
Mål for kvalitetsudvikling 2019 
 
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” hvert år udmøntes i en konkret handleplan. Vi arbejder løbende 
på en lang række af gymnasiets områder, og i det følgende redegøres der for årets 
arbejde 2019 på udvalgte områder. 
 
 
Særlige indsatsområder 2019: 
 

• Udarbejdelse af ny ”Mål og strategi” 
• ”Akademisk skrivning” 
• Opfølgning på indsatsområder på hf 
• Digital dannelse 
• Klasselærerfunktion 
• Elevdemokrati 
• Grøn skole 
• Trivsel og gode læringsmiljøer 
• Årsprøver og eksamen 
• Efteruddannelse 

 
  



Udførelsen, selvevaluering og opfølgning 2019 
 
Mål & Strategi 
2019 var et spændende år på Aalborghus Gymnasium, idet der skulle udarbejdes en ny 
Mål & Strategi for 2020-2025. Bestyrelsen vedtog i efteråret 2018, at processen skulle 
foregå internt, og centralt stod det, at alle personalegrupper og elever skulle høres i 
processen. Det er vigtigt for Aalborghus Gymnasium, at alle tager ejerskab for Mål & 
Strategi, så alle arbejder sammen for at nå skolens mål. 
 
Bestyrelsen besluttede ud fra gymnasieskolens retningsgivende mål, at de tre nøgleord i 
det videre arbejde skulle være trivsel, faglighed og valg: God trivsel skaber høj faglighed, 
som danner grundlag for kvalificerede valg. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af rektor, bestyrelsesmedlemmer, 
elevrådsmedlemmer og ledelsesrepræsentanter, og den første opgave var at definere 
processen. Man valgte at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse samt en række 
interviews. Alle lærere, administration, bibliotekar m.fl. svarede individuelt på 
spørgeskemaet, mens alle klasser diskuterede spørgsmålene under ledelse af 
elevrådsrepræsentanten og afleverede en samlet besvarelse. To af gruppens medlemmer 
gennemførte samtaler med de øvrige personalegrupper (rengøring, pedeller) ud fra de 
samme spørgsmål. Derudover afholdtes et eftermiddagsmøde med en gruppe forældre og 
samarbejdspartnere, hvor spørgsmålene ligeledes blev drøftet. 
 
Spørgsmålene udarbejdedes af elev- og lærerrepræsentanter i arbejdsgruppen og blev 
efterbearbejdet af den samlede gruppe. 
 
Hele dette arbejde foregik i foråret 2019, hvorefter alt materialet blev bearbejdet. Svarene 
blev samlet i kategorier, og der viste sig hurtigt en række gennemgående temaer: 
elevindflydelse, medejerskab, sammenhængskraft, forankring i traditioner og historie. 
 
De mange udsagn blev samlet på en række kort, der så skulle diskuteres i grupper. Dette 
skete i efteråret 2019 i bestyrelsen, på et pædagogisk rådsmøde samt på 
elevrådskonferencen. Formålet i anden runde var at give udsagnene tilbage til deltagerne 
og bede om, at de blev omsat til input til en konkret handleplan.  
 
Opfølgning på akademisk skrivning 
Akademisk skrivning er et treårigt skriftligt forløb på tværs af alle fag, hvis sigte er 1) at 
træne eleverne i at skrive større skriftlige opgaver og dermed klæde dem på til SRP; 2) at 
forbedre elevernes evner i at skrive akademisk i det hele taget; og 3) i højere grad at 
forberede eleverne til de skriftlige formidlingsopgaver, de kommer til at møde på de 
videregående uddannelser. Forløbet er bygget op omkring 10 halve skrivedage (2×95 
minutter) fordelt på 1.g, 2.g og 3.g og bygger især på, at eleverne får introduceret et fælles 
sprog, fælles metoder m.m. på tværs af alle fag i forhold til den skriftlige formidling. 
 
I år har vi udarbejdet materialet til 3.g'erne, hvor fokusset bl.a. har været på: Hvordan man 
inddrager innovation i ens SRP; hvordan man skriver en dybdegående diskussion og 
vurdering; og endelig en grundig opsamling på arbejdet i gennem alle tre år. Derudover er 
der lavet metodefoldere i de fleste fag, som eleverne kan tilgå via skolens hjemmeside; 



sigtet med disse er at skabe et lettilgængeligt overblik for eleverne over de forskelliges 
fags metoder. Netop metoderefleksion er et af de nye krav til eleverne i 
studieretningsprojektet efter reformen. Materialet fra både 1.g og 2.g er desuden blevet 
forfinet i forhold til lærerenes og elevernes feedback fra sidste skoleår. 
 
Opfølgning på hf 
I Ledelsesberetningen 2018 beskrev vi udførligt reformens betydning for vores hf-afdeling.  
I sommeren 2019 blev de første hf-studenter efter reformen færdige. Vi har efterfølgende 
evalueret tilrettelæggelsen af projekt- og praktikperioder, som jo er det nye store 
indsatsområde. Der har været stor tilfredshed med struktur og indhold, så vi fortsætter ad 
samme vej. Vi udbyder tre fagpakker, og i 2019 har vi kunnet oprette de to: ”Krop og 
sundhed” (Biologi B og psykologi C) og ”Samfund og velfærd” (Samfundsfag B og 
psykologi C). For at styrke fagligheden og toningen inden for den enkelte fagpakke har 
klasserne i år haft særskilt undervisning i psykologi, således at undervisningen kunne 
tones i retning af hhv. biologi og samfundsfag. 
 
Vores hf-afdeling er ikke ret stor. Det kan give visse udfordringer i forhold til udbuddet af 
valgfag for hf-eleverne. Vi har imidlertid valgt en struktur, hvor hf-eleverne kan gå på 
samme hold som stx-eleverne. Det giver dem flere valgmuligheder, og det er vores 
målsætning så vidt muligt at opfylde alle valgfagsønsker. I enkelte tilfælde giver det 
anledning til faglig bekymring, fx når eleverne bliver nødt til at læse C- og B-niveau 
samtidig. Det har vist sig som et problem i efteråret 2019, og det er noget, vi arbejder på at 
optimere sammen med berørte faggrupper, lige nu især med psykologi. 
 
Opfølgning på digital dannelse  
2g´erne har haft en fælles formiddag med overskriften: ”Dannelse – hvad betyder det?”. Et 
antal af gymnasiets lærere i dansk, fysik, oldtidskundskab, filosofi og matematik var gået 
sammen om at skabe et indhold til en fælles formiddag i Festsalen. Her blev der bl.a. talt 
om, hvad man egentlig skal kunne for at kalde sig et dannet menneske generelt, og hvad 
det vil sige i de forskellige fag at arbejde med dannelse. Oplæggene tog udgangspunkt i 
oldtidskundskab og bredte sig så ud over de deltagende fags kerneområder. Fra ”Center 
for digital dannelse” kom Marie Enevoldsen og talte om den digitale dannelse. Hun fik bl.a. 
eleverne til at kigge på privatlivsindstillingerne på deres egne mobiler, og hun talte også 
om mulige konsekvenser knyttet til fx kunstig intelligens og ansigtsgenkendelse.  
 
Klasselærer (fastholdelse) 
I skoleåret 2019-20 blev teamfunktionen erstattet af en klasselærer på både stx og hf på 
alle klassetrin. Klasselæreren og studievejlederen udgør nu klassens to primære 
ressourcepersoner. Klasselæreren tilstræber i samarbejde med resten af klassens lærere, 
at der i klassen skabes et fagligt fællesskab, hvor aktiv deltagelse og ansvar for 
fællesskabet er i centrum for klassekulturen. Klassekultur dækker over normer for både 
det sociale samspil og det faglige arbejde i en klasse. Målet med god klassekultur er at 
etablere en hensigtsmæssig arbejdskultur, hvor man som elev har mulighed for at udvikle 
sine personlige, sociale og faglige kompetencer. Klasselæreren er desuden med til at 
styrke den gode lærer-elev-relation og dermed øge elevernes motivation og faglige 
udbytte. 
 
Kort oversigt over arbejdet: 



 
• På 1.semester på hf arbejdes der med klasserumskultur, faglig og social trivsel, 

netværksgrupper og tildelingen af faste pladser.  
• I grundforløbet på stx arbejdes der med overgangen fra folkeskole til gymnasium, 

herunder dannelse af netværksgrupper, studiekompetencer, personligt ansvar, 
klasserumskultur og faglig og social trivsel.  

• I studieretningsklasserne på stx arbejdes der med fokus på at skabe en god 
overgang fra grundforløbet, klasserumskultur, faglig og sociale trivsel, 
netværksgrupper og tildelingen af faste pladser. 

 
På gymnasiet er der udarbejdet et kompendium af skolens kursusledere og et udvalg af de 
lærere, som har vist særlig interesse for opgaven, bl.a. til MU-samtaler. I materialet er der 
beskrivelser af opgaverne år for år og nogle modeller, som lærerne kan bruge i det daglige 
arbejde, bl.a. den gruppedynamiske model og et mapping-system, som kan være med til 
at kortlægge en klasses relationer. 
 
For alle klasser gælder det i øvrigt, at når resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen 
foreligger opstiller klasselæreren tre mål for arbejdet med klassen i samarbejde med 
elever og lærere.  
 
En evalueringsrunde blandt lærerne viser, at klasselærerfunktionen er et vigtigt redskab i 
etableringen af såvel de faglige som de sociale relationer, som er i centrum på et 
gymnasium.  
 
Elevdemokrati 
På Aalborghus Gymnasium arbejder vi løbende med at skabe og udfolde elevernes 
indflydelse på undervisning og dagligdagen. Hyppige undervisningsevalueringer sikrer 
indflydelse på arbejdsformer og emner i undervisningen. Læs om andre tiltag fx under 
Grøn skole og Trivsel. 
 
Grøn skole 
Vi er en grøn skole, idet vi siden 2011 har haft solceller på taget af vores idrætshal, som 
dækker et område på 1200 m2 og producerer nok strøm til 80 MW timer. Siden 
renoveringen har vi desuden fået installeret LED-lys med automatisk styring overalt. 
Der har i 2019 været talt en del om affaldssortering, og nu har elevrådet og FU besluttet at 
prøve. Der er stor opbakning til dette i de svar, der er samlet ind i foråret fra både elever 
og personale. Der er indkøbt et antal spande til sortering af papir/pap, flasker/dåser og 
almindeligt affald. Elevrådet vil stå for en kampagne, så opmærksomheden på det nye 
tiltag skærpes. 
 
Trivsel og gode læringsmiljøer 
Arbejdet med Mål & Strategi startede som nævnt i foråret 2019, hvor personale og elever 
på forskellig vis gav input på en lang række spørgsmål. Der var rigtig mange spændende 
kommentarer og forslag i det indkomne materiale, så vi har i efteråret 2019 igangsat en 
række initiativer, der er fremtrædende i vores kommende Mål & Strategi. Det er tydeligt, at 
trivsel og fællesskab er vigtige elementer for god læring og høj faglighed – og for et trygt 
ungdomsliv i udvikling.  
 



Med udgangspunkt i besvarelserne har vi taget vores klasseteam- og 
studievejlederstruktur op til revision. Vi har skabt en ny klasselærerfunktion med tætte 
relationer til klassen (se ovenfor). Det er vigtigt, at lærerne påtager sig opgaven med at 
sikre de bedst mulige betingelser for klassernes trivsel og læring via tydelige klasseledelse 
og blik for, hvordan klasser og mindre grupper trives. 
 
Noget, der er med til at skabe trivsel og et godt læringsmiljø, er kendskabet til hinanden og 
mulighederne for at skabe fællesskaber på tværs af klasser og årgange. Vi har i 2019 
styrket de gamle klasseturneringer, som omtales positivt af mange elever og lærere. En 
gruppe idrætslærere har i samarbejde med flere fra ledelsen, fredagscaféudvalget m.fl. 
gentænkt konceptet og skabte i efteråret 2019 Kappestriden 
 
Eleverne har ønsket mulighed for at mødes i en række uformelle klubber efter skoletid. Vi 
har i forvejen et stærkt og varieret tilbud af talent- og fritidstilbud, men vi har i efteråret 
2019 talt meget om organiseringen af mere uformelle tilbud med Elevrådet. Det ser i første 
omgang ud til, at der er filmeftermiddage, bold- og kortspil på vej. Interessefællesskaber er 
vigtige for den daglige trivsel og tilhørsforholdet til skolen. 
 
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. På Aalborghus Gymnasium afholdtes en 
række nye årsprøver, og dette fortsatte med 2g i sommeren 2019. 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 fx indført helt nye eksamensformer i matematik på A- og B-niveau, i fysik B og kemi 
B. Disse eksamensformer afprøvedes i matematik B og fysik B i sommeren 2018 og 
fortsatte for 2g i sommeren 2019 med matematik A, kemi B og engelsk A, og lærerne har 
gjort meget ud af at give feedback og feedforward til eleverne. Vi er spændte på at se, 
hvordan eksamen går i 2020. 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 peger på, at 
det har betydet meget for undervisningen fremafrettet. 
 
Efteruddannelse 
Kompetencecenteret står for bevilling af alle kurser for lærerne på Aalborghus 
Gymnasium. Der er tale om eksterne og interne kurser samt mentoruddannelse af en 
række lærere. Der følges altid op efter eksterne kurser, og deltagerne bliver spurgt om 
hvornår og hvordan, de vidensdeler. Dette sker typisk i fagkonferencerne og ved 
faggruppemøder. Mange faggrupper har stor glæde af at holde interne kurser, hvor de 
underviser hinanden, laver eksamensmateriale mm. 
 
Herudover stod Kompetencecentret for en pædagogisk dag for alle lærere i december 
1919 med temaet ”Hjernen”. Den udefrakommende foredragsholder Lars Christiansen 
holdt et inspirerende oplæg om hukommelsesstrategier, hvorefter flere af vores lærere 
kastede lys over, hvordan man arbejder med hjernen i deres egne fag, biologi, psykologi 
mm. Derefter var der afsat tid til faggruppemøder, hvor alle bl.a. skulle udarbejde et 
dokument om fagets metoder til brug for elevernes opgaveskrivning. Det fremmer 



samarbejdet og opgaveskrivningen, når man i fagene er enige om de anvendte termer og 
metoder. 


