
Bilag 4.1. 
 

Kvalitetsplan 2017-18 
 
Præambel  
 
Formål 
Paderup Gymnasiums kvalitetsplan fungerer som styrings- og monitoreringsredskab i relation til 
gymnasiets vision: “I 2020 er vi et gymnasium, der præsterer på et højt niveau, fordi vi ansporer til 
handlekraft, fordi vi fostrer samarbejdsglæde, fordi vi er tydelige omkring vores forventninger, og 
fordi vi undersøger, om vi når vores mål.” 
 
Kvalitetsplanen selv og indsatsområderne heri skal således tjene til at understøtte realiseringen af 
visionen. 
 
Filosofi  
Kvalitetsarbejdet på Paderup Gymnasium er struktureret med udgangspunkt i W. Edward De-
mings PDCA-model: 
 

• P = Plan (planlæg)  
• D = Do (udfør)   
• C = Check (studer)   
• A = Adjust (juster)  

 
Kvalitetsplanen vil variere mellem nye indsatsområder og indsatsområder, der baserer sig på fore-
gående evalueret arbejde. For de nye indsatsområder vil det gælde, at hele hjulet vil være integreret 
i kvalitetsplanen. For de indsatsområder, der baserer sig på evalueret arbejde, vil det gælde, at kva-
litetsplanen vil fokusere på fasen fra “Studer” til justerende intervention, ny planlægning og ny udfø-
relse. 
 
Områder 
Kvalitetsplanens indsatsområder organiseres i fem fokusområder. I hvert skoleår skal planen 
indeholde mindst et indsatsområde fra hvert fokusområde: 
 

 



 
Struktur 
Kvalitetsplanen indeholder indsatsområder for de kommende to skoleår. Planen justeres 
hvert skoleår. For hvert skoleår beskrives indsatsområderne inden for de fem fokusområder, 
idet der indledes med en redegørelse for det mål, som området skal fremme. Det angives, om 
indsatsområdet er et nyt område eller et område, der baserer sig på evalueret arbejde. Hvert 
områdes evalueringsmetoder beskrives præcist, idet evalueringens data karakteriseres, så 
det tydeligt fremgår, om data er kvantitative og/eller kvalitative. 
 
Skoleåret 2017-18 
Skoleåret 2017-18 bliver første år med den nye reform. I løbet af 17/18 vil vi igangsætte 
Udviklingsarbejde, efterhånden som bekendtgørelser, læreplaner mv. bliver klar. 

 
Undervisnings- og læringsfokus: 
 
Hvad: Fælles grundforløb. 
Beskrivelse: I forbindelse med gymnasiereformen er grundforløbet blevet forkortet og dermed også 
den periode, der går, inden eleverne skal vælge studieretning. Derfor er der et behov for, at eleverne 
hurtigere bliver præsenteret for de forskellige dimensioner, fagene rummer, så de kan træffe et kva-
lificeret valg. Til det formål udarbejdes der i skoleåret 2017-18 fælles undervisningsforløb i alle de 
fag, som eleverne møder i grundforløbet. Undervisningsforløbene vil ud over en angivelse af lektien 
også indeholde læsefokusspørgsmål samt en angivelse af læringsmål, arbejdsformer og evalue-
ringsformer.  
Evaluering: Grundforløbene evalueres kvantitativt af både 1.g-elever og lærere i løbet af vinteren 
17/18.  
Ansvar: De enkelte faggrupper og ledelsen. 
PDCA: Projektet går fra planlægning til afprøvning, evaluering og justering. 
 
Medarbejderfokus: 
 
Hvad: Medarbejderarbejdstidsplanlægningssamtaler (MAPS). 
Beskrivelse: På baggrund af et ønske i lærerkollegiet indføres der i skoleåret 2017-18 en række 
samtaler mellem læreren og den nærmeste leder. Samtalerne har til formål at højne dialogen om 
tilrettelæggelsen og løsningen af de tildelte opgaver i forhold til den tid, den enkelte underviser har 
til rådighed. I samtalerne vil der også blive spurgt ind til, om der er forhold vedr. medarbejdertrivsel 
og samarbejde, som den enkelte lærer synes ledelsen skal være opmærksom på. 
Evaluering: Medarbejderplanlægningssamtalerne vil blive evalueret i MIO i løbet af foråret 2018. 
Ansvar: Lærere og ledelse i fællesskab 
PDCA: Projektet går fra planlægning til afprøvning, evaluering og justering. 
 
Hvad: OneNote. 
Beskrivelse: Med henblik på at kvalificere elevernes refleksioner i forbindelse med studieretnings-
valget oprettes der for hver elev en studievalgsportfolio i OneNote. Eleverne skal i studievalgsport-
folioen skrive refleksioner over de forskellige aktiviteter, der afholdes på gymnasiet, herunder indtryk 
fra studieretningsdagene. Studievalgsportfolioen er ud over at være elevens eget refleksionsrum 
også et rum for samarbejde mellem elev og studievejleder i forbindelse med den obligatoriske eva-
lueringssamtale. Programmet kan ydermere fungere som tavle/note-program i undervisningen.  
Evaluering: Kvantitativ evaluering i februar 2018. 



Ansvar: Studievejledere.  
PDCA: Projektet går fra planlægning til afprøvning, evaluering og justering. 
 
Hvad: Feedback på skriftligt arbejde.  
Beskrivelse: Med henblik på at højne udbyttet af det skriftlige arbejde gennemføres der i efteråret 
2017 et internt efteruddannelsesarrangement med pædagogisk leder Rita Juncher Christensen, Fre-
dericia Gymnasium, som oplægsholder. Oplægget følges op af et pædagogisk arrangement i PR. I 
forlængelse heraf påbegyndes der et udviklingsarbejde med henblik på til at skabe en hjemmeside, 
hvor relevant materiale ift. skriftligt arbejde kan samles (jf. skrivemetro-begrebet).  
Evaluering: Evalueres kvantitativt og kvalitativt i forbindelse med den generelle undervisningseva-
luering. Oplægget af Rita Juncher Christensen evalueres i Pædagogisk Udvalg (PU). 
Ansvar: Ledelsen + PU + PR-formand. 
PDCA: Projektet går fra planlægning til afprøvning, evaluering og justering. 
 
Elevfokus: 
 
Hvad: Strategi mod mobning. 
Beskrivelse: Som supplement til gymnasieloven er der udarbejdet en undervisningsmiljølov, og i 
denne er der et krav om, at alle uddannelsesinstitutioner har en strategi mod mobning, herunder 
digital mobning. Lovgivningen er et udtryk for et politisk ønske om at fremme elevtrivslen, hvilket er 
i god overensstemmelse med Paderup Gymnasiums mission og værdigrundlag. I skoleåret 2017-18 
udarbejdes der en strategi mod mobning, og denne kommunikeres efterfølgende ud til elever og 
lærere. Strategien skal for det første afgrænse fænomenet mobning og for det andet beskrive, hvilke 
forpligtigelser hhv. elever, lærere og ledere har, hvis de bliver opmærksomme på mobning. 
Evaluering: Strategien mod mobning vil blive revideret i forbindelse med en eventuel mobbesag. 
Ansvar: EKU og ledelsesrepræsentant (TQ). 
PDCA: Nyt initiativ. 

 
Strukturelt fokus: 
 
Hvad: Justering af grundforløbets struktur. 
Beskrivelse: Reformforliget medførte en række krav til et justeret og forkortet grundforløb. En 
gruppe af lærere og ledelsesrepræsentanter udarbejdede med udgangspunkt i reformen et nyt 
grundforløb under hensyntagen til det faglige, det flerfaglige, det sociale og elevernes studieretnings-
valg. Det justerede grundforløb skal i skoleåret 2017-18 evalueres af elever, lærere og ledelse med 
henblik på forbedringer og tilpasning.  
Evaluering: Der foretages en kvantitativ evaluering af det nye justerede grundforløb til vinter 17/18.  
Ansvar: Ledelsen og storreformgruppen. 
PDCA: Projektet går fra planlægning til afprøvning, evaluering og justering. 

 
Ledelsesfokus: 
 
Hvad: Kollegial sparring.  
Beskrivelse: Med henblik på at fremme samtalen om og udviklingen af undervisningen iværksættes 
i skoleåret 2017-18 et initiativ med kompetenceudvikling om kollegial sparring i faggrupperne.  
Evaluering: Der foretages en kvantitativ evaluering. 
Ansvar: Ledelsen. 



PDCA: Nyt initiativ. 
 
Hvad: Karrierelæring 
Beskrivelse: I forbindelse med gymnasiereformen indføres begrebet karrierelæring i det almene 
gymnasium. Med henblik på at afdække, hvad karrierelæring er, og integrere karrierelæring i fagene 
holdes der i første omgang et oplæg for underviserne i begyndelsen af skoleåret 2017-18, og der 
igangsættes et karrierelæringsprojekt i samarbejde med Tradium, VIA og Studievalg Østjylland. Må-
let er, at de fire undervisningsinstitutioner gennem læringscirkler opnår viden om, hvordan karriere-
læring kan implementeres i de forskellige fag og understøttes organisatorisk.  
Evaluering: Projektet vil munde ud i en rapport i 2020. 
Ansvar: MM er projektleder, og AC er ledelsesrepræsentant i AM’s fravær. 
PDCA: Projektet går fra planlægning til afprøvning, evaluering og justering. 
 
Hvad: Gentænkning af kvalitetsarbejdet. 
Beskrivelse: Med afsæt i gymnasiereformens nye bestemmelser og med henblik på at opfylde visi-
onens mål om at drive skole på et datainformeret grundlag igangsættes der et arbejde med at gen-
nemgå Paderup Gymnasiums kvalitetsmodel. Kvalitetsmodellen vil blive udarbejdet i foråret 2018.  
Evaluering: Kvalitetsmodellen evalueres løbende af ledelsen i forhold til dens praktiske anvende-
lighed.  
Ansvar: Ledelsen.  
PDCA: Projektet går fra planlægning til afprøvning, evaluering og justering. 
 
Hvad: Trykfølsomme skærme.  
Beskrivelse: De eksisterende skærme og projektorer i undervisningslokalerne er ved at være ud-
tjente, og der forestår således en større udskiftning i de kommende år. Med henblik på at kunne 
træffe et kvalificeret valg igangsættes der en undersøgelse af fordele og ulemper ved forskellige 
typer trykfølsomme skærme. 
Evaluering: Skærmene vil i foråret 2018 blive opsat og testet hhv. på lærerværelset og i dramalo-
kalet (lok. 81). 
Ansvar: Ledelsen og Profiludvalget. 
PDCA: Projektet går fra planlægning til afprøvning, evaluering og justering. 
 


