
 
 

 

Mål for kvalitetsudvikling 2018 
 
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 2019 skal 
Aalborghus Gymnasium formulere en ny ”Mål og Strategi”, så I 2018 har vi arbejdet ud fra 
den handleplan, der fastlagdes tilbage i 2016. Vi arbejder løbende på en lang række af 
skolens områder, og i det følgende vil vi redegøre for året arbejde 2018 på de områder, 
hvor der især er sket nye indsatser. 
 
I august 2017 trådte en ny gymnasiereform i kraft, og den får indflydelse på punkterne i 
årets kvalitetsarbejde.  
 
De indsatsområder, vi vælger at sætte særligt fokus på i 2018, er: 
 

• De fire nye kompetencer. 
• Årsprøver og eksamen 
• Akademisk skrivning 
• HF 
• Fastholdelse 
• Lifeskills for eliteidrætselever 
• Overgang fra grundforløb til studieretningsforløb 
• Psykologbistand 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

Selvevaluering og opfølgning 2018 
 
STX 
De fire kompetencer 
I alle læreplaner er der efter reformen fokus på fire kompetencer: Globalisering, digital 
dannelse, karrierelæring og innovation. De fire kompetencer har deres naturlige plads i 
fagene, men man kan også vælge at tilgå dem som et overfagligt spor. 
 
Globalisering 
Kompetencecenteret arrangerede en pædagogisk dag i december 2018 med temaet 
”Globalisering”. Sammen med de andre tre kompetencer optræder de globale i såvel 
gymnasiernes formålsparagraf som i læreplanerne for de enkelte fag, så alle skal tage del 
i arbejdet med at bibringe eleverne globale kompetencer. Formålet med dagen var derfor 
at lave et samlet kompetenceløft af lærerkollegiet. Vi har mange elever på gymnasiet, som 
har en anden kulturel baggrund end dansk, og en del af dem holdt workshops om deres 
sprog og kultur for lærerne. Derudover bestod dagen af workshops med titlerne: 
Kulturmøder og integration, Kina og klima, En ny verden, Brug af virtual reality i 
undervisningen, Udarbejdelse af globaliseringsforløb, Kunst på tværs af grænser og 
kulturer, FN´s verdensmål og Ligestilling. Om eftermiddagen blev alle faggrupper bedt om 
bl.a. at forholde sig til arbejdet med globalisering i netop deres fag. Referaterne fra 
faggruppemøderne bliver en del af grundlaget for arbejdet i kompetencecentret i 2019. 
 
Aalborghus deltager desuden i et netværk med AAU, Hasseris Gymnasium, 
Katedralskolen og Klarup Skole. Netværket arbejder under overskriften ”Tysk er der 
fremtid i” og har til formål at styrke kendskabet til tyskfaget og de deraf følgende 
jobmuligheder og dermed få flere til at vælge det på gymnasiet og på universitetet. Der er 
en årlig temadag, hvor elever og studerende arbejder sammen. I 2017 lavede AAU-
studerende et projekt med gymnasieeleverne. I 2018 underviste gymnasieelever 
folkeskoleelever i tysk. Det ligger endnu ikke fast, hvad der skal være i fokus på den fælles 
temadag i 2019, men måske sættes der fokus på de erhvervsmuligheder, som tysk kan 
åbne for.  
 
Digital dannelse 
Begrebet digital dannelse dækker over fire kompetencer: Informationskompetencer, It-
operationelle kompetencer, deltagelseskompetencer og produktive kompetencer. Der 
arbejdes med alle fire kompetencer i fagene, men derudover har vi på Aalborghus 
Gymnasium valgt at arbejde med deltagelseskompetencen som et overfagligt spor. 
Deltagelseskompetencen skal her forstås som evnen til at indgå i og bidrage til digitale 
fællesskaber, udvise god netetik, beskytte egen identitet mm. I efteråret 2018 startede vi et 
treårigt forløb med vores 1g-klasser. Første nedslag i den digitale dannelse var et 
formiddagsarrangement for første årgang med overskriften: ”Hævn og porno – en farlig 
cocktail”. Tre lærere med forskellige fag stod for arrangementet og tilgik temaet fra meget 
forskellige vinkler: Hvilke psykologiske aspekter spiller ind på reaktionsmønstre, hvordan 
reagerer hjernen på likes, hvilke digitale fodspor sætter man, hvordan og hvor hurtigt 
spredes indlæg på fb, hvilke samfundsmæssige mekanismer spiller ind – og meget andet. 
I løbet af formiddagen var Sofie Slangerup på besøg og berettede om sine oplevelser med 
hævnporno på nettet. Hun tog sin sag til domstolene og har fået den største erstatning 



 
 

 

endnu i Danmark. Det overfaglige spor fortsætter for årgangen de næste to år med lignede 
arrangementer om netadfærd, sikkerhed, identitet. 
 
I forhold til de kompetencer, der mest bor i fagene kan det nævnes, at vores bibliotekar 
holder kurser for alle elever i informationskompetencer med særlig vægt på kritisk 
forholden sig til informationer, fake news mm. Dette forløb er startet i 2018 og fortsætter 
de følgende år. 
 
Karrierelæring 
Arbejdet med karrierelæringskompetencen ligger hos alle fagene, da det er en obligatorisk 
del af fagbilagene. Hvordan dette arbejde kan udmønte sig, blev diskuteret i faggrupperne 
på den pædagogiske dag. Referaterne af de diskussioner bliver en del af arbejdet i 
kompetencecentret i 2019. Karrierelæring skal forstås som evnen til at reflektere over ens 
eget liv, valg og muligheder, især i overgangssituationer.  
 
Der er også et overfagligt spor, som er planlagt således: 
Grundforløb: studieretningsvalget 
Andet semester: fællestime, KarriereTanken 1hf, Studieinfo 1hf 
Tredje semester: fællestime  
Fjerde semester: KarriereTanken 2g, 2hf, Studieinfo 2g 
Femte semester: tre dages studiepraktik på videregående uddannelser (frivilligt) 
Sjette semester: KarriereTanken 3g. Fællestime. Åbent Hus Aalborg med 100 
videregående uddannelser samlet et sted. 
 
Innovation 
I forbindelse med reformen er der kommet et øget fokus på elevernes innovative 
kompetencer. Vi har i en længere årrække arbejdet med innovation på Aalborghus, blandt 
andet gennem AT-forløb, temadage og i vores særlige ’Innovatorium’, som er indrettet til at 
understøtte kreativ og innovativ undervisning. Vi deltager i øjeblikket i det EU-støttede 
udviklingsprojekt ’Jobskabelse og iværksætteri’, hvor fokus ligger på at få innovative 
kompetencer integreret i fagenes daglige undervisning. Syv lærere fra forskellige 
faggrupper deltager i projektet, hvor målet er at udforme undervisningsbeskrivelser, som 
understøtter udviklingen af elevernes innovative kompetencer. Vores omdrejningspunkt 
lokalt er at få afmystificeret innovationsbegrebet og få det delt op i mindre og mere 
håndgribelige kompetencer, så det i højere grad bliver konkret og anvendelsesorienteret. 
Projektet løbet indtil sommeren ’20, hvorefter vi forventer at rulle metoder, forløb, øvelser 
osv. ud til alle lærere. 
 
Årsprøver og eksamen 
Med reformen indførtes der i mange fag nye eksamensformer. De første elever var til 
eksamen og årsprøver i 1g i sommeren 2018, og på Aalborghus Gymnasium afholdtes en 
række nye årsprøver. Vi ser dette som et løft af eleverne. En årsprøve i et fag træner 
eleverne til at blive bedre til at gå til eksamen året efter. Med en bevidsthed om, hvad der 
skal præsteres til eksamen bliver eleverne også bedre til at modtage og deltage i 
undervisningen. De ser klarere mål at arbejde frem imod. Der er f. eks. indført helt nye 
eksamensformer i matematik på A- og B-niveau, i fysik B og kemi B. Disse 
eksamensformer afprøvedes i matematik og fysik i sommeren 2018, og lærerne har gjort 



 
 

 

meget ud af at give feedback og feedforward til eleverne. Vi er spændte på at se, hvordan 
eksamen går i 2019. Der afholdtes desuden årsprøver i andet fremmedsprog for at træne 
de sproglige kompetencer og skærpe elevernes bevidsthed om, hvor det er vigtigt at have 
fokus i det kommende skoleårs undervisning. Lærernes evaluering siger, det har betydet 
meget for undervisningen i efteråret 2018, hvor eleverne går i 2g. 
 
Akademisk skrivning 
Som en del af arbejdet med de tre store opgaver (DHO, SRO og SRP) gennemgår 
eleverne et kursus i akademisk skrivning. Vi er pt stadig i gang med det første gennemløb 
og er i gang med 2g-eleverne. I det treårige forløb er der i alt tale om 10 skrivedage med 
forskelligt indhold som fx: redegørelse, analyse, indledning, formalia, fra skriftlighed til 
mundtlighed, problemformulering mm.  
 
HF 
Den nye hf-bekendtgørelse har totalt ændret hf-uddannelsen, så implementeringen heraf 
fyldte meget i 2018 og gør det stadig. De første elever startede i sommeren 2017, så de 
har i 2018 været til eksamen både i sommerterminen i 1hf og vintereksamen i 2hf. 
Det nye hf er opdelt i fagpakker, og på Aalborghus udbyder vi følgende: 
Krop og sundhed: Biologi B og psykologi C 
Samfund og velfærd: Samfundsfag B og psykologi C 
HF-business: Matematik B og erhvervsøkonomi C/informatik C 
 
Projekt- og praktikforløb 
Noget helt nyt på hf er fire projekt- og praktikforløb. Målet med projekt- og praktikforløbet 
er at understøtte uddannelsens professionsretning og bidrage til en større afklaring af 
uddannelses- og professionsvalg. Intentionen er at få dygtigere hf-studenter, få eleverne til 
at læse videre og få flere elever til at gennemføre uddannelsen. Forløbene skal skabe 
større faglighed og motivation. 
 
Der er samlet afsat 70 undervisningstimer + elevtid i løbet af de 2 år uddannelsen tager.  
Der er i alt fire forløb á 1-3 dages varighed, ét forløb pr. semester. I forbindelse med 
forløbene løses konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af 
praktisk ”feltarbejde” og den faglige undervisning.  
Hvert forløb rummer en form for faglig opgaveløsning og skal afrapporteres i en portfolio.  
 
PP1: Efterår, 1. semester: Afklaring af styrker og interesser. Besøg af journalist Jeppe 
Søe: "Den medieskabte virkelighed", hvordan arbejder journalister, Fake News, 
virkelighedsnære problemstillinger, styrkelse af den kritiske sans gennem uddannelse 
PP2: Forår, 2. semester: Introduktion til fagpakker med bl.a. ture ud af huset og besøg af 
fagpersoner. Arbejde med forskellige cases ud fra besøg på politigården, besøg af 
Taskforce der arbejder med unge kriminelle, hjælpemiddelcentralen, ”Den hvide verden” 
(sundhedsfaglig messe), besøg af forskellige fagpersoner (jordemor, sygeplejerske, 
folkeskolelærer…), besøg af studerende. Den nye fagpakke (hf-business): skabe egen 
virksomhed i form af en app. 
PP3: Efterår, 3. semester: Samarbejde med UCN, eleverne arbejder med en case både 
hjemme og på UCN. Cases: Snapchat-mobning i en 5. klasse (pædagog- og 
læreruddannelsen) + Kurt har KOL (sygepleje, fysioterapi) -> der skrives mini-SSO i januar 



 
 

 

ud fra de problemstillinger, der er arbejdet med indenfor de to cases (professionsrettet og 
løsningsorienteret tilgang) 
PP4: Forår, 4. semester: Uddannelsesmesse + plan om at sende eleverne i 
erhvervspraktik/studiepraktik (buddyordning). 
  
Større skriftlig opgave 
Vi prøver hele tiden at fokusere på, hvor hf-eleverne har de største udfordringer for at 
gennemføre eksamen. Et af stederne er den større skriftlige opgave i 2hf. I 2018 
afprøvede vi en fast tidsplan for hf-eleverne med flere fastlagte vejledninger samt et 
fastlagt afklaringsforløb inden valg af fag. Dette implementeres i 2019. Der er tale om 
grundig fælles information både om de formelle og de faglige krav. Derefter får eleverne 
”før-vejledning” med to udvalgte lærere, og på baggrund heraf vælger de fag og sag. Ved 
efterfølgende skemalagte vejledningsrunder skal de på forhånd udfylde vejledningsark, så 
de er forberedte til vejledningen. I selve skriveugen er der etableret et skriveværksted, og 
alle elever skal som minimum møde til én vejledningsrunde med vejlederne. Vi har gode 
erfaringer med at lave faste rammer for hf-elevernes opgaveskrivning, da de ikke selv er 
gode til at strukturere deres arbejde i en hel uge uden undervisning. Som nævnt 
genbruges modellen i 2019. 
 
Akademisk skrivning 
Som træning til skrivning af den større skriftlige opgave gennemgår eleverne løbende et 
kursus i akademisk skrivning. Kurset startede i 2018, hvor eleverne havde et kursus i 
skrivning i fagene dansk og engelsk samt introduktion til, hvordan historieopgaven 
struktureres. På fjerde semester er der også akademisk skrivning i de tre fag på basis af 
materiale udarbejdet af en arbejdsgruppe. På fjerde semester udarbejdes der desuden en 
mini-SSO, hvor lærerne i fagpakkefagene og projekt- og praktikforløb 3 underviser 
eleverne i opgaveskrivning og formalia med udgangspunkt i den case, som eleverne har 
arbejdet med på UCN.  
 
Indsatsområder på Aalborghus for fastholdelse og gennemførelse 
Vi har en todelt indsats for fastholdelse og gennemførelse på Aalborghus. Tre 
uddannelsesledere holder øje med fravær (hf, 3g og 1-2g). Eleverne tjekkes både skriftligt 
og mundtligt ugentligt, og der gribes ind med samtaler, opgavefængsel, advarsler mm 
omgående. Den anden del består af studievejledernes samtaler med eleverne. De følger 
de frafaldstruede elever tæt. 
 
Lifeskills for eliteidrætselever 
Aalborghus Gymnasium er Team Danmark partnerskole. Vi har i øjeblikket fire 
eliteidrætsklasser med tilsammen 40 Team Danmark-godkendte elever. Derudover går der 
eliteidrætselever i klasserne, som er på de næsthøjeste niveauer (nationalt og regionalt). 
Vores eliteidrætskoordinatorer har i 2018 udviklet et nyt koncept for lifeskills-kurserne, der 
holdes med klasserne. Målet er at gøre eleverne dygtigere til at planlægge deres 
dobbeltkarriere, så de fastholdes i uddannelse ved siden af sporten. 2018-årgangen 
startede på det nye koncept i efteråret 2018. Kurset består af fire moduler, ét i hvert 
semester i 1. og 2.g. Modul 1 er således gennemført i efteråret 2018 med følgende 
indhold: 
 



 
 

 

Modul 1:  
Tema 1: Planlægning af den dobbelte karriere. Eliteidrætseleverne har lavet et ugeskema 
hvor samtlige faste aktiviteter er anført for at få et større overblik over deres travle 
hverdag. Hvornår er der plads til lektier og afleveringer? Hvornår er der tid til at slappe af? 
Tema 2: Store oplevelser og modgang. Eliteidrætsleverne har drøftet hvad den store 
oplevelse er (både sportsligt, i skolen og i livet) for at få et bredere perspektiv på deres 
dobbelte karriere. Ligeledes har de i mindre grupper diskuteret, hvilke oplevelser de har 
haft med modgang, og hvordan de har overkommet denne modgang.   
 
Modul 2 følger I foråret 2019, og de sidste moduler er under planlægning. 
Modul 2:  
Tema 1: Relationer. Tanken er at vi skal tale om hvilke nøglepersoner, der er en del af 
eliteidrætselevens liv, og hvilken indflydelse disse har på elevens præstation (både 
sportsligt og i skolen). Fx. forældre, lærere, trænere, venner mv. Hvordan er deres støtte 
(praktisk eller følelsesmæssigt)? Er der nogle af nøglepersonerne som kan virke som 
barrierepersoner? Hvordan kan samspillet mellem personerne optimeres? 
 
Psykologhjælp 
På Aalborghus Gymnasium har vi - ud over studievejledere, coach og sundhedsvejleder – 
ansat en psykolog. Vi betragter det at have en psykolog i huset som en forebyggende 
indsats, der styrker elevernes mulighed for at gennemføre uddannelsen, selv om de har 
udfordringer på det personlige plan. Hvis psykologen ikke selv kan hjælpe, hjælper hun 
eleverne videre i systemet (psykiatrien, den sociale skadestue, TUBA mm). Eleverne 
skriver i deres evalueringer af forløbet, at de nok ikke var kommet gennem uddannelsen 
uden psykologens hjælp. Ud over samtaler med eleverne har psykologen givet 
supervision/rådgivning til studievejledere og andet personale. 
 
Overgangsproblematik 
Overgangen fra folkeskole til gymnasium kan være svær, og med reformen skal eleverne 
først vælge studieretning i oktober. Det betyder, at de går i midlertidige klasser de første 
10 uger. Vi er fortsat med introdage og introeftermiddag med forskellige 
rystesammenaktiviteter. Når eleverne starter i deres studieretningsklasser afholder vi 
teambuildingture på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Turene er med til at skabe 
sammenhold i klasserne og afholdtes i 2018 i november måned. 
 
I efteråret 2018 havde vi via psykologen besøg en eftermiddag af en gruppe 
psykologistuderende, som lavede et forløb med 1. klasserne i forbindelse med starten i 
november i de nye klasser. Der blev arbejdet med overgangsproblematikken og det at 
falde til i en ny gruppe. Herudover ligger studievejledernes samtaler med de nye elever 
kort efter, at de er kommet i studieretningsklasserne. 
 
Alt dette er tiltag, der styrker identiteten og sammenholdet i klasserne og er med til at 
fastholde eleverne i deres uddannelse. 


