
Mål for kvalitetsudvikling 2020 

De overordnede retningslinjer for det faglige arbejde på Aalborghus Gymnasium fastlægges af bestyrelsen 
og udføres af rektor, og det tilstræbes, 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 2020 på udvalgte områder. 

Særlige indsatsområder 2020: 

• Motivation og elevdeltagelse 
• Medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter 
• Faglighed, trivsel og klasselærerfunktonen 
• Opfølgning på ”Akademisk skrivning” 
• Opfølgning på hf 
• Efteruddannelse 
• Undervisning i en corona-tid 

  



Motivation og elevdeltagelse 

I arbejdet med at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, har vi undersøgt, hvordan vi kan 
styrke elevernes motivation og i højere grad sikre medindflydelse på og ejerskab for det faglige fællesskab. I 
arbejdet med det har vi afholdt fokusgruppeinterviews med både elever og lærere om motivation samt 
afholdt en pædagogisk dag for alle lærere om emnet. På baggrund af de afholdte interviews har vi bedt alle 
lærere arbejde med læseinstrukser og kurser i notatteknik for at styrke elevernes motivation i forhold til 
lektielæsning og i forhold til at få struktur på noterne fra timerne. På den pædagogiske dag blev 
lærerkollegiet bl.a. introduceret til at arbejde med styrkekort, og det har nogle kolleger allerede taget til 
sig. Når man arbejder med styrkekort, arbejder man med at styrke fællesskabet i en klasse og den enkelte 
elevs trivsel. Det går ud på at finde positive karaktertræk og styrker hos hinanden, og ud over at give et 
boost til den enkelte, kan arbejdet også medvirke til at øge en klasses trivsel, da eleverne opnår et mere 
nuanceret og rummeligt syn på klassekammeraterne.  

Vi har igennem deltagelse i EU-projektet ”Jobskabelse og iværksætteri” gjort os erfaringer med case-
baseret, virkelighedsnær undervisning baseret på innovative kompetencer, som mange undersøgelser viser 
har en stor indflydelse på motivationen hos særlige elevgrupper. Projektet afsluttes efter planen i 2021, og 
derefter vil vi udbrede viden fra projektet til resten af lærerkollegiet. 

Medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter 

En måde at søge aktiv medindflydelse på undervisningen og på skolens øvrige liv er at engagere sig i 
elevrådsarbejdet. Vi har de seneste år haft fokus på at styrke indholdet i elevrådets arbejde og elevernes 
ret til at komme med indstillinger til bestyrelse og ledelse. I 2020 har vi arbejdet på at skabe en fast 
mødestruktur mellem ledelsen og elevrådets formandskab, så begge parter kontinuerligt er i dialog om 
emner, som har elevernes særlige interesse, og så ledelsen kan medvirke til at styrke den demokratiske 
forståelse blandt skolens elever. Et fokuspunkt for elevrådet har været oprettelse af forskellige klubber, 
som hovedregel efter skoletid, for at styrke både medbestemmelsen og medansvaret. Det er bl.a. lykkedes 
at starte så forskellige interessefællesskaber som en tyskklub, en politisk diskussionsklub og en animéklub. 
Ud over elevernes interesser har ledelsen været med til at sætte demokrati og arbejdet med mål og strategi 
på dagsordenen i elevrådsarbejdet. 

I 2020 lavede vi på opfordring en stor undersøgelse blandt lærere og elever om håndtering af 
fraværsregistrering og brug af mobiltelefon og pc i timerne. Det sidste blev opfattet som et stort 
disciplinært problem. Det viste sig, at både lærere og elever følte det forstyrrende, når elever frit brugte 
mobil og pc i undervisningen til alt muligt forskelligt. På baggrund af undersøgelsen blev det besluttet, at pc 
og mobil kun må bruges i timerne, hvis læreren giver tilladelse til det.  

Alle skolens elever har desuden været repræsenteret i den gruppe på 65 elever, som har medvirket i 
fokusgruppeinterviews om motivation og på den måde har opnået medbestemmelse på et emne af 
relevans for alle på skolen.  

 

 



Faglighed, trivsel og klasselærerfunktionen 

For at styrke elevernes faglighed og mulighed for at opnå så gode resultater som muligt, har vi i 2020 
afholdt en dag med fokus på studiekompetencer for alle 1g-klasser i starten af studieretningsforløbet. En 
gruppe lærere udarbejdede materiale til en blok om studieteknik og en halv blok om LifeSkills (planlægning) 
for at give eleverne endnu bedre muligheder for at få et godt fagligt udbytte af deres gymnasietid. Samme 
dag tog eleverne endvidere et ”laboratoriekørekort”, som bestod i to blokkes undervisning i, hvordan man 
færdes i et laboratorium. Blokken om studieteknik præsenterede eleverne for forskellige læseteknikker, 
som de kan bruge i forbindelse med lektielæsning. Blokken er efterfølgende suppleret med et kursus i 
læsehastighed ved en af skolens læsevejledere. I blokken gennemgik læreren desuden basale måder at tage 
noter på, og alle faglærere har efterfølgende gennemgået måder at tage de bedste noter i netop deres fag. 
I den halve blok om LifeSkills fik eleverne indblik i, hvordan de bedst kan planlægge deres tid, så de kan 
passe skolearbejdet, fritidsinteresser og familie/venner uden at skulle slække et af stederne. De hørte også 
om, hvordan de selv kan arbejde med at styrke deres koncentrationsevne, når de laver lektier. 
Efterfølgende har alle lærere fået materialet, så de har kunnet arbejde videre med det i deres fag.  

I arbejdet med at styrke elevernes trivsel og sundhed har vi i 2020 gennemført et forløb med SundUng, 
Aalborg Kommune. Vores tre 1hf-klasser har deltaget i projektet ”Det gode ungeliv”, hvis formål er at give 
de unge en mulighed for at reflektere over egen sundhed og sundhedsadfærd. Der er i undervisningen 
fokus på for eksempel søvn, kost, fritidsaktiviteter, alkohol, rygning samt prioritering af tid, trivsel og social 
kapital, herunder flertalsmisforståelser i forhold til sundhedsadfærd. Undervisningen varetoges af den 
sundhedsvejleder, der er fast tilknyttet skolen, og som efterfølgende har genbesøgt de tre klasser, senest 
for at starte snus- og rygestopkurser med interesserede elever. 

I skoleåret 2019-2020 indførte vi en klasselærer på alle klassetrin som erstatning for de hidtidige 
lærerteams og det med stor succes. Op til skoleåret 2020-2021 blev det oprindelige kompendium 
bearbejdet og revideret af to af klasselærerne og en ledelsesrepræsentant. Der er skrevet mere i 
kompendiet om, hvordan man kan arbejde med at sikre endnu større faglig og social trivsel, om hvordan 
man kan eksplicitere kravene og forventningerne til at gå på gymnasiet og givet konkrete anvisninger til 
endnu flere måder at arbejde med motivation på. For at sikre endnu større kendskab til funktionen holdt to 
klasselærere oplæg om funktionen på et fælles møde i august og for skolens bestyrelse ultimo august. Den 
pædagogiske dag om arbejdsglæde og trivsel var også til stor gavn for klasselærerne, da mange af 
øvelserne den dag lå i direkte forlængelse af deres arbejde eller gav inspiration til nye arbejdsformer. I 
forhold til corona- epidemien fik klasselærerne støtte fra studievejlederne, som skulle være med til at sikre 
den sociale trivsel under og efter perioder med virtuel hjemmeundervisning. 

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 1g, 2g og 3g 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 2020 er der sket en større opdatering af al materialet ud fra lærernes og elevernes erfaring og feedback 
fra de sidste skoleår, såvel som flere fag er blevet inddraget i arbejdet med Akademisk Skrivning. 
Spredningen på fag er et vigtigt element i forhold til at konsolidere det fælles sprog og de fælles metoder 
om skriftlig formidling i organisationen. Derudover er der lavet videoguide i, hvordan man laver en god 
problemformulering til SRP. Guiden er tilgængelig på skolens hjemmeside, og der er flere i støbeskeen - alle 
med det sigte, at eleverne er rustet bedst mulig til deres SRP. 

Opfølgning på hf 

Vi har et meget velfungerende hf-udvalg, der løbende har fokus på udvikling af hf-elevernes 
studiekompetencer. I 2020 har der været særligt fokus på de skriftlige kompetencer. Udvalget har arbejdet 
med at kvalificere processen op til skrivning af den større skriftlige opgave (SSO) i 4. semester. Der er lavet 
en detaljeret plan for perioden januar-april afsluttende med selve opgaveskrivningen. I forlængelse af og 
med udgangspunkt i arbejdet med akademisk skrivning på stx er der udarbejdet materiale og undervisning 
specielt tilpasset hf-eleverne, der ofte ikke er så ressourcestærke og skrivevante. Som træning skriver 
eleverne fx en ”mini-SSO”, undervises i diskuterende og konkluderende skrivning mm. Vejledningen er lagt i 
faste rammer med krav om forberedende arbejde og fremmøde til faste vejledningsseancer. Alt dette sker 
med det sigte at sikre eleverne det bedst mulige udbytte i forhold til eksamen og deres videre studier. 

I efteråret 2020 blev der arbejdet intenst med at give de nye 1hf-elever de bedst mulige forudsætninger for 
en frugtbar skolegang, og der afholdtes læsestrategikurser og grammatikkurser, ligesom eleverne blev 
trænet i rapportskrivning. Alt i alt er der nu skabt en sammenhængende plan for at træne 
skrivekompetencer i hf. 

På hf er der afsat et antal timer til et særligt fagligt boost. Den enkelte elev vælger sig ind på 3 faglige forløb 
á 2 blokkes varighed. I foråret 2020 var det fagene dansk, engelsk og matematik, der blev udbudt. I dansk 
var der fokus på ordforråd og kreativ skrivning, i engelsk på at træne talefærdighed og formidling og i 
matematik på opgaveløsning. 

Efteruddannelse 

Kompetencecenteret står for bevilling af alle kurser for lærere på Aalborghus Gymnasium. I 2020 blev der 
bevilget 103 faglige kurser, hvoraf 66 blev gennemført i 2020, 24 blev aflyst pga. Corona og 13 forventes 
gennemført i 2021. Herudover bevilgedes interne kurser for i alt 80 personer, heraf deltog 43 fra forskellige 
personalegrupper i ”Teams”-kurser. Teams blev i forbindelse med Corona pludselig et vigtigt undervisnings- 
og møderedskab, og kurserne kom i stand med kort varsel. Desuden er en række lærere i gang med en 
længere efteruddannelse, enten fagligt eller som mentorer.  

Kompetencecenteret stod desuden for en pædagogisk dag for alle lærere i november 2020 med 
overskriften ”Motivation og arbejdsglæde”. Dagen indledtes med et meget inspirerende oplæg af Peter 
Mygind. Han har tidligere skrevet i ”Gymnasieskolen” om ”Arbejdsglæde og det gode liv”, og det var 
temaet for oplægget, der var både humoristisk og indsigtsfuldt. Derefter forestod Rudi Lauridsen, Sct. 
Knuds Gymnasium, resten af dagen under overskriften: ”Relationer, motivation, trivsel og det gode 
læringsfællesskab”. Der var tale om foredrag, gruppeøvelser samt udlevering og afprøvning af konkret 



materiale, der umiddelbart kan anvendes i undervisningen. Det var en meget givtig og inspirerende dag. 
Afslutningsvis havde Kompetencecenteret tilrettelagt et gruppearbejde om, hvad der virker motiverende 
på eleverne i undervisningen. Forud for dagen havde Kompetencecenteret afholdt fokusgruppeinterview 
med cirka 60 elever om motivation. Udsagn herfra blev præsenteret for grupperne af lærere, der så skulle 
komme med deres input. Som resultat af dagen er der iværksat en række tiltag. 

Undervisning i en corona-tid 

Vi lavede en spørgeskemaundersøgelse efter den første nedlukningsperiode i foråret 2020, som blotlagde 
både svagheder og styrker ved virtuel undervisning. Nogle fag har helt sikkert større udfordringer end 
andre, men i alle tilfælde er fysisk tilstedeværelse klart at foretrække. Fag med en eksperimentel dimension 
og fag som idræt har det svært, mens arbejde med teori og analyse af tekster godt kan fungere. Der blev 
efterfølgende lavet en bank, hvor lærerne kunne dele gode ideer til den virtuelle undervisning. Alle lærere 
blev desuden tilbudt kurser i Teams, som skulle bruges til virtuel undervisning. 

Gymnasiets psykolog har haft nok at se til, og det gælder også studievejlederne, der er i tæt kontakt med 
udsatte elever. Der blev gjort en ekstra indsats ved skolestart 2020 for at følge klasser og enkeltelever tæt. 
Vores psykolog havde en gruppe psykologistuderende i praktik, og under nedlukningen lavede de en 
undersøgelse blandt eleverne af, hvordan de blev påvirket af coronaen. Vi kunne så bruge nogle af deres 
resultater til at iværksætte forskellige initiativer over for de sårbare elever. 

 

 


