske tavler  
Udvalget har fulgt de elektroniske tavlers funktionalitet og løbende i samarbejde med den tekniske sup-
port løst generelle og lokale-specifikke problemer.  
Brugen af tavlerne har efterhånden fundet sin plads i kolleger og elevers hverdag. Der opstår dog stadig 
lejlighedsvise tekniske problemer, som regel løses af IT-supporter eller i samarbejde med udvalg og IT-
supporter. Problemer diskuteres med henblik på om det kan give anledning til generelle ændringer, nye 
anvisninger eller informationer til kollegerne. 
Anvisning: 
Ingen aktuelle, men det foreslås at udvalget fortsat følger situationen og sikrer optimal funktio-
nalitet på e-tavleområdet. 
 
3. Kursusbehov vedrørende IT 
Udvalget følger behovet for efteruddannelse på området.  
Der har været eksperimenteret med forskellige former for opdatering af kollegerne: 
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Workshops, spis- og fix, IT-fix i forbindelse med PR-møder. 
Der er i løbet af skoleåret blevet afholdt workshops at IT-vejledere og andre kolleger i 

Meebook 
Brug af elektroniske tavler 
OneNote og OneDrive 
Nspire for biologer 
Navigator for matematiklærere 

Spis og fix 
 Google Formular 
 Lectio-genveje for p-vagter 
 Lommefilm (videoproduktion på smartphone/i-phone 
 Easycorrect 
IT-fix 

OneDrive fildeling 
Genvejstaster 
  

Anvisning: 
Udvalget undersøger løbende kollegernes kursusbehov og -ønsker og arrangerer på grundlag 
heraf relevant opdatering/efteruddannelse. Herunder vurderes anvendeligheden af de forskellige 
former.  
   
4. Fortsat ajourføring af programmer og skolens politik for anvendelse af programmer 
Udvalget har løbende orienteret sig om markedet for programmer bl.a. med hensyn til fildeling, elek-
tronisk lektiehjælp m.m., herunder mulighederne i Office 365. Skoleåret har bragt os lidt videre, idet 
implementeringen af Office 365 på andre skoler er fulgt nøje – bl.a. med besøg på gymnasiet i Svend-
borg, deltagelse i konferencer samt besøg af leverandører. Afprøvning af mulighederne i Office 365 er 
påbegyndt:  
Med hensyn til Skype for bussiness (Lync) er det anvendt til elektronisk lektiehjælp i matematik og 
spansk. 
Med hensyn til OneDrive er det introduceret i workshop (jf. ovenfor). 
 
Anvisning: 
It-eleverne skal løbende videreuddannes og inddrages. 
Udvalget skal løbende holde sig ajour med udviklingen inden for brugen af Office 365 og under-
søge markedet for platforms-software med henblik på at kunne foreslå såvel tidspunkt som køre-
plan for implementering af ny platform baseret på Office 365. Ligeledes fortsættes der med at 
indhøste erfaringer med Office 365s muligheder. 
(Dette formodes at blive udvalgets helt centrale og vigtigste opgave i de næste par år). 
 
5. Revision af IT-kompetenceplan for skolens elever 
Udvalget har gennemgået IT-kompetenceplanen for skolens elever og forenklet og ajourført den til et 
forslag, der lever op til dagens krav og til virkeligheden. 
 
Anvisning: 
Udvalgets forslag erstatter de gamle IT-kompetencer. 

    S4-udvalget juni 2015 
Pædagogisk Råd den 25.6.2015 
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