
 

 

Mål for kvalitetsudvikling 2017 
 
De overordnede retningslinjer for det faglige arbejde på Aalborghus Gymnasium 
fastlægges af bestyrelsen og udføres af rektor. På Aalborghus Gymnasium tilstræber vi, at 
skolens ”Mål og Strategi” altid udmøntes i en konkret handleplan. I foråret 2016 
formulerede Aalborghus Gymnasium en ny ”Mål og Strategi”. Dette foregik på baggrund af 
resultaterne fra de nyligt gennemførte ETU og MTU. Man vedtog i bestyrelsen, at der skal 
arbejdes lidt mere langsigtet end de tidligere års 2-årige handleplaner. 
 
En arbejdsgruppe med medlemmer fra bestyrelsen, lærerkollegiet, elevrådet og ledelsen 
formulerede en række indsatsområder, som er i fokus på Aalborghus Gymnasium frem til 
2021. Den nuværende ”Mål og strategi” trådte således i kraft ved starten af skoleåret 
2016-17 og er stadig gældende. På skolens hjemmeside kan man finde vores ”Værdier” 
og herunder vores ”Handleplan”. Ud fra denne handleplan vælger skolens ledelse hvert 
skoleår en række indsatsområder, som vi har særligt fokus på. 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. 
 
Midt i dette arbejde kom så en gymnasiereform, der trådte i kraft i sommeren 2017 – både 
for stx og hf. Vi prøver at integrere 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 indsatsområder, vi vælger at sætte særligt fokus på i 2017, er: 
 

• Videreudvikling af lærerkompetencer 
• Tilbud om intern pædagogisk efteruddannelse i faggrupperne og afholdelse af 

pædagogiske dage for lærerkollegiet 
• 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 efter reformen samt på skriftlighed i stx 
• Fokus på sprogindsats 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Selvevaluering og opfølgning 2017 
 
Videreudvikling af lærerkompetencer 
Ved starten af skoleåret 2016/17 blev al efteruddannelse samlet i Kompetencecenteret, så 
der arbejdes med udvikling af lærerkompetencer ét sted. Den daglige ledelse af centret 
består af vicerektor, en uddannelsesleder/kursusleder, en PR-formand og en lærer. 
Kompetencecenteret har nu bestået i 1½ år, og det har vist sig effektivt og handlekraftigt. 
Kompetencecenteret står for at bevilge kurser, sørger for, at lærerne vidensdeler, 
arrangerer pædagogiske dage, giver tilbud om supervision, intern pædagogisk 
efteruddannelse mm. 
 
Kompetencecenteret medvirker til, 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 GRUS- og MUS-
samtaler, ledelsen løbende afholder. Til MUS tales der mest om individuel 
kompetenceudvikling, såvel fagligt som pædagogisk, mens der på GRUS tales om fælles 
kompetenceløft for faggruppen generelt. Dette fælles kompetenceløft har også været i spil 
på de pædagogiske dage (se nedenfor). 
 
Alle lærere opfordres desuden løbende til efteruddannelse og henvises til 
Kompetencecenteret. Her bevilges eksterne kurser, og der følges op på hver enkelt 
medarbejders kursusvirksomhed. Alle medarbejdere har en kompetenceplan, der løbende 
opdateres. Alle, der tager på kursus, bliver bedt om at vidensdele med faggruppen 
efterfølgende, og det ser ud til, at vi har fået styrket dette med Kompetencecenteret. Det 
var et udtalt ønske i MTU, og det glæder os, at det er lykkedes.  
 
I 2017 blev der bevilget 176 kurser. Kompetencecentret har afholdt en halv pædagogisk 
dag før sommerferien og en hel pædagogisk dag i december. 
 
Tilbud om intern pædagogisk efteruddannelse i faggrupperne og afholdelse af 
pædagogiske dage for lærerkollegiet 
Kompetencecenteret arrangerede en halv pædagogisk dag i april 2017 med temaet 
feedback og evaluering. Dagen bestod dels af et oplæg om emnet ”Feedback og 
evaluering” ved Vibeke Christensen og dels af gruppearbejde i mindre faggrupper. 
Samtidigt blev der i andre faggrupper arbejdet med at forberede det nye grundforløbs 
struktur og indhold. Alle stx-klasser skal i en række fag have den samme undervisning, da 
klasserne brydes op efter ti uger, og lærerne er derfor nødt til at undervise helt parallelt. 



 

 

Endvidere blev grupperne bedt om at reflektere over, hvilke kompetencer den gode lærer i 
deres respektive fag besidder, så man på sigt har et refleksionsværktøj, som kan hjælpe 
den enkelte lærer i at søge efteruddannelse, og som vi i Kompetencecentret kan bruge 
som et værktøj til at planlægge relevant efteruddannelse på tværs af faggrupper. 
 
I december stod Kompetencecenteret for endnu en pædagogisk dag bestående af fire 
workshops, som lærerne skulle deltage i med henblik på et samlet kompetenceløft inden 
for fire hovedområder i såvel reformen som i fagenes læreplaner. Workshoppen om 
Mindset bestod af videndeling fra det undervisningsprojekt, vi har været med i de sidste tre 
år. Mere specifikt var fokusset på, hvordan man løbende i undervisningen kan 
implementere formativ mundtlig feedback på forskellige måder for at fremme elevernes 
faglige udvikling såvel som at få dem til selv at reflektere over denne. Workshoppen om 
digital dannelse præsenterede lærerne for fire kompetencer: deltagelseskompetence, 
produktive kompetencer, it-operationelle kompetencer og informationskompetence, som 
de efterfølgende diskuterede og kom med forslag til implementering af. I workshoppen om 
innovation fik lærerne indblik i, hvordan de teoretisk og praktisk kan arbejde med 
innovation i den daglige undervisning. Workshoppen ”Eleven i centrum” byggede videre på 
et arbejde i faggrupperne i skoleåret 2016-17, hvor lærerne definerede kompetencer, som 
er væsentlige i deres fag. Workshoppen satte udsagnene fra det arbejde til diskussion, og 
lærerne pegede på områder til intern supervision.  
 
På baggrund af de mange ønsker og forslag, der er indkommet fra faggrupperne, ser vi i 
Kompetencecenteret frem til planlægning af 2018. Her ser det ud til, at interne 
faggruppekurser, supervision og arbejdet med digital dannelse bliver indsatsområder. 
 
Videreudvikling af tilbud om hjælp til forskellige elevtyper 
Vi havde i 2016 stor succes med de tiltag, vi startede med matematik og sprog. Disse er 
fortsat i 2017. 
 
Sprogklubben er fortsat et frivilligt tilbud, og der justeres løbende i tilbuddet for at kunne nå 
ud til så mange elever som muligt. Især viser det sig at være svært at få drenge med en 
tosproget baggrund til at deltage. 
 
Vi har de sidste år haft særligt fokus på vores hf-elever og deres særlige udfordringer. Og 
dette er ikke blevet mindre relevant med hf-reformen (se nedenfor). 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 igen i år i forbindelse med hf-elevernes skrivning af Større Skriftlig Opgave (SSO) 
intensivt sat ind med tilrettelæggelse af før-vejledning (vejledning i processen med at 
vælge 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. Nogle 
elever, som blev vurderet som særligt svage, skulle møde hver dag på skolen for at sikre, 
at opgaven blev afleveret. Stx-eleverne har ligeledes haft opgavecafé hver dag med 
mulighed for vejledning.  
 
 
Fokus på at højne elevernes faglige og øvrige kompetencer, herunder specielt øget 
fokus på hf efter reformen samt på skriftlighed i stx 
 
Hf-reformarbejdet 
Der gennemføres i løbet af den 2-årige hf-uddannelse fire projekt- og praktikforløb. Et 
forløb i hvert semester.  Det gælder for alle projekt- og praktikforløb, at 
anvendelsesorientering er centralt i forløbene.  
 
Det enkelte projekt- og praktikforløb skal tage udgangspunkt i praktiske og 
virkelighedsnære problemstillinger og øvelser, hvor fagenes mål og metoder kommer i spil 
i forhold til at løse konkrete problemer. Desuden skal projekt- og praktikforløbene være 
med til at højne elevernes faglige kompetencer, men også klæde eleverne på til at kunne 
vælge den rigtige videregående uddannelse. 
 
I efteråret 2017 er der gennemført det første projekt og praktikforløb (PP1). Først var der 
en introduktionsblok med følgende temaer:  
 
- Hvad kan jeg med min hf-uddannelse? 
- Hvad er formålet med projekt- og praktikforløbene? 
- Hvad er ydre og indre motivation, og hvilken betydning har det for min skolegang? 
- Refleksioner over min opstart på hf, min motivation for at tage en hf, hvilken fagpakke jeg 
overvejer at vælge, og hvad jeg regner med at skulle efter hf. 
 
Derefter fulgte selve PP1, hvor eleverne arbejdede med temaet: "Fake News". 
Der var fokus på elevernes styrker og interesser i forløbet. Vi har ”styrker” og ”interesser” 
bredt og også brugt forløbet til at vise eleverne, hvilke styrker de får med sig gennem 
deres ungdomsuddannelse, og til at udvide elevernes interessefelt, så fokus ikke 
begrænses til, hvad eleverne kan og interesserer sig for i forvejen.  



 

 

 
PP1 tog udgangspunkt i emnet "Fake News", som skulle styrke elevernes kritiske tilgang til 
den nyhedsstrøm, de møder i deres dagligdag, men også gøre dem bevidste om, hvilket 
materiale de bruger i undervisning og til opgaveskrivning. Jeppe Søe, der er redaktør, 
journalist, forfatter og tidligere studievært holdt, et foredrag på en time om "Den 
medieskabte virkelighed", hvor der var fokus på den virkelighed, som vi møder gennem 
medierne, og hvordan vi forholder os til den. 
 
Eleverne blev inddelt i grupper og skulle vælge ét ud af fire mulige emner. De fire emner 
var:  
 
- Holocaust/holocaustbenægtelse 
- HPV-vaccinen (for og imod vaccinen)  
- Trump (en udtalelse eller et Tweet af Trump sat op mod en anden tekst/artikel)  
- Klima (argumenter for og imod klimaforandringer) 
Til hvert emne blev der udleveret tekster, men derudover skulle eleverne selv finde og 
vurdere materiale på nettet. Undervejs og efter forløbet skulle eleverne reflektere over den 
opnåede viden i deres portfolio. Desuden blev forløbet evalueret både mundtligt og 
skriftligt. 
 
PP2 afvikles i foråret 2018. Det bliver en præsentation af fagpakkerne: ”Samfund og 
velfærd” samt ”Krop og sundhed”. PP3 og PP4 afvikles i 2. hf. 
 

I forbindelse med kravet om anvendelsesorientering og projekt- og praktikforløb på hf 
ansatte vi en projekt- og praktikkoordinator pr. 1. august 2017. Projekt- og 
praktikkoordinatoren, Karina Bastholm, skal være med i arbejdet omkring projekt- og 
praktikperioder og være opsøgende i arbejdet med praktikpladser og hjælpe eleverne, hvis 
de er interesserede i at komme ud i praktik i eksempelvis PP4. 

Med udgangspunkt i reformen for hf er der desuden blevet oprettet et netværk blandt 
uddannelsesledere fra gymnasierne i Nordjylland, hvor der også er en hf-afdeling. 
Uddannelseslederne fra de forskellige gymnasier mødes og sparrer i forhold til de nye 
tiltag, der er på hf. Dette gælder både i forhold til pædagogiske tiltag, men også i forhold til 
at få et samarbejde med de nordjyske uddannelsesinstitutioner i forbindelse med det 
praksisorienterede og i forhold til projekt- og praktikforløb.  

 
Akademisk skrivning 
I forbindelse med reformens øgede fokus på studieretningsprojektet, startede vi i efteråret 
et 3-årigt forløb for de nye 1.g-elever under titlen ”Akademisk skrivning”. Formålet er at 



 

 

give elever og lærere et fælles sprog at tale om skriftlighed på tværs af fag, så der er 
større transfermuligheder fra fag til fag. I december afholdt vi den første skrivedag med 
emnet ”den gode redegørelse”, hvor en nedsat arbejdsgruppe havde planlagt forløb og 
øvelser for alle årgangens elever. Eleverne vil møde skrivedage tre gange i 1.g, og fire 
gange i både 2.g og 3.g. 
 
Talentundervisning 
Talentundervisning er en vigtig brik i, at også de stærkere elever på gymnasiet altid har 
mulighed for at blive udfordret i en sådan grad, at de kan realisere deres fulde faglige 
potentiale. Samtidig skaber de mange forskellige talentforløb, der udbydes på skolen, 
rammer for fællesskaber hos eleverne med udgangspunkt i interesser som litteratur, 
matematik, kemi, osv. 

Arbejdet med talenter er fortsat fra sidste år. Vi har en række faste tilbud inden for alle 
fakulteter, som eleverne kan melde sig til: Læseklub, Litteraturklub, Georg Mohr-træning, 
Kemiklub, Studienørd, Historienørd, Debatklub m.m. For at sætte mere fokus på de mange 
tilbud, vi udbyder, har vi i år afholdt en messe, hvor alle de forskellige talentforløb blev 
præsenteret for eleverne.  

Udover de aktiviteter vi selv afholder på skolen, så deltager vi også i det relativt 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 to semestre og deltager efter ansøgning samt en 
lærerstyret udvælgelsesproces. 

 
Fokus på sprogindsats 
Regeringen har indgået en aftale om en forstærket indsats på sprogområdet med 
udgivelsen af ”Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet”. Det kan 
man kun juble over, og på Aalborghus er vi allerede i gang. Sidste skoleår satte vores 
tysklærere fokus på niveaudeling og indlæring. De har i dette skoleår ligeledes et forsøg 
kørende med niveaudeling i 1.g. 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 ved en mundtlig årsprøve.  
 
Tysklærerne har endvidere arbejdet med AAU om et initiativ, som skal promovere tysk 
under overskriften ”Tysk er der fremtid i”. Indtil videre er samarbejdet mundet ud i et 
arrangement i efteråret 2017 på gymnasiet med deltagelse af tyskelever fra områdets 
gymnasier. Arrangementet var et led i at rebrande tyskfaget samt kaste lys på de mange 



 

 

karrieremuligheder, man har med tysk. Efterfølgende har der i det tværinstitutionelle 
arbejde været fokus på nye og anderledes måder at rebrande tyskfaget på.  
 
På gymnasiet har vi, via AIESEC, haft en tysk lærerstuderende ansat i en periode i 
efteråret. Hun har deltaget i undervisningen på mange af tyskholdene og har her kunnet 
fungere som en meget aktiv hjælpelærer. Eleverne har været glade for at have mulighed 
for at kunne kommunikere med en ”rigtig” tysker og blive forstået. Lærerne har været 
glade for muligheden for også at kunne blive opdateret på aktuelle tyske problemstillinger 
og sproglige finesser.  
 
Mht. selve sprogstrategien diskuterer gymnasiets sproglærere indholdet på et møde i 
januar, hvor vores lokale strategi og indsatsområder også vil blive defineret. 
 
 
Øvrige indsatsområder 
 
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 Katrine Bukh 
Villesen, en meget talentfuld svømmer, og Casper Kjelgaard Ilsø, der i år som cykelrytter 
er rykket op fra at være juniorkører til DCU-niveau. I sommeren 2017 dimitterede 21 elever 
med dual career, heraf tre med et 4-årigt forløb. 
 
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 på gymnasiet af en coach/koordinator, vicerektor og en 
koordinator/lærer. Skolen deltager også i netværket Eliteidrætsgymnasier.dk, hvor vi har et 
frugtbart samarbejde om det at skabe de bedste forhold for eliteidrætseleverne. 
 
Ved starten af skoleåret 2017/18 har vi oprettet to 1g-klasser med eliteidrætselever, i alt 
44 elever, hvoraf 13 har Team Danmark godkendelse. Det gode samarbejde med 
Elitesport Aalborg og Sønderbroskolen, rektor Torben Poulsen sidder i bestyrelsen begge 
steder, har betydet meget for det voksende antal elever. I alt har vi 61 eliteidrætselever, 
hvoraf 40 har Team Danmark godkendelse. 
 
Innovation og entreprenørskab 



 

 

I 2017 afsluttede vi projektet ”Innovation og entreprenørskab”, igennem hvilket vi har fået 
uddannet to entreprenørskabsagenter, som hjælper både elever og lærere med at udvikle 
kreative og innovative opgaver og undervisningsformer. Vi har også etableret et 
innovationslokale, som kan benyttes af både klasser og enkeltelever. I efteråret 2017 har 
vi sagt ja til deltagelse i endnu et innovationsprojekt, ”Jobskabelse & Iværksætteri”, som er 
finansieret af EU's europæiske socialfond. Projektet skal sikre yderligere efteruddannelse 
af lærere med henblik på entreprenante kompetencer, samt give eleverne bedre 
muligheder for at udvikle entreprenante mindsets. Samtidig er innovation og kreativitet 
skrevet ind i mange fagbekendtgørelser i den nye reform, så vi håber at kunne få en 
direkte feedback til fagene og undervisningen i hverdagen. 
 
 
 


