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Sagsfremstilling 

6. Status på visionen: Kvalitetsplan 2019/20 – målopfyldelse 
                                                                         

                                                                        Sagsbehandling: AC, AM, HB, TQ, TA 
 

Under dette dagsordenspunkt evalueres de enkelte indsatser i sidste skoleårs kvalitetsplan, 
hvad angår målopfyldelse. Hvert indsatsområde tager typisk udgangspunkt i et erkendt be-
hov, visionen for Paderup Gymnasium eller gymnasiereform 2017, nogle i flere på en gang. 
Først evaluerer vi de enkelte områder med tekstforklaringer, dernæst giver vi en oversigt 
over opfyldelsen af de enkelte indikatorer (målopfyldelse er angivet med rødt). Vi håber, at 
dette både sikrer udførlige forklaringer og hjælper til at give et overblik over, hvor langt vi er 
nået med kvalitetsplanen i det forgangne skoleår. 
 

Kvalitetsplan 
Fravær 
En analyse af elevfraværet i skoleåret 2018/19 viste, at der var en tendens til, at elevernes 
“klatfravær” var stigende over de tre år, de gik på Paderup Gymnasium. For at nedbringe 
klatfraværet har der i skoleåret 2019/20 ca. hver 6. uge været afholdt statusmøder mellem 
de enkelte klassers studievejledere og ledelsesrepræsentanter med henblik på at følge og 
håndtere et stigende klatfravær tidligt i forløbet. Selvom den formelle evaluering er blevet 
udskudt til starten af skoleåret 2020/21, står det allerede nu klart, at både studievejledere 
og ledelse er tilfredse med ordningen, og den vil derfor blive en fast procedure. 
  
For at nedbringe klatfraværet blev der på initiativ af Elevtrivsel- og kvalitetsudvalget introdu-
ceret en fraværskonkurrence, hvor de klasser, der over en otte-ti-ugers periode havde 
mindst fravær, fik en præmie i form af kage. Vinderne af fraværskonkurrencen blev udnævnt 
i forbindelse med en morgensamling, hvorved der blev skabt opmærksomhed om problem-
stillingen. Eleverne har taget godt imod initiativet, hvorfor det vil blive taget op igen, når 
situationen vedrørende covid-19 er normaliseret. For at undgå smittespredning er det i mel-
lemtiden blevet vigtigt, at der ikke er incitamenter til at komme i skole, hvis man har symp-
tomer forenelige med covid-19 og burde blive hjemme.  
 
Der har i indeværende skoleår været mulighed for, at eleverne kunne indhente et fraværs-
bevis, som de ville kunne bruge i forbindelse med ansøgning om studiejobs mv. Der er i 
indeværende skoleår ingen elever, der har benyttet sig af denne mulighed, men da der ikke 
er udgifter forbundet med at opretholde ordningen, vil den blive opretholdt og kendskabet til 
den forsøgt udbredt foreløbig i skoleåret 2020/21. 
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Fraværet var i skoleårene fordelt på årgangene: 
 

Skoleår 1.g 2.g 3.g 

2016/17 10% 11% 10% 

2017/18 8% 9% 11% 

2018/19 7% 10% 10% 

Middelværdi 8% 10% 10% 

2019/20 6% 8% 10% 

Målopfyldelse pr. årgang 100% 100% 100% 
  

Dette giver en samlet målopfyldelse på 100%. 
 
Bruttofrafaldet var i skoleårene: 
2016-17: 9,3% 
2017-18: 8,7% 
2018-19: 6,6% 
Middelværdi: 8,2% 
 
Frafaldet var i skoleåret 2019/20 på 4,2%. Dette giver en målopfyldelse på 100%. 
 
Overgangsfrekvens 
For at øge overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser har vi i år afviklet en ud-
dannelsesdag. Eleverne fra Paderup Gymnasium mødte studerende fra VIA University Col-
lege gennem konceptet VIA på Vejen. De studerende præsenterede deres uddannelse på 
VIA gennem eksemplificerende undervisning og emner. Eleverne var meget tilfredse med 
dagen. 82 % af vores elever angiver således, at de er enige eller meget enige i, at de har 
haft en god dag med VIA på Vejen, og 88 % af eleverne angiver, at de er blevet klogere på 
VIA´s uddannelser. 39 % af eleverne kendte ikke til VIA’s uddannelser før undervisningsda-
gen, og 82 % er enige eller meget enige i, at de kan bruge dagen til at blive klogere på deres 
eget studievalg. På den baggrund har vi besluttet, at VIA på Vejen sammen med Aarhus 
Universitets parallelle koncept, Det rullende Universitet, skal indgå i en fast turnus, hvor de 
hvert andet år får mulighed for at præsentere deres uddannelser for vores elever. 
  
Endvidere blev der i samarbejde med Studievalg Danmark og projektet NextStep afviklet en 
studievalgscafé, hvor der var et oplæg fra Studievalg Danmark, og hvor otte af skolens tid-
lige elever deltoig. De fortalte om deres egen uddannelses-, job- og karrierevej i plenum, og 
senere havde vores elever mulighed for at tale med de otte tidligere elever i en uddannel-
sescafé. Formålet med studievalgscaféen var at gøre eleverne klogere på, hvad et sabbatår 
kan indeholde, samt kvalificere deres valg af videregående uddannelse. 
 
Gymnasier Fuld af liv 
På Paderup Gymnasium ønsker vi at bidrage til at ændre alkoholkulturen på landets gym-
nasier. Derfor har vi deltaget i projektet Gymnasier Fuld af liv. Projektets mål er, at det skal 
være samværet og fællesskabet, der er i centrum, ikke alkoholen. Som et led i projektet er 
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skolens alkohol/rusmiddelpolitik blevet opdateret, der er i forbindelse med informationsmø-
det for de kommende 1.g-elever mandag den 3. juni 2019 (skoleåret 2019/20) blevet infor-
meret om indsatsen, og forældrene har fået udleveret en pjece med anbefalinger og gode 
råd til, hvordan de kan tale med og sætte rammer for de unge menneskers alkoholindtag. 
 
I forbindelse med opstarten af skoleåret har alle tutorer og sociale udvalg taget en online-
uddannelse om deres rolle i forhold til at formidle en ansvarlig alkoholkultur og at planlægge 
årets fester hhv. den 7. og 15. august 2019. Både elever og ledelsesrepræsentanter har 
vurderet initiativet positivt, og det indgår derfor fremadrettet som en del af vores praksis. Et 
element heri er, at der til alle fester bliver udleveret gratis flaskevand i baren. Der bliver til 
hver fest uddelt ca. 500 flasker vand, og det er vores vurdering, at det har ført til, at der er 
færre elever, som er meget berusede ved aftenens afslutning.  
 
Under overskriften Lommefilm blev der i efteråret 2019 afviklet en heldagsworkshop for alle 
1.g-elever, hvor der var fokus på de unges alkoholforbrug og konsekvenserne heraf. De 
eksterne oplægsholdere har i deres tilbagemelding tilkendegivet, at eleverne udtrykte til-
fredshed med udbyttet af dagen, og vi vil derfor også i fremtiden invitere dem indenfor på 
skolen i forbindelse med andre I sundhedsfremmende initiativer. Den samlede kvantitative 
undersøgelse af udbyttet af initiativet Gymnasier Fuld af liv blev desværre aflyst på grund af 
covid-19-pandemien. 
 
Løfteevne i skriftligt spansk og tysk 
Der er i skoleåret 2019/20 blevet arbejdet med at udvide elevernes aktive ordforråd i spansk 
og tysk. Et element i projektet var at afholde en læringsdag med intern og ekstern inspiration. 
I den forbindelse afviklede faggrupperne i spansk og tysk et fælles internt kursus den 8. 
januar 2020 med Susanne Galsøe som konsulent. Faggruppen i spansk skulle have været 
på kurset Faglig udvikling i praksis, men dette blev desværre udskudt på grund af covid-19-
situationen. 
  
Som følge af den reducerede eksamensplan ved sommerterminen 2020 har det desværre 
ikke været muligt at analysere løfteevnen for hhv. spansk og tysk.  
 
Arbejdet med at forbedre løfteevnen i spansk og tysk videreføres i forbindelse med næste 
års gruppeudviklingssamtaler og i indsatser i forhold til internationalisering.   
 
Medarbejderudviklingssamtaler 
I skoleåret er arbejdet med at introducere en ny type medarbejderudviklingssamtaler påbe-
gyndt. Disse nye samtaler skal i højere grad tage udgangspunkt i den enkelte medarbejder 
og dennes arbejdshverdag. Der er således blevet afviklet et uddannelses- og træningsforløb 
i det koncept, der udbydes af Musskema.dk. Det var som følge af covid-19-situationen imid-
lertid ikke muligt at afvikle selve samtalerne, hvorfor disse er blevet udskudt og forventes 
afviklet i efteråret 2020. Der er i forlængelse heraf ikke blevet foretaget en evaluering af den 
ændrede praksis. Punktet overføres derfor til kvalitetsplanen for 2020/21. 
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Professionel kapital 
Der er i foråret 2020 blevet gennemført en undersøgelse af gymnasiets såkaldte professio-
nelle kapital som opfølgning på resultaterne af den APV, der blev gennemført i foråret 2019. 
Som et led heri blev der afviklet et virtuelt opfølgningsseminar med arbejdsmiljøkonsulent 
Eva Thoft fredag den 17. april 2020. Konsulenten lagde vægt på, at undersøgelsen viser, at 
vi i organisationen har en høj grad af tillid, og mener, at dette er et godt udgangspunkt, som 
vi skal værne om. Modsat scorer skolen lavt på arbejdsmængde (dvs. at den opleves som 
stor) og på oplevet kvalitet. Undersøgelsen peger derudover på, at mange ønsker mere 
anerkendelse i dagligdagen både mellem ledelse og lærere samt lærerne imellem. I forlæn-
gelse af opfølgningsseminaret blev det i MIO besluttet, at der i skoleåret 2020/21 skal afvik-
les en række faggruppesamtaler, der tematiserer, hvad god kvalitet er, og hvad eleverne 
lærer mest af. De nærmere rammer for dette arbejde er beskrevet i kvalitetsplanen for 
2020/21.  
 
Bygninger 
Ifølge kvalitetsplanen skulle alle OBH-Gruppens foreslåede energirenoveringsprojekter 
have været gennemført inden udgangen af sommerferien 2020. Den planlagte opstart på 
energirenoveringsprojekterne var imidlertid sammenfaldende med nedlukningen af Dan-
mark i marts, hvorfor det ikke lykkedes at lave en tidsplan, som helt kunne opfylde denne 
målsætning. 
Før udgangen af sommerferien var de væsentligste dele af LED-udskiftningen gennemført, 
solcellerne var monteret og installeret, og alle de dele af VVS-entreprisen, som skulle finde 
sted i undervisningsrelevante områder på skolen, gennemført. De dele af VVS-entreprisen, 
som kun krævede adgang til kælderen, blev færdiggjort inden udgangen af august måned. 
 
Tilbage står nu to ting: Udvidelsen af CTS-anlægget og afslutningen på LED-projektet. Ud-
videlsen af CTS-anlægget er i gang, men det er nødt til at blive færdiggjort som det sidste, 
og opgaven er også vokset en smule. Vi arbejder med en sidste frist, der hedder udgangen 
af september. Udskiftning til LED i hallen har på intet tidspunkt været muligt at placere i 
sommerferien, da vi efter vedtagelsen af kvalitetsplanen valgte at benytte vores huselektri-
ker til opgaven. Herved sparede vi et betydeligt rådgiverhonorar, men prisen var en mere 
langstrakt tidsplan, da firmaet har begrænset kapacitet. I praksis skulle også bruges lidt flere 
armaturer end projektets skrivebordsudgave forudsagde, hvorfor vi også mangler et enkelt 
undervisningslokale og forgangen ved hovedindgangen. Disse forventes at blive lavet sam-
men med hallen i uge 42 (efterårsferien). 
 
Derudover mangler vi faktisk også at skifte til LED i gangområderne og i lokalerne i musik-
tilbygningen. Disse to sidstnævnte dele af LED-projektet var imidlertid slet ikke med i OBH-
Gruppens rapport og falder således principielt uden for kvalitetsplanen. Vi håber på, at 
denne allersidste del af LED-projektet også kan gennemføres i efterårsferien, men lykkes 
det ikke, er gangområder og auditorium mv. ikke steder, hvor elektrikeren forstyrrer under-
visningen i nævneværdig grad. 
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Opkvalificering af pedeller kan først gennemføres, når CTS-anlægget er endeligt udvidet og 
opdateret. Vi har kun grund til at forvente, at det vil ske planmæssigt i løbet af efteråret, men 
kan naturligvis ikke vide det med sikkerhed, før det er sket. 
 
Karrierelæring 
På Paderup Gymnasium søgte uddannelsesleder Anne-Mette Munk Marker sammen med 
ph.d.-studerende fra DPU Bo Klint Poulsen i foråret 2017 Region Midtjylland om midler til at 
igangsætte et projekt, der skulle give lærerne på hhx, htx og Paderup Gymnasium i Randers 
et kompetenceløft med henblik på at implementere karrierelæring i den daglige undervis-
ning, således at eleverne kommer til at reflektere over og lære om forskellige karriemulighe-
der og dermed udvikle deres karrierekompetencer. 
  
Der er i løbet af skoleåret 2019-20 planlagt og afholdt tre ud af fire arbejdsmøder i de to 
forskningscirkler, dansk og matematik. Det fjerde møde, der skulle have været afholdt den 
15. april, blev aflyst på grund af covid-19-situationen. På tilsvarende vis er der kun blevet 
afholdt tre ud af fire møder i styregruppen.  
 
Hele projektet skulle have været evalueret i de involverede klasser, men evalueringen blev 
i første omgang udskudt grundet covid-19 og er nu blevet opgivet, da der er gået så lang 
tid, siden karrierelæringsinitiativerne fandt sted. Resultaterne af evalueringen fra skoleåret 
2018/19 vil blive inddraget i projektets slutrapport. Den afsluttende konference blev ligeledes 
udskudt til skoleåret 2020/21 som følge af coronakrisen og forventes afholdt den 30. sep-
tember. Erfaringerne fra karrierelæringsprojektet vil efterfølgende indgå i det videre arbejde 
med karrierelæring i en bredere fagrække på Paderup Gymnasium – se kvalitetsplanen for 
2020/21.  
 

FN’s verdensmål 

I skoleåret 2019/20 har vi arbejdet på at integrere FN’s 17 verdensmål i undervisningen og 
i organisationen – og dette endvidere med henblik på at udvikle handlekraft i flere sammen-
hænge. Selvom det som følge af covid-19-krisen ikke lykkedes at færdiggøre og præsentere 
undervisningsforløb med udgangspunkt i verdensmålene, blev de indledende øvelser gjort 
inden sommerferien og forventes at blive præsenteret på et møde i Pædagogisk Råd i sko-
leåret 2020/21.  
 
Initiativet vedrørende afviklingen af en verdensmålsdag, hvor eleverne i 1.g arbejdede med 
et eller flere verdensmål, blev gennemført den 7. februar i samarbejde med Mellemfolkeligt 
Samvirke. 
 
Endvidere er der blevet planlagt en studietur til de tidligere dansk-vestindiske øer med fokus 
på klimaudfordringerne. På grund af den nuværende covid-19-situation er selve afviklingen 
af studieturen dog sat i bero, ligesom studierejser i skoleåret 2020/21 er udskudt til det føl-
gende skoleår.  
 
På organisatorisk niveau blev der den 30. september 2019 nedsat et klimaråd under navnet 
Klima- og miljørådet.  En af de første aktiviteter, elevernes nystiftede Klima- og miljøråd 
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satte i værk, var at deltage i konkurrencen Fem Fede Dage, der blev arrangeret af miljøor-
ganisationen VedvarendeEnergi. Organisationens dommerpanel var meget imponeret over 
kreative tiltag som fx "Fra grums til mums" og tildelte eleverne fra Paderup Gymnasium 1. 
pladsen i konkurrencen. 
 
Digital dannelse: Computational Thinking 
Paderup Gymnasium har i skoleåret 2019/20 deltaget i projektet Computational Thinking, 
der er et samarbejde mellem Center for Computational Thinking and Design på Aarhus Uni-
versitet og 11 midtjyske gymnasier. De to deltagende lærere, der begge underviser i historie, 
har medvirket til udviklingen af en simpel computermodel, der beskriver imperiers udvikling 
og fald, samt et undervisningsforløb, hvori modellen indgår. 
 
Undervisningsforløbet blev testet i en 3.g-klasse i forbindelse med forløb om Romerriget. I 
den forbindelse blev eleverne præsenteret for modellen og den bagvedliggende algoritme, 
som de også fik mulighed for at manipulere med. Målet med øvelsen var at sætte fokus på 
mulighederne i at anvende matematiske modeller, men også begrænsningerne heri. Dette 
element i undervisningsforløbet blev evalueret af elever og lærere, og ikke overraskende 
var konklusionen, at det i et ideografisk fag som historie var svært at opstille en matematisk 
formel, der belyser alle aspekter af en sådan udvikling, og at det var svært at vurdere be-
tydningen af de enkelte faktorer. Eleverne var moderat begejstrede for dette element i for-
løbet, men det gav dog anledning til, at eleverne fik vakt deres kritiske sans i forhold til 
anvendelsen af matematiske computermodeller.  De forskellige undervisningsforløb i pro-
jektet vil blive fremlagt på et afsluttende seminar i november (udskudt pga. covid-19 situati-
onen) og vil efterfølgende også blive fremlagt på et faggruppemøde. 
 

Kompetenceudviklingsprojekter  
Oldtidskundskab 
Kompetenceudviklingsprojektet i oldtidskundskab er gennemført og er ved at blive en inte-
greret del af undervisningen, hvorfor projektet betragtes som afsluttet. Faggruppen ønsker 
dog at arbejde videre med projektet, således at de elevbesvarelser, der var i sommerens 
SRP-eksaminer, i anonymiseret og redigeret form integreres i materialet, så kommende ele-
ver kan se et eksempel på, hvordan et metodeafsnit kan se ud i oldtidskundskab. Derudover 
vil faggruppen afprøve gruppevejledning som metode som et tilbud i SRP-skriveperioden. 
 
Idræt 
Der har været afholdt et indledende møde, hvor indhold og rammer for projektet er drøftet. 
I forlængelse heraf har gruppen af idrætslærere udarbejdet projekt- og tidsplan for kompe-
tenceudviklingsprojektet. 
På grund af covid-19-situationen og nedlukningen i foråret fik idrætsgruppen ikke projektet 
helt afsluttet, hvorfor de afslutter projektet i dette skoleår. 
 
Matematik 
Målet med kompetenceprojektet er gennem kollegial sparring at udbrede materialer og for-
løb med karrierelæring til hele matematikfaggruppen. Da karrierelæringsprojektet grundet 
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covid-19 ikke blev afsluttet i skoleåret 2019/20, blev dette kompetenceudviklingsprojekt ud-
skudt til skoleåret 2020/21. 
 
Samfundsfag 
Der har været afholdt et indledende møde, hvor indhold og rammer for projektet er drøftet. 
I forlængelse heraf har gruppen af samfundsfagslærere udarbejdet projekt- og tidsplan for 
kompetenceudviklingsprojektet. 
 
På grund af covid-19-situationen og nedlukningen i foråret fik samfundsfaggruppen ikke pro-
jektet helt afsluttet, hvorfor de afslutter projektet i dette skoleår. 
 
Tysk 
Kompetenceudviklingsprojektet i tysk er gennemført, dog således at der ikke er tale om ét 
forløb, men om selvstændige elementer i flere forløb, der er blevet videndelt i tyskgruppen. 
Elementerne er ved at blive en integreret del af undervisningen, hvorfor projektet betragtes 
som afsluttet.  
 
Fransk 
Der har været afholdt et indledende møde, hvor indhold og rammer for projektet er drøftet. 
I forlængelse heraf har gruppen af samfundsfagslærere udarbejdet projekt- og tidsplan for 
kompetenceudviklingsprojektet. Projektet betragtes som afsluttet. 
 
Spansk 
Kompetenceudviklingsprojektet i spansk er gennemført og er ved at blive en integreret del 
af undervisningen, hvorfor det betragtes som afsluttet. 
 
 
 
 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter målopfyldelsen i kvalitetsplanen for 2019/20 og tager 
afrapporteringen til efterretning. 
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Kvalitetsplan 2019-20 
 

Fravær (elevfokus) 

Styringsgrundlag:  

På Paderup Gymnasium tilskynder vi hver enkelt elev til at udnytte sit potentiale og løfte sig fag-
ligt mest muligt i et miljø karakteriseret ved trivsel og samarbejde. Der er imidlertid en tendens 
til, at elevernes klatfravær er stigende over de tre år, de går på Paderup Gymnasium, hvilket står 
i vejen for, at eleverne kan udnytte deres fulde potentiale. Derfor skal der de kommende år sæt-
tes fokus på nedbringe klatfraværet.  

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (35%): Der skal hver 6. uge afhol-
des statusmøder, hvor de enkelte klassers stu-
dievejledere og ledelsesrepræsentanter syste-
matisk analyserer elevernes fravær og årsa-
gerne hertil med henblik håndtere et stigende 
fravær tidligt i forløbet. 

Indikator 2 (10%): Udbyttet af møderne mel-
lem studievejledere og ledelse vil løbende blive 
evalueret kvalitativt. 

Indikator 3 (10%): Der skal introduceres en 
fraværskonkurence med en præmie til de 
klasser/elever, der har det laveste fravær. 

Indikator 4 (10%): Eleverne skal tilbydes et 
fraværsbevis, som de kan benytte i forbindelse 
med ansøgninger til studiejobs m.m. 

Indikator 5 (35%): Vi beregner elevernes 
frafald på alle tre årgange og sammenligner 
dette tal med tidligere skoleår. Hovedformålet 
er, at den enkelte elev så vidt muligt skal 
gennemføre stx-uddannelsen på Paderup 
Gymnasium.  

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
indikatorer 1-4 er opfyldt. 

Indikator 1: 100% 

Indikator 2: 0% 
Udsat pga. covid-19 

Indikator 3: 100% 

Indikator 4: 100% 

Indikator 5: 100% 

Fraværet i skoleårene fordelt på årgangene: 

Skoleår 1.g 2.g 3.g 

2016/17 10% 11% 10% 

2017/18 8% 9% 11% 

2018/19 7% 10% 10% 

Middelværdi 8% 10% 10% 

2019/20 6% 8% 10% 
Målopfyldelse 
pr. årgang 

100% 100% 100% 

Dette giver en samlet målopfyldelse på 100%. 

Bruttofrafaldet var i skoleårene: 
2016-17: 9,3% 
2017-18: 8,7% 
2018-19: 6,6% 
Middelværdi: 8,2% 
Frafaldet var i skoleåret 2019/20 på 4,2%. 

Samlet målopfyldelse: 90% 
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Overgangsfrekvens (elevfokus) 

Styringsgrundlag:  

Formålet med de gymnasiale uddannelser er bl.a. at forberede eleverne til videregående 
uddannelse. Af Uddannelsesstatistik.dk fremgår det imidlertid, at overgangsfrekvensen til 
videregående uddannelse for elever fra Paderup Gymnasium er lavere end 
overgangsfrekvensen på landsplan (målt 27 måneder efter studentereksamen). Derfor er der 
behov for en indsats, der kan hæve overgangsfrekvensen til videregående uddannelse, og 
derfor har vi sat os det mål, at der etableres et samarbejde med Aarhus universitet og VIA 
University College med de respektive koncepter ”Det rullende Universitet” og ”VIA på vejen”. 

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (50%): Der planlægges, afvikles og 
evalueres en uddannelsesdag, hvor elever på 
Paderup Gymnasium møder studerende og 
uddannelser fra VIA University College gennem 
konceptet ”VIA på vejen”.  

Indikator 2 (50%): Der skal i samarbejde med 
Studievalg og projektet NextStep planlægges, 
afvikles og evalueres en Studievalgscafé for 
alle 3.g’ere, der gør eleverne klogere på deres 
studievalg, samt viser dem, hvad et eventuelt 
sabbatår kan indeholde, og hvordan dette kan 
kvalificere dem til videregående uddannelse. 

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
begge indikatorer er opfyldt. 

Ved både indikator 1 og 2 skal et flertal af ele-
verne tilkendegive, at de havde et stort ud-
bytte af hhv. uddannelsesdagen og studie-
valgscafeen. 

Indikator 1: 100% 

Indikator 2: 100% 

Samlet målopfyldelse: 100% 
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Gymnasier Fuld af liv (elevfokus) 

Styringsgrundlag:  

Fester og alkohol er en del af ungdomslivet, også på Paderup Gymnasium. Selv om danske 
unge er de unge i Europa, der oftest drikker sig fulde, er tendensen vendt, således at danske 
unge udskyder deres alkoholdebut og drikker mindre end tidligere. Derudover er det ikke læn-
gere normen at drikke sig fuld hver weekend, og en undersøgelse foretaget for Kræftens Be-
kæmpelse viser, at mere end halvdelen af danske unge ønsker en ny og sundere alkoholkultur, 
hvor man drikker mindre og oplever mere. Denne udvikling vil vi i overensstemmelse med sko-
lens vision om samarbejdsglæde gerne understøtte, således at det er samværet og fællesska-
bet, der er i centrum, og ikke alkoholen. Derfor deltager Paderup Gymnasium i skoleåret 
2019/20 i projektet ”Gymnasier Fuld af liv”.  

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (10%): Gymnasiets alkohol-/rusmid-
delspolitik opdateres. 

Indikator 2 (20%): Ledelsen skal give 1.g-ele-
vernes forældre værktøjer til at indgå i en dialog 
med deres børn om holdninger til og rammer for 
indtag af alkohol. 

Indikator 3 (20%): Ledelsen skal sikre, at alle 
tutorer og elever i sociale udvalg deltager i en 
onlineuddannelse om deres rolle med hensyn til 
at formidle en ansvarlig alkoholkultur. 

Indikator 4 (20%): Ledelsen skal bistå de soci-
ale udvalg i at planlægge årets fester, så der er 
fokus på at skabe den fedeste fest frem for den 
højeste promille. 

Indikator 5 (20%): Eleverne i 1.g skal deltage i 
en heldagsworkshop, hvor de lærer om de kort- 
og langsigtede konsekvenser, der kan være for-
bundet med et højt alkoholforbrug samt forde-
lene ved ikke at drikke (Lommefilm).  

Indikator 6 (10%): Der foretages i samarbejde 
med Gymnasier Fuld af liv en videnskabelig 
evaluering af indsatsen, som giver grundlag for 
bedre at forstå, hvilke tiltag der kan bidrage til 
en sundere alkoholkultur blandt unge. 

Data og evaluering: 

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
indikatorerne 1-6 er opfyldt. 

Indikator 1: 100% 

Indikator 2: 100% 

Indikator 3: 100% 

Indikator 4: 100% 

Indikator 5: 100%  

Indikator 6: 0% 
Ikke gennemført pga. covid-19 

Samlet målopfyldelse: 90% 
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Løfteevne i skriftligt spansk og tysk (elev- og medarbejderfokus) 

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 forbin-
delse med løfteevneanalysen for 2017 blev det tydeligt, at løfteevnen for skriftligt spansk og tysk 
kunne forbedres, og derfor er der i skoleåret 2018-19 blevet gennemført et kompetenceudvik-
lingsprojekt i hhv. skriftlig spansk og tysk. I dette skoleår følges der op med et kompetenceudvik-
lingsprojekt med fokus på at udvide elevernes aktive ordforråd. 

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (20%): Der planlægges og afvikles 
en læringsdag for lærere i 2. fremmedsprog 
med henblik på at søge intern og ekstern inspi-
ration til udviklingen af elevernes aktive ordfor-
råd.  

Indikator 2 (80%): Der gennemføres i faggrup-
perne et kompetenceudviklingsprojekt med kol-
legial sparring eller lignende, hvor der er fokus 
på at udvikle og afprøve konkrete øvelser og 
undervisningssekvenser, der kan udvikle ele-
vernes aktive ordforråd i spansk og tysk.  

Baggrund og data:  

Indikator 1: 100% 

Indikator 2: 100% 

Samlet målopfyldelse: 100% 
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Medarbejderudviklingssamtaler (medarbejder- og ledelsesfokus) 

Styringsgrundlag:  

Under arbejdet med resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) og 
arbejdspladsvurderingen (APV) i foråret 2019 er det blevet tydeligt, at der er behov for en ny 
måde at afholde medarbejderuviklingssamtaler (MUS) på og et nyt fokus. Det nye koncept skal i 
højere grad, end det tidligere har været tilfældet, sætte fokus på den enkelte medarbejder og 
dennes arbejdshverdag, herunder fx opfattelsen af god undervisning og læring.  

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (40%): Ved brug af musskema.dk 
planlægges og afvikles MUS, der i højere grad 
tager afsæt i den enkelte medarbejder og 
dennes arbejdshverdag. 

Indikator 2 (40%): Ledelsesgruppen 
gennemfører et uddannelses- og 
træningsforløb med henblik på at kvalificere de 
redskaber, musskema.dk stiller til rådighed, og 
træne samtaleteknikker. 

Indikator 3 (20%): Det nye MUS-koncept skal 
ved årets udgang evalueres i skolens 
medarbejder-indflydelsesorgan (MIO). 

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
de tre indikatorer er opfyldt. 

Indikator 1: 50% 

Indikator 2: 100% 

Indikator 3: 0% 
Ikke gennemført pga. covid-19 

Samlet målopfyldelse: 60% 
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Professionel kapital (medarbejder- og ledelsesfokus) 

Styringsgrundlag:  

I vores arbejde med resultaterne af MTU og APV i foråret 2019 er det blevet tydeligt, at der er 
behov for at følge udviklingen i medarbejdertrivslen tæt i den kommende periode. 
Undersøgelsen viste endvidere, at det anvendte analysefirma ikke længere kunne levere et 
fyldestgørende benchmark, hvad angår medarbejdertrivsel. For at kunne følge denne udvikling 
og sætte den i forhold til medarbejdertrivslen på andre gymnasier ønsker vi fremover at 
undersøge gymnasiets professionelle kapital, herunder en APV.  

Konceptet ”Professionel kapital”, der er udviklet af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og 
anvendes af de fleste gymnasier i Danmark, består af en undersøgelse af gymnasiets hhv. 
sociale og humane kapital samt beslutningskapital. 

Social kapital: 1) En egenskab for hele arbejdspladsen, 2) et begreb, der sætter fokus på 
kerneopgaven og den daglige drift, 3) består af tillid, samarbejdsevne og retfærdighed set i 
forhold til kerneopgaven. 

Human kapital: Den enkeltes personlige viden, færdigheder og kompetencer. 

Beslutningskapital: Medarbejdernes evne til at træffe fagligt begrundede professionelle valg i 
komplicerede situationer. 

En undersøgelse af gymnasiets professionelle kapital og APV dækker således bredere end en 
traditionel MTU og APV og vil således i 2020 kunne tjene som indeksår for fremtidige målinger, 
samtidig med at den vil give et sammenligningsgrundlag i forhold til andre gymnasier.  

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (60%): Der planlægges og 
foretages en undersøgelse af gymnasiets 
professionelle kapital. 

Indikator 2 (40%): Ledelse, TR, AMR og MIO, i 
alt tre-fem personer, deltager i 
opfølgningsseminar. 

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
indikatorerne er opfyldt. 

Indikator 1: 100% 

Indikator 2: 100% 

Samlet målopfyldelse: 100% 
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Bygninger: Energirenovering (ledelsesfokus) 

Styringsgrundlag: 

Vores bygninger og installationer skal være energieffektive. Ikke kun fordi det er økonomisk hen-
sigtsmæssigt og kan bidrage til at opnå balance i økonomien, men også fordi vi på den måde 
kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og fordi energieffektivitet ofte kan kombineres med 
øget komfort/kvalitet. OBH-Gruppens energieffektiviseringsrapport byder på både besparelser 
og højere komfort/kvalitet, og tiltagene indeholdt i rapporten kan ifølge firmaets beregninger alle 
betale sig. 

Moderne og energieffektive bygninger kræver kompliceret teknologi. For at få mest muligt ud af 
investeringer i energirenoveringer skal det tekniske personale besidde viden og kompetencer, 
der gør det i stand til at håndtere teknologien, så investeringsudbyttet bliver så stort som muligt. 
Sidste års resultatlønskontrakt indeholdt et mål om kompetenceudvikling af mindst én pedel. 
Dette mål gav det ikke mening af gennemføre i skoleåret 2018/19, da det CTS-anlæg, som er 
centralt for den nødvendige kompetenceudvikling, jf. rapporten, bør udvides først. Herefter vil 
opkvalificering af pedellerne give mening. 

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (80%): Alle punkter i OBH-
Gruppens rapport gennemføres i det omfang, 
det giver mening og er teknisk muligt. 

(Der skal bl.a. foretages statiske beregninger, 
som kan betyde, at dele af renoveringen må 
droppes  pga. tekniske forhold. Det kan også 
vise sig, at en investering alligevel ikke er 
økonomisk bæredygtig af den ene eller anden 
grund.) 

Indikator 2 (20%): Mindst én pedel 
opkvalificeres i brugen af det udvidede CTS-
anlæg. 

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, i 
hvilken grad indikator 1 er opfyldt.  

Hvis alle punkter i rapporten gennemføres 
inden for den fastsatte frist, er målopfyldelsen 
100%.  

I tilfælde af, at ikke alle dele af rapporten er 
gennemført inden for den fastsatte frist, vil 
målopfyldelsen bero på et skøn. I dette skøn 
vil indgå årsagen til, at ikke alle dele er 
gennemført til tiden og betydningen/størrelsen 
af de dele, som ikke er gennemført. 

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
indikator 2 er opfyldt. 

Indikator 1: 85% 

Indikator 2: 0% 
Forventes gennemført i efteråret 2020 

Samlet målopfyldelse: 68% 
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Karrierelæring: Dansk og matematik (undervisnings- og læringsfokus) 

Styringsgrundlag:  

Karrierelæring figurerer som et centralt begreb i gymnasiereformen fra 2017 og optræder i alle 
fagbeskrivelser, men uden at blive konkretiseret, og er således en flydende betegner, som det er 
op til gymnasierne selv at udfylde. Målet er, at eleverne kommer til at reflektere over og lære om 
forskellige karrieremuligheder og dermed udvikle deres karrierekompetence og ruste dem til en 
fremtid og et samfund, der fordrer nye kompetencer.  

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: 

Indikator 1 (40%): I løbet af skoleåret 2019-20 
planlægges og afvikles fire arbejdsmøder i de to 
forskningscirkler, dansk og matematik.  

Indikator 2 (25%): Tilsvarende planlægger 
rektor og projektleder sammen og afholder fire 
møder i styregruppen, der understøtter 
projektlederens og projektgruppens arbejde 
pædagogisk, økonomifagligt og organisatorisk 
og sikrer projektets fremdrift. 

Indikator 3 (10%): Den evalueringsskabelon, 
der blev udarbejdet sidste år, revideres, så der 
igen kan gennemføres en evaluering i de 
involverede klasser af, i hvilket omfang det er 
lykkedes at inddrage karrierelæring 
meningsfuldt i dansk- og 
matematikundervisningen. 

Indikator 4 (25%): Der afholdes en afsluttende 
konference i samarbejde med Region 
Midtjylland, hvor erfaringerne fra projektet deles. 

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
indikatorerne er opfyldt. 

Indikator 1: 75% 
Tre ud af fire møder har været afholdt. Det 4. 
møde den 15/4 blev aflyst pga. covid-19-situ-
ationen. 

Indikator 2: 75% 
Tre ud af fire møder har været afholdt, mens 
det fjerde blev aflyst pga. covid-19-situatio-
nen. 

Indikator 3: 0% 
Evalueringen er ikke gennemført pga. covid-
19 

Indikator 4: 0% 
Planlagt til afholdelse den 30/9 2020 på As-
mildkloster Landbrugsskole. 

Samlet målopfyldelse: 49% 
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FN’s Verdensmål (undervisnings- og læringsfokus) 

Styringsgrundlag:  

På Paderup Gymnasium ansporer vi eleverne til at udvikle handlekraft. 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. Derfor 
vil vi gerne hæve elevernes viden om og engagement i deres omverden både lokalt, nationalt og 
globalt ved at lade elever, lærere og teknisk-administrativt personale arbejde med de af FN 
opstillede verdensmål. Dette skal også ses i forlængelse af 2017-gymnasiereformens krav om 
udvikling af elevernes ”globale kompetencer”. 

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (25%): Der udarbejdes 
undervisningsforløb med udgangspunkt i 
verdensmålene, som skal præsenteres på et 
møde i Pædagogisk Råd.  

Indikator 2 (25%): Der arrangeres en dag for 
eleverne i 1.g, hvor de arbejder med et eller 
flere verdensmål. 

Indikator 3 (25%): I Global Class-regi 
arrangeres en studietur til de vestindiske øer, 
hvor der er fokus på klimaudfordringerne. 

Indikator 4 (25%): Der nedsættes et klimaråd, 
der skal undersøge, hvordan vi på Paderup 
Gymnasium kan blive mere klimaorienterede. 
Klimarådet vil bestå af elever og knyttes til 
lærernes nyligt nedsatte UNESCO-
arbejdsgruppe, ligesom ledelse og 
repræsentater for  køkkenpersonalet og 
pedellerne tilknyttes arbejdet. 

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
indikatorer 1-4 er opfyldt. 

Indikator 1: 0% 

Ikke gennemført pga. covid-19 

 

Indikator 2: 100% 

 

Indikator 3: 100% 

 

Indikator 4: 100% 

Samlet målopfyldelse: 75% 
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Digital dannelse: Computational Thinking (undervisnings- og læringsfokus) 

Styringsgrundlag:  

Digital dannelse figurerer som et centralt begreb i gymnasiereformen fra 2017 og optræder i alle 
fagbeskrivelser, men uden at blive konkretiseret, og er således en flydende betegner, som det er 
op til gymnasierne selv at udfylde. Derfor er der i de kommende år behov for en mangefacetteret 
indsats for at gøre eleverne digitalt dannede. I dette projekt, der gennemføres sammen med 
Aarhus Universitet og en række andre midtjyske gymnasier, er det målet at afsøge, hvilke mulig-
heder der ligger i at integrere faglig viden, modellering og programmering i et samlet læringsfor-
løb. Modellen har tidligere været afprøvet i forhold til samfundsfag, biologi/bioteknologi og kemi, 
men vil i dette projekt blive afprøvet i historiefaget. På længere sigt er det målet, at de delta-
gende lærere vil kunne fungere som ressourcepersoner på gymnasiet. 

Mål og fokusområder: 

Indikator 1 (50%): Der skal opøves 
kompetencer i forhold til at anvende 
computermodeller i undervisningen, herunder 
at se fordele ved, begrænsninger i og 
konsekvenser af disse.  

Indikator 2 (50%): Undervisningsforløbene 
skal afprøves og evalueres af eleverne. 

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
indikatorer 1 og 2 er opfyldt. 

Indikator 1: 100% 

Indikator 2: 100% 

Samlet målopfyldelse: 100% 
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Kompetenceudviklingsprojekter (undervisnings-, lærings- og medarbejderfokus) 

Styringsgrundlag:  

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: 

Indikator 1: Der planlægges, gennemføres og 
evalueres syv kompetenceudviklingsforløb med 
kollegial sparring eller lignende.  

Indikator 2: Ledelsen følger processen fra start 
til slut. 

Data og evaluering:  

Det vil kunne konstateres ved optælling, om 
indikatorer 1 og 2 er opfyldt. 

Indikator 1: 57% 

Indikator 2: 100% 

Samlet målopfyldelse: 79% 
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Kompetenceudviklingsprojekter med kollegial sparring 
 

Oldtidskundskab 

Styringsgrundlag:  

Oldtidskundskab har ikke tidligere været et skriftligt fag, men eleverne vil fremover få mulighed 
for at skrive et studieretningsprojekt (SRP) med inddragelse af oldtidskundskab. Derfor skal ele-
verne klædes på til at kunne se, hvilke muligheder faget har som SRP-fag.  

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 skal udarbejdes et læreroplæg og en 
elevguide over metoder i oldtidskundskab 
og muligheder for at anvende faget i forbin-
delse med SRP. 

Oplægget vil blive afprøvet af en lærer i for-
bindelse med kollegial sparring. Kollegial 
sparring består typisk af to elementer, nem-
lig en observation hos en kollega ud fra 
nogle selvdefinerede fokusområder og en 
efterfølgende struktureret samtale herom. 

Data og evaluering:  

Læreroplægget vil afslutningsvis blive evalueret 
kvalitativt af klasserne med henblik på justering til 
de efterfølgende gange, der skal arbejdes med 
forløbet. 

Kompetenceudviklingsprojektet i oldtidskundskab 
er gennemført og er ved at blive en integreret del 
af undervisningen, hvorfor projektet betragtes som 
afsluttet. 
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Idræt 

Styringsgrundlag:  

Med gymnasiereformen er idræt C blevet et eksamensfag, og der er derfor behov for at 
gentænke idrætsundervisningen både i forhold til tilrettelægningen af den daglige undervisning 
og i forhold til afviklingen af eksamen og bedømmelsen af elevernes præstationer inden for de 
enkelte dicipliner.  

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 skal udarbejdes fælles 
undervisningsforløb, og der skal udarbejdes 
eksamensspørgsmål, der passer til den 
gennemførte undervisning. For at udvikle 
lærerens praksis skal der i forlængelse 
heraf gennemføres et forløb med kollegial 
sparring. Formålet er at styrke samarbejdet 
om at skabe endnu bedre betingelser for 
elevernes læring og trivsel. Kollegial spar-
ring består typisk af to elementer, nemlig en 
observation hos en kollega ud fra nogle 
selvdefinerede fokusområder og en efterføl-
gende struktureret samtale herom. 

Data og evaluering:  

Projektet evallueres af de deltagende lærere og af 
eleverne i forbindelse med undervisnings-
evalueringen.  

Kompetenceudviklingsprojekt i idræt overføres til 
skoleåret  2020/21. 
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Matematik 

Styringsgrundlag:  

Med implementering af reformen skal flere elever have matematik på B-niveau, og en del af dem 
har vanskeligt ved at se, hvilken position matematik har i samfundet. Derfor er der behov for at 
udvide elevernes bevidsthed om matematikfagets anvendelsesmuligheder som et led i elever-
nes studieforberedelse og almene dannelse. Endvidere er det nødvendigt, at initiativer og afprø-
vede forløb udbredes til fagkollegaer, så det kan blive en integreret del af matematikundervisnin-
gen på Paderup Gymnasium uanset niveau/lærer.  

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 gennem kollegial sparring at 
udbrede materialer og forløb med 
karrierelæring til hele matematikfaggruppen. 
Kollegial sparring består typisk af to ele-
menter, nemlig en observation hos en kol-
lega ud fra nogle selvdefinerede fokusområ-
der og en efterfølgende struktureret samtale 
herom.  

Data og evaluering:  

Forløbet vil blive evalueret kvalitativt af de 
involverede lærerere og af eleverne i forbindelse 
med evalueringen af karrierelæringsprojektet.   

Kompetenceudviklingsprojektet i matematik 
overføres til skoleåret  2020/21. 
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Samfundsfag 

Styringsgrundlag:  

Med 2017-gymnasiereformen skal alle fag arbejde med innovation i undervisningen. For at 
styrke den samfundsfaglige profil på Paderup Gymnasium vil der blive sat fokus på, hvordan 
innovation kan indgå 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: 

For at systematisere og kvalificere de 
innovative elementer i samfundsfags-
undervisningen vil der blive gennemført et 
forløb med kollegial sparring i forbindelse 
med deltagelse i årets ”SamfundsfagsCup”. 
Formålet med kollegial sparring er at styrke 
samarbejdet om at skabe endnu bedre be-
tingelser for elevernes læring og trivsel. Kol-
legial sparring består typisk af to elementer, 
nemlig en observation hos en kollega ud fra 
nogle selvdefinerede fokusområder og en 
efterfølgende struktureret samtale herom. 

Data og evaluering:  

Der vil i evalueringen være fokus på kvantitative 
data, hvor vi dels vil spørge ind til elevernes ople-
velse af det øgede fokus på innovation – og lige-
ledes hvorvidt det har bidraget til deres engage-
ment i samfundsfag. 

Kompetenceudviklingsprojektet i samfundsfag 
overføres til skoleåret  2020/21. 
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Tysk 

Styringsgrundlag:  

Med indførelsen af gymnasiereformen i 2017 afskaffes 24-timers eksamen i tysk, og eleverne 
bliver i den nye eksamensform stillet over for en stor sproglig udfordring, hvad angår deres 
mundtlige sprogfærdighed. Eleverne skal i den nye eksamensform efter 60 minutters forbere-
delse til en eksamination på 30 minutter, hvor de udelukkende skal tale tysk på baggrund af 
ukendt materiale. Der er derfor et behov for at undersøge og udvikle en undervisning, der skal 
klæde eleverne bedre på i forhold til at mestre denne prøveform, men også i det hele taget til at 
kunne udtrykke sig mere spontant på tysk.  

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 skal udarbejdes undervisningsforløb, 
som træner elevernes mundtlige 
sprogfærdighed, således at deres spontane 
ordforråd øges. For at udvikle lærerens 
praksis skal der i forlængelse heraf gen-
nemføres et forløb med kollegial sparring. 
Formålet er at styrke samarbejdet om at 
skabe endnu bedre betingelser for elever-
nes læring og trivsel. Kollegial sparring be-
står typisk af to elementer, nemlig en ob-
servation hos en kollega ud fra nogle selv-
definerede fokusområder og en efterføl-
gende struktureret samtale herom. 

Data og evaluering:  

Projektet vil blive evalueret gennem test af 
elevernes færdigheder samt i forbindelse med 
undervisningsevalueringen. 

Kompetenceudviklingsprojektet i tysk er 
gennemført og er ved at blive en integreret del af 
undervisningen, hvorfor projektet betragtes som 
afsluttet. 
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Fransk 

Styringsgrundlag: 

Både den mundtlige og den skriftlige eksamensform i fransk er lavet betydeligt om efter refor-
men i 2017. Derfor er der et behov for at fortsætte arbejdet med at systematisere og digitalisere 
et fælles forløbsmateriale, så dette kommer til at passe til eksamensemnerne. 

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: 

For at udvikle lærerens praksis skal der i for-
længelse heraf gennemføres et forløb med kol-
legial sparring. Formålet er at styrke samarbej-
det om at skabe endnu bedre betingelser for 
elevernes læring og trivsel. Kollegial sparring 
består typisk af to elementer, nemlig en obser-
vation hos en kollega ud fra nogle selvdefine-
rede fokusområder og en efterfølgende struktu-
reret samtale herom. 

Data og evaluering:  

Projektet vil blive evalueret kvalitativt af de 
involverede undervisere og kvantitativt i 
forbindelse med undervisningsevalueringen.  

Kompetenceudviklingsprojektet i fransk  er 
gennemført og er ved at blive en integreret del 
af undervisningen, hvorfor projektet betragtes 
som afsluttet. 
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Spansk 

Styringsgrundlag:  

Med indførelsen af 2017-reformen og afskaffelsen af 24-timers eksamen bliver vores elever stil-
let over for en stor sproglig udfordring ved den mundtlige eksamen i spansk, hvad angår den 
mundtlige sprogfærdighed. De får nu 60 minutters forberedelse til en eksamination på 30 minut-
ter, hvor de udelukkende skal tale spansk på baggrund af ukendt materiale.  

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 eleverne skal opøve deres ord-
forråd og kunne udtrykke sig uafhængigt af 
noter og ordbog. For at udvikle lærerens 
praksis skal der i forlængelse heraf gennem-
føres et forløb med kollegial sparring. Formå-
let 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 selvdefinerede fokusom-
råder og en efterfølgende struktureret sam-
tale herom. 

Data og evaluering:  

Projektet vil blive evalueret gennem test af ele-
vernes færdigheder samt i forbindelse med un-
dervisningsevalueringen. 

Kompetenceudviklingsprojektet i spansk er 
gennemført og er ved at blive en integreret del 
af undervisningen, hvorfor projektet betragtes 
som afsluttet. 

 


