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Opfølgningsplan for Kvalitetsplan 2018/19 
 
Grundforløbet 
Af evalueringen af grundforløbet i skoleåret 2017/18 fremgik det, at der særligt var to forhold, 
som kunne forbedres. For det første, at der var et ringe kendskab til studievalgsportfolien 
som værktøj i OneNote, og at dette værktøj ikke blev anvendt aktivt af eleverne i deres 
refleksioner over studieretningsvalget. For det andet viste evalueringen, at der var behov for 
mere ”luft” i de enkelte forløb i grundforløbet. I kvalitetsplanen for 18/19 blev der derfor sat 
fokus på at gøre noget ved disse emner.  
 
For at øge kendskabet til og anvendelsen af studievalgsportfolioen blev denne flyttet fra 
platformen OneNote til Lectio. Omlægningen øgede kendskabet til studievalgsportfolien be-
tragteligt, og 63% angiver, at de har brugt tid på at udfylde den. Af kommentarerne fremgår 
det imidlertid, at studievalgsportfolien kun i ringe grad har bidraget til afklaring af studieret-
ningsvalget, hvorfor det er besluttet, at den nu udfases. 
 
For at skabe mere ”luft” i de enkelte forløb i grundforløbet blev forløbsplanerne tilpasset, 
samtidig med at der blev tilført flere moduler til de enkelte fag i grundforløbet. Denne løsning 
synes at være passende.  
 
Løfteevne i skriftlig spansk og tysk 
I løfteevneanalysen for 2017 blev det tydeligt, at der var en udfordring med løfteevnen i 
skriftlig spansk og tysk. Af kvalitetsplanen for 2018/19 fremgår det, at lærerne i 2. fremmed-
sprog på Paderup Gymnasium skal søge inspiration til udvikling af skrivedidaktikken både 
internt og eksternt, fx på gymnasier med en positiv løfteevne, og omsætte denne til under-
visning i skoleåret 2018/19.  
 
Begge faggrupper har derfor arrangeret egne kurser med eksterne oplægsholdere fra Odder 
Gymnasium og udtrykker i deres evaluering stor tilfredshed med dette. I den forbindelse 
fremhæves særligt det fagdidaktiske udbytte samt et udbytte, der består i, at faggruppesam-
arbejdet er blevet styrket. Endvidere har begge faggrupper i løbet af året omsat dele af 
inputtet fra de interne kurser til konkrete undervisningssekvenser. Arbejdet med at forbedre 
løfteevnen i skriftlig spansk og tysk kræver imidlertid en længerevarende indsats, hvorfor 
arbejdet med udviklingen i løfteevnen vil blive fulgt nøje i de kommende år.  
 
Kollegial sparring 
For at understøtte løftevnen i skriftlig spansk og tysk har de to fag gennemført et forløb med 
kollegial sparring. Den kollegiale sparring har med fokus på udviklingen af skrivedidaktikken 
indeholdt observation hos en kollega og en efterfølgende struktureret samtale herom. Af 
evalueringen fremgår det, at faggrupperne vurderer, at det direkte udbytte af selve obser-
vationen har været for lille i forhold til indsatsen, men at de efterfølgende samtaler om den 
gennemførte undervisning har givet anledning til en masse ideer til stilladsering og afstillad-
sering af undervisningen m.m. Derudover bemærker begge faggrupper, at kollegial sparring 
har fremmet det faglige samarbejde.  
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På denne baggrund har både spansk- og tyskgruppen ansøgt om og er blevet tildelt tid til 
kompetenceudvikling gennem kollegial sparring i skoleåret 2019/20.  
 
Danskgruppen indgik også i et projekt med kollegial sparring, men nåede kun delvist i mål. 
Der er dog tilfredshed med det opnåede resultat, og projektet betragtes som afsluttet.  
 
Frivillige aktiviteter for eleverne 
For at fremme elevernes handlekraft og samarbejdsglæde er der i 2018/19 etableret et tilbud 
om frivillig idræt, frivilligt kor samt en brætspilscafé. Alle tre initiativer er gennemført, men 
med forskellige grader af elevdeltagelse. Elevdeltagelsen er blevet undersøgt kvantitativt. 
Svarprocenten er på 36%, og resultaterne skal derfor tages med forbehold. 
 
I forhold til tilbuddet om frivillig idræt er der tale om en begrænset succes. Som udgangs-
punkt havde 79 elever tilkendegivet, at de gerne ville benytte sig af tilbuddet, men kun ni 
elever anfører, at de faktisk har benyttet sig af tilbuddet ad flere omgange. Frivillig idræt er 
derfor ændret således, at frivillig idræt ikke afvikles en bestemt ugedag, men derimod er 
blevet et åbent tilbud om at benytte hallen i hverdage mellem kl. 15:30 og 17:00, inden udlån 
af hallen til eksterne brugere går i gang. 
 
Tilbuddet om brætspilscafé er blevet vel modtaget af gymnasiets elever, og hele 63 elever 
har tilkendegivet, at de har deltaget i brætspilscaféen en eller flere gange. Derudover har 
eleverne på eget initiativ afholdt spilleeftermiddage i kantinen. Eleverne har derudover øn-
sket at kunne låne brætspil i mellemtimer, hvorfor der er etableret et tilbud herom. Brætspil 
udlånes på kontoret. 
 
Endelig har vores elever taget godt imod tilbuddet om morgensang, og 131 elever har til-
kendegivet, at de har deltaget i morgensang en eller flere gange. Fremmødet til de enkelte 
gange har i høj grad været afhængigt af sangvalget. For i højere grad at tage udgangspunkt 
i elevernes ønsker er der fra i år blevet nedsat en elevmusikgruppe, der foreløbigt står for 
at afvikle morgensang i skoleåret 2019/20. De første uger af skoleåret tyder på, at dette har 
været en rigtig beslutning. 
 
Karrierelæring: Samfundsfag, engelsk og studievejledning 
Projektet, der finansieres af regionsmidler, fortsætter i skoleåret 2019-20 med dansk og ma-
tematik og vil afslutningsvist blive evalueret, bl.a. i form af en konference, som Region 
Midtjylland arrangerer i maj 2020. 
 
Kompetenceudviklingsprojekter 
Kompetenceudviklingsprojekterne i bioteknologi, fysik, kemi og matematik er gennemført og 
er ved at blive en integreret del af undervisningen, hvorfor projekterne betragtes som afslut-
tet. Kompetenceudviklingsprojektet i fransk nåede ikke i mål, så dette fortsættes i skoleåret 
2019/20. 
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