
Kvalitetsplan for Paderup Gymnasium 2018/19 
 

Grundforløbet  
Styringsgrundlag:  
På Paderup Gymnasium har vi en vision om at opstille ambitiøse mål og holde opmærksomt øje med vores 
fremskridt på vej mod disse mål gennem en bred vifte af evalueringsformer. Grundforløbet blev evalueret af 
lærere og elever i hhv. december 2017og januar 2018. På baggrund af evalueringen er det tydeligt, at OneNote 
som portfolioværktøj ikke har fungeret efter hensigten, og at forløbsplanerne i flere fag var for pressede.   
 

Mål og fokusområder: 
Der skal udvikles en ny procedure i forhold til 
anvendelsen af OneNote som portfolio, så det i højere 
grad bliver et værktøj, der anvendes aktivt i elevernes 
refleksioner over deres studieretningsvalg. 
I forhold til justeringen af forløbsplaner skal disse 
justeres af de enkelte faggrupper med henblik på at 
skabe mere ”luft” i de enkelte forløb. 
  

Data og evaluering:  
Indsatsen vil blive vurderet kvantitativt, når 
grundforløbet er afsluttet. Der vil i den forbindelse 
særligt blive spurgt ind til OneNote som 
studievalgsportfolio og planlægningen af 
forløbsplanerne.    

Dato: Hvornår 
skal det gøres? 
 
 
Forår 2018 
 
 
 
Forår 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Der indkaldes til et møde, hvor faggrupperne med 
udgangspunkt i evalueringen af grundforløbet justerer 
indholdet af grundforløbet for skoleåret 2018/19.  
 
Der indkaldes til og afholdes et møde, hvor nye procedurer i 
forhold til hensigtsmæssig brug af OneNote som 
portfolioværktøj diskuteres og initiativer iværksættes.  
 
 
  

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
 
Faggrupperepræsen-
tanten. 
 
 
Studievejlederne og 
de undervisere, der 
står for afviklingen af 
studieretningsdagene. 
 

 

 
  



Løfteevne i skriftligt spansk og tysk 
Styringsgrundlag:  
På Paderup Gymnasium har vi en vision om at opstille ambitiøse mål og holde opmærksomt øje med vores 
fremskridt på vej mod disse mål gennem en bred vifte af evalueringsformer. I forbindelse med løfteevne-
analysen for 2017 er det blevet tydeligt, at løfteevnen for skriftligt spansk og tysk kan forbedres.    

 

Mål og fokusområder: 
Det er målet at udvikle elevernes skriftlige 
kompetencer i spansk og tysk, så de kommer til at 
opnå de resultater, man med udgangspunkt i den 
socioøkonomiske referenceramme kunne forvente. 
Målet skal nås ved, at lærerne i 2. fremmedsprog på 
Paderup Gymnasium søger inspiration til udvikling af 
skrivedidaktikken både internt og eksternt, fx på 
gymnasier med en positiv løfteevne, og omsætter 
denne til undervisning i skoleåret 2018/19. 

 

Data og evaluering:  
Baggrunden for initiativet er en analyse af løfteevnen 
for Paderup Gymnasium for 2017. Resultatet af 
initiativet vil derfor blive fulgt nøje i løfteevnetallene 
for 2018 og 2019. 

Dato: Hvornår 
skal det gøres? 
 
11/6 
 
Forår 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Indkaldelse og gennemførsel af GRUS for 2. fremmedsprog.  
 
På mødet drøftes rammerne for og indholdet af de forskellige 
initiativer. Deruover udarbejdes der en projektplan for de to 
gruppers pædagogiske og didaktiske udvikling. 

 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
TQ, AC. 
 
Faggrupperne i spansk 
og tysk. 

 

  



Kollegial sparring 
Styringsgrundlag: 
Et resultat af evalueringen af QTI-projektet sidste skoleår var, at der var et ønske om i højere grad at gøre brug 
af kollegial sparring. Dette stemmer fint overens med visionen for Paderup Gymnasium, hvor der under over-
skriften ”Lærerne og visionen” står, at ”Udvikling sker bedst i samarbejde med andre. Lærerne er derfor engage-
rede i pædagogiske udviklingsprojekter i faglige og tværfaglige læringsfællesskaber”.  
 

Mål og fokusområder: 
Med henblik på at udvikle lærerens praksis vil der i 
skoleåret 2018-19 blive iværksat projekter med kolle-
gial sparring om pædagogiske og faglige emner i to-tre 
faggrupper. Formålet er at styrke samarbejdet om at 
skabe endnu bedre betingelser for elevernes læring og 
trivsel. Kollegial sparring består typisk af to elementer, 
nemlig en observation hos en kollega ud fra nogle selv-
definerede fokusområder og en efterfølgende struktu-
reret samtale herom.  
 

Data og evaluering:  
Den kollegiale sparring som metode og resultaterne 
heraf vil med udgangen af skoleåret blive evalueret af 
Pædagogisk Udvalg med henblik på at udvikle og 
tilpasse indsatsen.   

Dato:Hvornår skal 
det gøres? 
 
Foråret 2018 
 
 
 
Foråret 2018 
 
 
 
Efteråret 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Der afholdes MUS med alle lærere med henblik på at afdække 
aktuelle behov for udvikling i de forskellige faggrupper. 
 
 
Pædagogisk Udvalg fastlægger rammerne for kollegial spar-
ring, og ledelsen udpeger efter dialog to-tre grupper, der skal 
arbejde med kollegial sparring. 
 
De to-tre grupper mødes og afholder et indledende møde. På 
mødet drøftes rammerne for og indholdet af de forskellige 
initiativer. Deruover udarbejdes en projektplan for 
projekterne.  
 
   

 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
Ledelsen (AC, HB, TQ) 
 
 
 
Pædagogisk Udvalg 
(MM) + Ledelsen (AC, 
HB, TQ). 
 
De involverede fag-
grupper. 

 

  



Frivillige aktiviteter for eleverne 
Styringsgrundlag:  
På Paderup Gymnasium har vi en vision om at fremme handlekraften og samarbejdsglæden, fordi vi mener, at 
et godt skolemiljø kan bidrage til gode faglige resultater. I visonen står der, at ”Med handlekraft mener vi 
evnen til at møde udfordringer og skabe resultater i kraft af faglige kvalifikationer, sociale kompetencer, 
kreativitet og ansvarlighed for sig selv, for andre og for det faglige resultat. Med samarbejdsglæde mener vi 
trivslen i det fagligt og socialt stærke fællesskab. Et fællesskab, hvor den enkelte bærer fællesskabet, og 
fællesskabet bærer den enkelte frem mod resultater”. 
 
Derfor støtter vi op om et initiativ fra Elevtrivsel- og kvalitetsudvalget, EKU, hvor der efterlyses forskellige 
elevaktiviteter på gymnasiet. 
 

Mål og fokusområder: 
Med henblik på at fremme handlekraften og 
samarbejdsglæden vil vi gerne etablere en kultur, hvor 
eleverne deltager i og arrangerer flere frivillige 
aktiviteter. I skoleåret 2018/19 etableres der således 
tilbud om frivillig idræt, frivilligt kor samt en spillecafé 
som et alkoholfrit supplement til fredagscaféerne. 
Målet er, at det skal blive en elevbåret kultur, men 
som udgangspunkt vil den være lærerunderstøttet.   

 

Data og evaluering:  
Ved skoleårets udgang skal initiativet evalueres og 
særligt i forhold til, om tilbuddene dækker et reelt 
behov.  

Dato:Hvornår skal 
det gøres? 
 
 
Medio: juni 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Der indkaldes/afholdes et indledende møde for musiklærere, 
idrætslærere og Brætspilsudvalget. På mødet drøftes 
rammerne for og indholdet af de forskellige initiativer. 
Deruover drøftes en strategi for organisering og 
kommunikation. Afslutningsvist udarbejdes en projektplan.  
 

 
 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
 
TQ og EKU.  

 

  



Karrierelæring: Samfundsfag, engelsk & studievejledning 
Styringsgrundlag:  
Karrierelæring figurerer som et centralt begreb i gymnasiereformen fra 2017 og optræder i fagenes læreplaner, 
men uden at blive konkretiseret, og er således en flydende betegner, som det er op til gymnasierne selv at ud-
fylde. I Lov om de gymnasiale uddannelser fra 2017 står der i § 29, stk. 2: ”Undervisningen skal, hvor det er 
relevant, indeholde forløb og faglige aktiviteter, der styrker elevernes evne til at håndtere valg og overgange i 
uddannelsessystemet. Eleverne skal gennem undervisningen opnå viden om og erfaringer med fagenes 
anvendelse, der modner deres evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et 
studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv.” 
 

Mål og fokusområder: 
Med henblik på at implementere karrierelæring i den 
daglige undervisning indgår Paderup Gymnasium i et 
regionsstøttet udviklingsprojekt sammen med Tradium 
hhx og htx i Randers, VIA UC og Studievalg Østjylland. 
Målet er, at eleverne kommer til at reflektere over og 
lære om forskellige karrieremuligheder og dermed 
udvikle deres karrierekompetence og ruste sig til en 
fremtid og et samfund, der fordrer nye kompetencer. I 
skoleåret 2018/19 arbejdes der gennem læringscirkler 
med karrierekompetence i samfundsfag, engelsk og 
studievejledningen.  
 

Data og evaluering:  
Projektet vil løbende blive evalueret af de indgående 
skoler samt af Region Midt, der medfinansierer 
projektet. 
 

Dato: Hvornår 
skal det gøres? 
 
Skoleåret 18/19 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Der afholdes 4 cirkelmøder på tværs af skolerne à 3 timer med 
to lærere fra hhv. engelsk og samfundsfag og samtlige 
studievejledere. Her medbringes empiri vedrørende 
karrierekompetencer, som de enkelte lærere ”bøvler” med, 
undrer sig over eller synes har fungeret godt i den daglige 
undervisning. Efter møderne skal cirkeldeltagerne tage det 
videre arbejde med hjem til et møde i faggruppen, hvor de 
diskuterer det didaktiske arbejde med karrierelæring- og 
kompetencer og udvikler på arbejdet med karrierelæring 
inden næste cirkelmøde. 
 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
Engelsk: KP og UO; 
samfundsfag: LG og 
Mo; studievejledning: 
AS, Cu, BA og AH. 
Projekt- og cirkelleder: 
MM. 
Styregruppe: AC og 
MM. 
Økonomistyring: TA. 

 

 



Kompetenceudviklingsprojekt: Bioteknologi 
Styringsgrundlag:  
Forsøgsfaget bioteknologi er blevet gjort permanent, og der er derfor behov for at formalisere og konsolidere 
faget yderligere. I visionen for Paderup Gymnasium står der under overskriften ”Lærerne og visionen”: 
”Lærerne planlægger såvel forløb som enkelte lektioner med klare læringsmål og tilbyder eleverne en bred 
vifte af evalueringsformer.” … ”Udvikling sker bedst i samarbejde med andre. Lærerne er derfor engagerede i 
pædagogiske udviklingsprojekter i faglige og tværfaglige læringsfællesskaber. Disse er ofte selvinitierede og 
selvledede, samtidig med at de indgår som en del af gymnasiets strategi.” 

 

Mål og fokusområder: 
Idet undervisningen varetages af to lærere med 
henholdsvis udelukkende biologi- og 
kemikompetence, har vi brug for tid til at styrke 
samspillet mellem fagene, så begge fag kommer til at 
indgå meningsfuldt og sammenhængende i alle forløb. 
Konkret skal dette ske ved fx at udarbejde fælles 
forløbsplaner og opgaver, der giver underviserne i 
hhv. biologi og kemi et bedre indblik i hinandens 
faglighed. Målsætningen er, at svagere præsterende 
elever vil klare sig bedre ved at få en større forståelse 
af samspillet mellem biologi og kemi. 
 

Data og evaluering:  
Evaluering sker kvalitativt ved de indgående lærere og 
ved spørgeskemaundersøgelse hos eleverne. 

Dato: Hvornår 
skal det gøres? 
 
7/6 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Der afholdes en GRUS-samtale med Biotekgruppen, hvor det 
videre forløb planlægges.  

 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
HB, TQ. 

 
  



Kompetenceudviklingsprojekt: Fransk 
Styringsgrundlag:  
De nye prøveformer lægger op til mere udenadslære. Derfor er der brug for flere emnebaserede oversigter, 
som både giver elever og lærere overblik. Det kan fx være ordforrådslister til de enkelte emner, lister med ven-
dinger til samtale, til analyse, oversigter over grammatiske emner, som skal beherskes, jf. fagets kernestof. En 
systematisering af undervisningen kan løfte elevernes kommunikative kompetencer, og det er også målet at 
indtænke innovative kompetencer, globale kompetencer og karrierelæring i undervisningen, jf. nye krav i be-
kendtgørelsen 2017. I visionen for Paderup Gymnasium står der under overskriften ”Lærerne og visionen”: 
”Lærerne planlægger såvel forløb som enkelte lektioner med klare læringsmål og tilbyder eleverne en bred vifte 
af evalueringsformer.” … ”Udvikling sker bedst i samarbejde med andre. Lærerne er derfor engagerede i 
pædagogiske udviklingsprojekter i faglige og tværfaglige læringsfællesskaber. Disse er ofte selvinitierede og 
selvledede, samtidig med at de indgår som en del af gymnasiets strategi.” 

 

Mål og fokusområder: 
Der er målet at systematisere undervisningen i fransk 
med henblik på at løfte elevernes kommunikative 
kompetencer. Det er også målet at indtænke innova-
tive kompetencer, globale kompetencer og karrierelæ-
ring i undervisningen.  
 

Data og evaluering:  
Resultaterne af projektet kan forhåbentlig aflæses i 
sammenligning med tidligere års data: 
Elevernes karakterer sammenholdt med den 
socioøkonomiske reference. Derudover vil der blive 
foretaget en kvalitativ undersøgelse af elevernes 
udbytte af undervisningen. 
 

Dato: Hvornår 
skal det gøres? 
 
Efterår 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Kompetenceudviklingsgruppen indkaldes, og der afholdes et 
indledende møde. På mødet drøftes rammerne for og 
indholdet af de forskellige initiativer. Derudover udarbejdes en 
projektplan for gruppens kompetenceudviklingsprojekt.  

 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
Faggrupperepræsen-
tanten i fransk. 

 



Kompetenceudviklingsprojekt: Fysik 
Styringsgrundlag:  
Baggrunden for initiativet er de nye krav til undervisningen i fysik B samt ønsket om at udvikle faget og udbrede 
det til fagkolleger. I visionen for Paderup Gymnasium står der under overskriften ”Lærerne og visionen”: 
”Lærerne planlægger såvel forløb som enkelte lektioner med klare læringsmål og tilbyder eleverne en bred vifte 
af evalueringsformer.” … ”Udvikling sker bedst i samarbejde med andre. Lærerne er derfor engagerede i 
pædagogiske udviklingsprojekter i faglige og tværfaglige læringsfællesskaber. Disse er ofte selvinitierede og 
selvledede, samtidig med at de indgår som en del af gymnasiets strategi.” 
 

Mål og fokusområder: 
I den nyeste læreplan for fysik B og fysik A er det et 
krav, at eleverne arbejder med elektriske sensorer, og 
at de hhv. har kendskab eller kompetence til at styre 
fysiske systemers opførsel ved hjælp af it-værktøjer. 
Med henblik på at opfylde læreplanens bestemmelser 
og udvikle undervisningen i fysik på Paderup 
Gymnasium igangsættes der i skoleåret 2018/19 et 
kompetenceudviklingsprojekt, hvor målet er at udvikle 
og afprøve et nyt undervisningsforløb med ”Arduino” 
som omdrejningspunkt. Arduino er et system, der 
sammenkobler elektriske kredsløb med 
programmering på computer til at reagere på 
baggrund af og styre komponenter i det elektriske 
kredsløb. 

 

Data og evaluering:  
Projektet vil afslutningsvist blive evalueret kvalitativt 
af forsøgsklasserne med henblik på justering til de 
efterfølgende gange, der skal arbejdes med 
udstyret/forløbet. 
 

Dato: Hvornår 
skal det gøres? 
 
Efterår 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Kompetenceudviklingsgruppen mødes, og der afholdes et 
indledende møde. På mødet drøftes rammerne for og 
indholdet af de forskellige initiativer. Derudover udarbejdes 
der en projektplan for gruppens kompetenceudviklingsprojekt.  

 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
KD og MS. 

 

  



Kompetenceudviklingsprojekt: Kemi 
Styringsgrundlag:  
Eksamensformen i kemi C er ændret med gymnasiereformen, og dette vil have stor indflydelse på 
planlægningen af undervisningen. Eksamen bliver for de kommende kemi C-elever en eksperimentel eksamen 
med tilhørende teorispørgsmål. De nuværende fællesforløb skal derfor gentænkes således, at antallet og 
udformningen af eksperimenter i den daglige undervisning tilpasses den nye eksamensform. Det 
eksperimentelle arbejde skal have en mere central placering for at kunne forberede eleverne bedst muligt til 
den mundtlige eksamen i faget.  I visionen for Paderup Gymnasium står der under overskriften ”Lærerne og 
visionen”: ”Lærerne planlægger såvel forløb som enkelte lektioner med klare læringsmål og tilbyder eleverne en 
bred vifte af evalueringsformer.” … ”Udvikling sker bedst i samarbejde med andre. Lærerne er derfor 
engagerede i pædagogiske udviklingsprojekter i faglige og tværfaglige læringsfællesskaber. Disse er ofte 
selvinitierede og selvledede, samtidig med at de indgår som en del af gymnasiets strategi.” 
 

Mål og fokusområder: 
Målet er at udvikle og afprøve fællesforløb, hvor det 
eksperimentelle arbejde har en central placering, og 
som vil styrke elevernes eksperimentelle kompetencer 
ved i højere grad at kunne inddrage forsøg i den 
daglige undervisning. Projektet skal implementeres via 
læringsfællesskaber, hvor vi kan udnytte hinandens 
ressourcer. 

 

Data og evaluering: 
Resultaterne af projektet kan forhåbentlig aflæses i 
sammenligning med tidligere års data: 
Elevernes karakterer sammenholdt med den 
socioøkonomiske reference. Derudover vil der blive 
foretaget en kvalitativ undersøgelse af elevernes 
udbytte af undervisningen. 

Dato: Hvornår 
skal det gøres? 
 
Efterår 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Kompetenceudviklingsgruppen indkaldes, og der afholdes et 
indledende møde. På mødet drøftes rammerne for og 
indholdet af de forskellige initiativer. Derudover udarbejdes en 
projektplan for gruppens kompetenceudviklingsprojekt.  

 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
Faggrupperepræsen-
tanten i kemi. 

 



Kompetenceudviklingsprojekt: Matematik 
Styringsgrundlag:  
Baggrunden for initiativet er den nye mundtlige eksamensform på C- og B-niveau i matematik samt ønsket om 
at udvikle faget og udbrede det til fagkolleger. I visionen for Paderup Gymnasium står der under overskriften 
”Lærerne og visionen”: ”Lærerne planlægger såvel forløb som enkelte lektioner med klare læringsmål og 
tilbyder eleverne en bred vifte af evalueringsformer.” … ”Udvikling sker bedst i samarbejde med andre. Lærerne 
er derfor engagerede i pædagogiske udviklingsprojekter i faglige og tværfaglige læringsfællesskaber. Disse er 
ofte selvinitierede og selvledede, samtidig med at de indgår som en del af gymnasiets strategi.” 
 

Mål og fokusområder: 
I den nye læreplan for matematik er den mundtlige 
eksamensform på C- og B-niveau ændret 
grundlæggende. Eleverne skal fremadrettet lægge ud 
med en gruppedelprøve, hvor eleverne i grupper skal 
arbejde med et projekt. Den ændrede eksamensform 
vil få indflydelse på planlægningen af den daglige 
undervisning, hvorfor der er behov for at udvikle og 
afprøve nye forløbsplaner både i den daglige 
undervisning og i forbindelse med årsprøver. Derfor 
sættes der i skoleåret 2018/19 et udviklingsprojekt i 
gang for at fastholde den høje faglighed i matematik 
på Paderup Gymnasium. 
 

Data og evaluering:  
Initiativerne vil blive evalueret kvalitativt med de 
involverede matematikhold. Da eksamensformen er 
ny, vil det være vanskeligt at sammenligne med 
tidligere års data, men der er mulighed for at 
sammenligne elevernes resultater med matematik-
karakterer fra gymnasier, vi normalt sammenligner os 
med. 

Dato: Hvornår 
skal det gøres? 
 
Efterår 2018 

Handling: Hvad skal der gøres? 
 
 
Kompetenceudviklingsgruppen indkaldes, og der afholdes et 
indledende møde. På mødet drøftes rammerne for og 
indholdet af de forskellige initiativer. Derudover udarbejdes en 
projektplan for gruppens kompetenceudviklingsprojekt.  

 

Aktør: Hvem skal 
gøre det? 
 
Faggrupperepræsen-
tanten i matematik. 
 
 

 

 

 


