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Bilag til punkt 10 på Bestyrelsesmødet den 24.9.2019 

Rapport med anbefalinger fra Strategiudvalg 1, HF 2018-19 

Udvalgsmedlemmer: JL, DM, Su, AK og CB 

1. Inspirationsdag og HF-PR-møder 

I 2018 anbefalede HF-udvalget at splitte den hidtidige inspirationsdag for alle 1.HF-lærere op i hhv. en 

halv inspirationsdag i august for alle HF-lærere og 3 HF-mini-PR-møder for lærerne i 1.HF i efterårsse-

mestret.  

Inspirationsdag 

HF-udvalget var tovholder bag Inspirationsdagen for alle skolens HF-lærere, der afholdtes fredag den 

31.8. kl. 12 til 15.10 med psykolog Ida Koch under temaet ”unge, der mistrives”.  

Konceptet for inspirationsdagen evalueredes positivt, men vi savnede mere konkrete ”hands-on” i for-

hold til, hvordan man håndterer unges sårbarheder i en klasse-/skolesammenhæng. 

 

➔ Udvalget anbefaler at fastholde inspirationsdagskonceptet, som koordineres med det Almenpæ-

dagogiske Samarbejde, der i efteråret arrangerer en dag målrettet HF-lærere. 

Der afholdtes tre 1.HF-klasserådsmøder af en times varighed på rullende hverdage fra kl. 15.15, den 

12.9., 10.10. og 21.11.. Alle møder indledtes med et fælles møde, hvor der blev givet og udvekslet in-

formationer, hvorefter lærerne delte sig i hhv. 1p og 1q-klasseråd for at drøfte enkeltelever og klassen 

som helhed. Elever, der ønskedes drøftet, blev på forhånd skrevet ind i et studiedokument. 

Udvalget evaluerer møderne som meningsfulde: som lærer har man mulighed for at blive hørt, og der 

kan tidligt skrides ind overfor uhensigtsmæssig elevadfærd. Udvalget er noget mere skeptisk omkring 

PR-delen, hvor 2. HF-lærerne mangler for at kunne afholde reelle høringer, der vedrører HF. 

➔ Udvalget anbefaler en fortsættelse af 3 møder på rullende eftermiddage med kort fælles opstart og 

et længere klasserådsmøde, hvoraf to af møderne ligger i efteråret og ét i foråret. 

 

2. Evalueringsplan 

Igennem skoleåret har udvalget med hjælp fra repræsentanter fra alle obligatoriske Hf-fag udarbejdet 

en evalueringsplan, der fra næste skoleår skal erstatte den nuværende karaktergivning for de kommende 

1. HF’ere. 

Planen blev undervejs i processen, den 16.1., diskuteret i et fokusgruppeinterview med elevrepræsen-

tanter fra skolens 4 HF-klasser, hvor eleverne tydeligt gav udtryk for deres utilfredshed med den nuvæ-

rende evalueringsplan og bifalder en ny evalueringsform, hvor feedbacken bliver mere fremadrettet og 

personlig. Repræsentanter fra alle faggrupper er blevet hørt i to workshops i forbindelse med Pædago-

gisk Forum i hhv. november og januar. De lærere, der ikke har været direkte involveret i udarbejdelse 
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af planen, har haft mulighed for at drøfte deres fags evalueringsplan i deres faggrupper og komme med 

indsigelser til planen senest den 16. maj. 

➔ Evalueringerne gennemføres fremover efter planen fremlagt i pæd råd i juni 2019 

➔ Implementering sker ved at  

a. AK holder møder med HF-faggrupperne, hvor planen konkretiseres i det pågældende 

fag. 

b. Su lægger planen for disse møder - så vidt muligt på de første to arbejdsdage 

c. AK følger op på, om evalueringerne bliver gennemført efter planen. 

d. HF-møderne i efteråret afholdes som erstatning for standpunktsmøderne, men således at 

to møder afholdes i efteråret (september, november), mens ét rykkes til foråret (marts).  

e. Lectio anvendes i stedet for OneNote som logbog, hvor PoP og feedback kobles sam-

men i én klassenotesbog, som indrettes enkelt og overskueligt. AK og CB konsulterer 

IT-vejlederne, som implementerer. 

f. I 2.HF gælder følgende fra 2020/21: 

▪ I fællesfagene foregår lærerfeedback og elevrefleksion fortsat i OneNote; 

i fagpakke- og valgfagene, som størstedels foregår på hold sammen med 

STX’ere, gives for lethedens skyld karakterer OG kommentarer i Lectio. 

▪ Standpunktsmøderne i 2.HF afholdes som nu i forbindelse med karakter-

givning i Lectio 

g. 2.HF 2019/20 fortsætter efter nuværende form (karakter og kommentar i alle fag i Lec-

tio). 

 

3. Skriftlig progressionsplan  

I skoleåret 2018/19 udarbejdede HF-udvalget efter samråd med faglærere en skriftlig progressionsplan, 

som trinvis skal forberede HF-eleverne til at skrive større skriftlige opgaver. De tre trin i planen er:  

den obligatoriske historieopgave i 2. semester, Mini-SSO ’en i 4. semester og den obligatoriske eksa-

mensopgave, SSO’en, i direkte forlængelse af Mini-SSO’en i 4. semester.  

På baggrund af evalueringer blandt lærere og elever har Su justeret på dette års procedure omkring 

Mini-SSO’en. 

➔ Fremadrettet følges proceduren fastlagt af udvalget. Su sørger for, at relevante datoer er afstemt 

med hinanden, ligger i Lectio, og at de pågældende elever samt de berørte lærere informeres 

grundigt forud for hvert af de nævnte skriveprojekter. 
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4. Læsetime og lektielæsningstime 

I 2018/19 brugte 1.HF’erne én ugentlig puljetime til lektielæsning og én til læsetime jf. udvalgets anbe-

falinger sidste skoleår. Efter evaluering af begge typer timer med HF-repræsentanter fra alle 4 HF-klas-

ser samt indføring af ny skemastruktur med moduler i stedet for 50-minutters lektioner, anbefaler ud-

valget følgende justeringer til næste skoleår. 

➔ I hver 1. HF-klasse afholdes et ugentligt studieforberedende modul, hvor den ene halvdel bru-

ges til lektielæsning, mens den anden del foregår som læsetime, hvor eleverne selv medbringer 

én bog, som de fordyber sig i. Flere fællesfagslærere/teamlærerne friholdes så vidt muligt i dette 

modul, så flere på skift kan afholde modulet, der også lejlighedsvis kan benyttes af læsevejle-

der, mentor og støttetimelærer til enkelte elever. Modulet kan dog gerne flyttes til en anden ske-

maposition, så andre faglærere også har mulighed for at afholde det. 

5. Pop (Projekt og Praktik) 

Sideløbende med første PoP-gennemløb har uddannelseslederne i samarbejde med HF-studievejle-

derne, klassernes pågældende samfundsfagslærere samt udvalgte fagpakkelærere arbejdet på at gen-

nemføre et godt og meningsfyldt PoP-forløb. I sammenligning med andre HF-skoler organiseres PoP 

ret anderledes på ML, men umiddelbart kan studievejlederne berette om en øget tilfredshed og et sti-

gende niveau af afklaring blandt vore HF-elever.  

 

➔ Udvalget anbefaler, at vi fortsætter med forløbet, at de involverede løbende evaluerer, og at ud-

dannelseslederne sørger for justeringer derefter.  

➔ Uddannelsesledere og studievejledere er i fællesskab tovholdere for hele PoP-forløbet og forde-

ler ansvarsområder indbyrdes. 

 

6. Trivselsarbejde 

Det er velkendt, at der på HF er flere udfordringer med sårbare og utilpassede elever, der kan på-

virke klimaet i klassen i negativ retning og i yderste konsekvens føre til frafald. Udvalget har på 

den baggrund drøftet tiltag, der kan fremme trivslen og skabe et bedre læringsmiljø for elever - og 

lærere.  

➔ Udvalget anbefaler følgende: 

a. Indførelse af relationslærer-funktionen i HF, hvor der afholdes samtaler om det sociale 

miljø og læringskulturen i klassen. Den første relationslærersamtale afholdes på hyttetu-

ren.  

b. Teamet udvides igen med en tredje person. Da der er en tendens til flere og flere sårbare 

og utilpassede elever i HF, er det her vigtigt med flere opmærksomme øjne og engage-

rede ”voksne”, der samarbejder om trivslen i en klasse. Teamet er fælles om at tage an-

svar for klassens trivsel og indgå i samarbejde med hinanden bl. a. om punkterne 6c-f. 
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c. Fælles retningslinjer for håndhævelse af studie- og ordensregler blandt alle klassens læ-

rere, herunder håndtering af mobiltelefoner, smartwatches, mad og drikke i lokalerne, 

bordplan m. m., hvor det er uhensigtsmæssigt, når de aftales individuelt fra klasse til 

klasse og lærer til lærer. Især i starten er det meget vigtigt, at der er fælles fodslag blandt 

hele lærerholdet, når retningslinjerne ikke overholdes. 

d. Brug af supervision, hvor fokus i en given HF-klasse f. eks. kan være ”det gode lærings-

miljø” og klasserumsledelse. 

e. Brug af dobbeltlærertimer blandt klassens lærere til forskellige formål. Bl. a. kan fagti-

mer bruges som trivselstimer, hvor der på forskellig vis sættes fokus på miljøet i klas-

sen. 

f. Regelmæssige (ikke kun indledningsvise) sociale aktiviteter ”i og/eller ude-af huset”, 

der kan have faglige men først og fremmest en social og ryste-sammen funktion. På før-

ste teammøde lægges en overordnet plan for, hvilke aktiviteter teamet ønsker at gen-

nemføre hvornår. 

g. De halvårlige standpunktsmøder mellem team, uddannelsesleder og studievejleder er-

stattes af 3 klasserådsmøder jf. 2d. 

h. Mere fokus på muligheden for at tildele sårbare elever en mentor.  

▪ Studievejlederne bør så vidt muligt allerede meget tidligt eller før skolestart lave 

aftaler med elever med diagnoser om SPS-støttede mentorforløb.  

▪ Skolen bør tilbyde et antal lærere, der har lyst til at engagere sig i mentorforløb, 

en mentoruddannelse for at kvalificere funktionen.  

▪ AK, BD og CB udarbejder procedure og kontraktpapir til en styrket indsats med 

mentorer. Når der bliver flere mentorforløb, anbefales det desuden at oprette en 

supervisionsgruppe, hvor mentorerne og HF-studievejlederne mødes regelmæs-

sigt for at sparre omkring håndtering af vanskelige sager og samtalemetodik. 

7. Fagpakker 

Udvalget har drøftet skolens udbud af fagpakker og tendenser i elevernes valg samt aftagerstedernes 

adgangskrav. På den baggrund foreslår vi en reducering i udbuddet af fagpakker og en tydeligere profil 

af de udbudte fagpakker. 

S1-udvalget juni 2019 

Pædagogisk Råd den 27/6 2019 

 

Ledelsen bakker alle anbefalinger op og implementeringen er i fuld gang. 

Rektor den 28.8.2019 
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Rapport med anbefalinger fra Strategiudvalg 2, SRP-progressionsplan 
 

Arbejdsområde: udarbejdelse af progressionsplan frem mod studieretningsprojektet efter reformen. 

Deltagere: Ni-Oh-MR-UP-LR 

Fokus 

S2-udvalgets fokus har været arbejdet med en progressionsplan, der skulle sikre opfyldelse af refor-

mens krav til arbejde med studiekompetencer og tværfagligt samarbejde frem mod det nye SRP. I den 

forbindelse har udvalget udarbejdet en progressionsplan og været medvirkende til implementeringen af 

denne og vejledninger til de enkelte dele af planen. I dette skoleår har der været særlig fokus på imple-

mentering af SRO, klyngevejledning og tilpasning af SRP OneNote. I det kommende skoleår vil de sid-

ste elementer af denne skulle implementeres og de sidste dele af progressionsplanen skal nærmere plan-

lægges. I den forbindelse vil særligt processen omkring SRP få en central rolle, da den første årgang i 

det kommende skoleår skal skrive og eksamineres i det nye SRP. 

 

Anbefaling 

Udvalget anbefaler følgende: 

 

1. Udvalget skal sikre fortsat implementering af progressionsplanen. 

2. Innovationsforløbet i 1.g skal videreudvikles, og der skal afprøves en anden fagsam-

mensætning (samfundsfag og idræt) og et andet emne, så der kan komme øget fokus 

på de innovative kompetencer. 

3. Der skal ske løbende evaluering af de implementerede delelementer af progressions-

planen og der skal følges op på disse, så planen og de enkelte dele løbende optime-

res. 

4. Der skal arbejdes videre med en model for klyngevejledning, der fremmer elevernes 

udbytte, men samtidig ikke øger lærernes arbejdsbelastning. 

5. Der skal udarbejdes en detaljeret plan for vejledning i, udarbejdelse af og eksamina-

tion i SRP, der fremmer elevernes læring, men ikke lægger unødige belastninger på 

skolens ansatte. 

6. Udvalgets medlemmer skal på FIP i SRP og andre relevante kurser. 

7. Skolens lærere skal i god tid inden SRP informeres om de tiltag, der er planlagt og 

bekendtgørelsesændringer, der er særligt relevante. 

 

S2-udvalget juni 2019 

Pædagogisk Råd den 27/6 2019 

Ledelsen bakker alle anbefalinger op og implementeringen er i fuld gang. 

Rektor den 28.8.2019 


