
 

 

Mål for kvalitetsudvikling 2016 
 
De overordnede retningslinjer for det faglige arbejde på Aalborghus Gymnasium 
fastlægges af bestyrelsen og udføres af rektor. På Aalborghus Gymnasium har vi de sidste 
år haft fokus på, at skolens ”Mål og Strategi” udmøntes i en konkret handleplan. Skolen 
har haft 2-årige handleplaner i en periode siden reformen i 2005 og i forbindelse med den 
daværende regerings indsats ”Ny Nordisk Skole”. 
 
I foråret 2016 skulle Aalborghus Gymnasium formulere en ny ”Mål og Strategi”. Dette 
foregik på baggrund af resultaterne fra de nyligt gennemførte ETU og MTU. Disse lå til 
grund for nedennævnte gruppearbejde. 
 
Man vedtog i bestyrelsen, at der skal arbejdes lidt mere langsigtet, og at arbejdet skal 
involvere alle grupper på skolen. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra bestyrelsen, lærerkollegiet, 
elevrådet og ledelsen. TAP-personalet ønskede ikke at deltage i arbejdet men blev hørt i 
processen. 
 
Det konkrete arbejde foregik i mindre grupper, hvor man arbejdede med elevers og 
ansattes arbejdsmiljø. Herudfra formulerede grupperne en række indsatsområder, som er i 
fokus på Aalborghus Gymnasium de næste år. Den nuværende ”Mål og strategi” trådte i 
kraft med starten på skoleåret 2016-17 og er gældende frem til 2020. På skolens 
hjemmeside kan man finde vores ”Værdier” og herunder vores ”Handleplan”. Ud fra 
Handleplanen har skolens ledelse valgt fire overordnede indsatsområder, som vi har 
særligt fokus på i dette skoleår. Det betyder ikke, at vi ikke også arbejder med andre 
områder, men det har givet en vis ro at have en samlet handleplan over 5 år. 
Ind midt i dette arbejde kom så en gymnasiereform. Vi prøver at samarbejde 
indsatsområderne og reformen og er glade for, at vi allerede har valgt at sætte fokus på 
nogle af de aspekter, reformen anser som vigtige. 
 
De fire indsatsområder, vi vælger at sætte særligt fokus på, er: 
 

• Videreudvikling af lærerkompetencer (fx i forbindelse med brug af omlagt 
skriftlighed). 

• Tilbud om intern pædagogisk efteruddannelse og supervisionsforløb til alle lærere. 
• Videreudvikling af tilbud om hjælp til forskellige elevtyper (oftest i form af hjælp til 

skriftlige opgaver). 
• Fokus på at højne elevernes faglige og øvrige kompetencer, herunder specielt øget 

fokus på hf. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Selvevaluering og opfølgning 2016 
 
Videreudvikling af lærerkompetencer & Tilbud om intern pædagogisk 
efteruddannelse og supervisionsforløb 
Vi har i foråret arbejdet på at effektivisere vores efteruddannelse og har ved dette skoleårs 
start samlet alle udvalg, der arbejder med udvikling af lærerkompetencer ét sted, i 
Kompetencecenteret. Den daglige ledelse består af vicerektor, en uddannelsesleder, en 
PR-formand og en lærer. Kompetencecenteret står for at bevilge kurser, sørger for, at 
lærerne vidensdeler, arrangerer pædagogiske dage, giver tilbud om supervision, intern 
pædagogisk efteruddannelse mm. 
 
Skabelsen af Kompetencecenteret gør, at ressourcerne til efteruddannelse bruges mere 
effektivt og samlet peger frem mod opfyldelse af den samlede ”Mål og strategi” samt ruster 
lærerne til at implementere reformen bedst muligt. Den daglige ledelse arbejder tæt 
sammen med fagrepræsentanter, kursusledere m.fl. 
 
Helt konkret sker der det, at kompetenceudvikling er et fast punkt på de MU-samtaler, 
ledelsen i skoleåret 2016-17 gennemfører med alle lærere. Alle opfordres til 
efteruddannelse og henvises til Kompetencecenteret. Her bevilges eksterne kurser, og der 
følges op på hver enkelt medarbejders kursusvirksomhed. Alle medarbejdere har i år 
skullet udfylde en kompetenceplan for de sidste 5 års kursusdeltagelse. Medarbejdere, der 
ikke har været så aktive som ønsket, opfordres til kompetenceudvikling. Alle, der tager på 
kursus, bliver bedt om at vidensdele med faggruppen efterfølgende. De enkelte faggrupper 
har ved GRUsamtaler i skoleåret 2015-16 formuleret fælles fokuspunkter, som indgår i 
overvejelserne ved bevilling af kurser. 
 
Vores kursusledere, der ellers har ansvaret for vores pædagogikumkandidater, har i år 
lavet et lille katalog med tilbud om intern efteruddannelse. Et af tilbuddene handler om 
supervision, og mange kolleger har i MUsamtalerne ytret interesse herfor. Vi har i år også 
opfordret bredt til, at man selv entrerer med en kollega, man gerne vil diskutere 
undervisning med/overvære undervisning hos. Der er en række af tilbud fra kursuslederne 
og lige nu kommer der også tilbud ind fra forskellige kolleger, der gerne vil lave småkurser 
inden for faggrupperne. 
 
Kompetencecenteret arrangerer desuden en fælles pædagogisk dag i april. Emnet er ikke 
helt fastlagt, men reformen kommer i centrum. 
 
Et vigtigt fælles udviklingsområde er omlagt skriftlighed. I stedet for at eleverne sidder 
hjemme og skriver en opgave, som lærerne så retter, bruger lærerne noget af rettetiden 
sammen med eleverne, så de sammen lærer at skrive i forskellige genre, skrive 
indledning, konklusion osv. I sidste skoleår fik danskgruppen kursusmidler til at forsøge sig 
med omlagt skriftlighed og mange andre forsøgte sig med det på egen hånd. I foråret 2016 
delte flere kolleger deres erfaringer med hele lærerkollegiet og der afholdtes en halv 
pædagogisk dag med oplægsholdere udefra. I dette skoleår skal alle lærere bruge omlagt 



 

 

skriftlighed i en del af de opgaver, der afleveres. Erfaringerne er, at det især fungerer rigtig 
godt i 1g/1hf, hvor eleverne skal lære at skrive opgave. 
 
Videreudvikling af tilbud om hjælp til forskellige elevtyper (som oftest i form af 
hjælp til skriftlige opgaver) & Fokus på at højne elevernes faglige og øvrige 
kompetencer (herunder øget fokus på hf). 
 
I sidste skoleår lavede vi et lille forsøg med en sprogklub, der skulle hjælpe tosprogede 
elever til at blive bedre til at formulere sig på (skriftlig) dansk. I dette skoleår har vi denne 
problematik som indsatsområde. Baggrunden for projektet er formuleret således: 
 
De tosprogede elever, som kommer videre til gymnasiet, har ofte tidligere i deres 
skolegang været blandt de elever, der var bedst til dansk. I gymnasiet får en del af dem et 
chok, fordi de kun har et forhold til hverdagsdansk og ikke til et mere akademisk sprog, 
som gymnasieskolen bruger i de forskellige fag. Skolesproget er præget af et særligt 
ordforråd, af særlige teksttyper og først og fremmest af skriftsproget, og det volder 
problemer.  

Disse problemer er der også en del andre elever, der har.  

Men baggrunden for dette projekt skal ses på baggrund af ofte skærpede forhold for 2-
sprogede. Deres situation kan være ekstra vanskelig i forhold til at tilegne sig det 
gymnasiale sprog. 

På Aalborghus har dansklærere efterlyst et initiativ for disse elever, da de vurderer, at der 
er et behov for en ekstra indsats. 
 
Sprogklubben varetages af to dansklærere i tæt samarbejde med en uddannelsesleder. 
Udvælgelsen af elever er foregået via elevernes lærere. Elever har også selv kunnet 
melde sig. På denne baggrund er der skabt en sprogklub med fire tilbud: 

 
Pakke 1: ”Spot og skrot.” En basissprogpakke, hvor vi spotter nogle sproglige udfordringer 
i elevernes afleveringer og arbejder målrettet med dem. Tidsramme: 5 gange á 45 
minutter.  

 
Pakke 2: Fortsættelse af arbejdet fra pakke 1, men der gås endnu mere i dybden. 

 
Pakke 3: Hjælp til at skabe en klar struktur og sammenhæng i de skriftlige afleveringer, fx i 
dansk.   

 
Pakke 4: Ekstra vejledning i skriveprocessen, når der skrives SSO eller SRP. Der er tale 
om støtte til både opgavestruktur og sprog.  
 
Der er ca. 10-12 elever, som deltager i Sprogklubben, og de fire pakker er afviklet i 
efteråret 2016. Undervisningen er foregået på skolen uden for almindelig undervisningstid. 



 

 

Der vil senere ske en formel evaluering af indsatsen. Det er allerede nu lærernes indtryk, 
at Sprogklubben er en succes. 
 
Vi har de sidste år haft særligt fokus på vores hf-elever og deres særlige udfordringer. Ud 
over det almindelige skriveværksted i opgaveperioder og de almindelige lektiecafeer har vi 
særlige tilbud til hf-elever, f.eks. hfo, der er skemalagt lektielæsning/opgaveskrivning med 
tilstedeværelse af faglærere. 
 
Vi har i år i forbindelse med hf-elevernes skrivning af Større Skriftlig Opgave (SSO) forsøgt 
os med intensiv tilrettelæggelse af før-vejledning (vejledning i processen hvor der vælges 
fag og område) samt ekstra faglærerhjælp i selve skriveugen. Eleverne har taget godt 
imod dette. Konkret har hf-eleverne haft skemalagt vejledning med mødepligt i perioden 
før opgaveugen, de har skullet udfylde vejledningsark inden samtalerne og har i 
opgaveugen haft mulighed for at arbejde på skolen i særlige opgavecafeer. Samtidig har 
de haft deres personlige faglige vejledere, der har indkaldt til vejledningsmøder. Stx-
eleverne har ligeledes haft opgavecafé hver dag med mulighed for vejledning, men hf-
eleverne har ofte svært ved at møde op til ”frivillig vejledning”, derfor et mere fast 
tilrettelagt forløb for dem. Vi håber naturligvis, at denne struktur afspejler sig i 
karaktererne, når opgaverne er bedømt. 
 
For at kunne højne elevernes faglige kompetencer er det vigtigt at møde den enkelte elev, 
der hvor han/hun er fagligt set. I 2016 har vi været med i et projekt vedrørende forbedring 
af elevernes matematikkundskaber. Dette har ført til en matematikindsats og en ny 
strategi. Ligesom alle elever ved gymnasiestart screenes af læsevejledere er de i år også 
blevet systematisk screenet i matematik. Elever som er talblinde eller som ligger lige over 
denne diagnose tilbydes ekstra hjælp i et særligt matematikværksted. I skoleåret 2015/16 
og igen i dette skoleår har matematiklærerne kørt forsøg med niveaudelte matematikhold i 
2g. Det ser ud til at løfte især de svageste elever en del at gå på niveaudelte hold. De står 
ikke helt så hurtigt af, når det bliver svært. Denne strategi er ikke kun til gavn for de 
svageste elever. Også de dygtige får flere udfordringer. 
 
Vores tysklærere har i dette skoleår ligeledes et forsøg kørende med niveaudeling i 1g. 
Eleverne blev screenet ved skolestart og igen her til jul. Det er lærernes indtryk, at 
niveaudelingen er til gavn for både svage og stærke elevgrupper - altså samme effekt som 
matematiklærerne oplever. Tyskeleverne skal til sommer som evaluering testes i en 
mundtlig årsprøve 
 
Arbejdet med talenter er fortsat fra sidste år. Vi har en række faste tilbud, som eleverne 
kan melde sig til: Læseklub, Litteraturworkshop, Georg Mohr-træning, Kemiklub, 
Studienørd, Historienørd, Debatklub mm. 
 
Vi deltager nu i det nystartede Nordjyske Gymnasiers Talentakademi. Målet for 
talentakademiet er ”at sikre talentfulde elevers trivsel og udvikling samt udfordre dem på et 
passende niveau”. Der er mulighed for deltagelse i tre hovedgrupper: ”Sundhed og 
teknologi”, ”Business” og ”Humaniora”. Eleverne deltager i Akademiet i tre semestre og 



 

 

deltager efter ansøgning. Talentundervisning er en vigtig brik i arbejdet med at højne 
elevernes faglige og øvrige kompetencer. 
 
Øvrige indsatsområder 
 
Det internationale arbejde 
I vores globaliserede verden er eleverne optaget af verden omkring os. Dette prøver vi at 
styrke, og vi har fortsat det internationale samarbejde og laver udvekslinger med elever af 
kortere og længere varighed med skoler i Italien, Tyskland, Frankrig og USA. Der er i år 
også åbnet for at lærere kan søge om udveksling med vores samarbejdsskole i Rom. 
I 2016 har vi haft et nyt projekt i gang, hvor en samfundsfagsklasse tog til Washington og 
New York i forbindelse med det amerikanske valg. Klassen oplevede valgkampen tæt på 
og havde mange spændende foredrag og diskussioner på turen, der blev arrangeret 
sammen med politiker Rasmus Prehn. 
 
Lige som vi i Kompetencecenteret har samlet arbejdet med kompetenceudvikling arbejder 
vi i denne vinter på at samle alt det internationale arbejde ét sted. Udveksling, studieture 
og talentarbejde med internationalt sigte skal samle i et center, der kan koordinere midler, 
ansøgninger og formål med arbejdet bedst muligt. 
 
Eliteidræt 
Aalborghus Gymnasium er Team Danmark Uddannelsespartner og har fokus på at give 
vores eliteidrætselever de bedste muligheder for en dual career, hvor ungdomsuddannelse 
og eliteidræt går hånd i hånd. En del af eleverne vælger at benytte sig af muligheden for at 
tage en studentereksamen på fire år, så der er bedre balance mellem de faglige og de 
idrætslige udfordringer. Det gælder for eksempel Mie Ø Nielsen, der blev student i 
sommeren 2016 og derefter var til OL med stor sportslig succes. I sommeren 2016 
dimitterede 27 elever med dual career, heraf 7 med et 4årigt forløb. 
 
Blandt de nuværende eliteidrætselever kan bl.a. nævnes Katrine Bukh Villesen, der i år 
har vundet adskillige medaljer ved DM og NM svømning på kortbane, og Karoline Amby, 
der sammen med sin partner vandt DM for ynglinge U21 i Latin Open. 
 
Vi har et tæt og godt samarbejde med både Team Danmark, ved Magnus Wonsyld, og 
Elitesport Aalborg, ved Torben Sørensen. Det daglige samarbejde med elever, klubber og 
trænere varetages af coach/koordinator, vicerektor og koordinator/lærer. Skolen deltager i 
netværket Eliteidrætsgymnasier.dk, hvor vi har et frugtbart samarbejde om det at skabe de 
bedste forhold for eliteidrætseleverne. Senest her i efteråret har samarbejdet handlet om 
at få indflydelse på reformen i forhold til disse elevers specielle forhold. 
 
Innovation og entreprenørskab 
Gymnasiet har i de seneste to år deltaget i et regionalt projekt med fokus på 
entreprenørskab i ungdomsuddannelserne. Undervejs er to lærere blevet uddannet til 
’entreprenørskabsagenter’, hvilket har givet dem en solid uddannelse i innovation og 
entreprenørskab. Med ’agenterne’ som konsulenter etablerede vi i 2016 et 
innovationslokale i kælderen under M-gangen. Tanken er at lokalet skal bruges både i 



 

 

undervisningen og af elever, som har interesse i at arbejde innovativt og entreprenørielt. 
For at udbrede kendskabet til lokalets muligheder har agenterne haft alle 1.- og 2.g-klasser 
og deres lærere igennem et introduktionsforløb. Agenterne stod også for afholdelsen af 
2.g’ernes AT-forløb lige inden jul, hvor der blev arbejdet innovativt under emnet 
bæredygtighed. I samarbejde med eksterne partnere, bl.a. IgangZ Aalborg, blev forløbet 
struktureret som en konkurrence, der blev afsluttet med pitching af de bedste projekter for 
hele årgangen i festsalen.  
 
 
 


