
Mål for kvalitetsudvikling 2021 
 
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 under hovedoverskrifterne 
trivsel, faglighed og valg. 
 
Trivsel handler for os om at skabe vilje og evne til at indgå i faglige og sociale fællesskaber, hvor 
diversitet er en styrke, og hvor respekt, rummelighed, sammenhold og inklusion er i højsædet. 
Trives man godt, har man også en god platform for udvikling og læring. Med til trivslen hører også 
gode rammer med tidssvarende faciliteter og udstyr. 
 
Faglighed handler for os om at møde alle med respekt, tillid og ambitioner. Det vil vi gøre i 
fællesskab i motiverende og inspirerende læringsrum, der udstråler faglig ambition og har plads til 
såvel nytænkning som medindflydelse, men hvor der også er plads til at fejle og modtage hjælp. 
Gennem det faglige arbejde vil vi udfolde den enkeltes kompetencer og potentiale, og det skal 
også ske i aktiviteter, som ligger uden for undervisningen og som er med til både at højne 
fagligheden og at styrke sammenholdet.  
 
Valg handler for os om almendannelse, viden og kompetencer. Evnen til at håndtere valg og 
overgange via erfaringer og viden står centralt i vores grundsyn. Vi vil skabe rum for 
medarbejderne til vidensdeling og kompetenceløft, så de er i stand til at foretage kompetente valg 
i deres daglige virke. Vi vil modne elevernes evne til at reflektere over egne muligheder og at 
træffe valg om egen fremtid, såvel lokalt som nationalt og globalt. 
 
Særlige indsatsområder for 2021: 

• Relationskompetence 
• Supervision 
• Arbejdet med ETU´en 
• Opfølgning op akademisk skrivning 
• Sprog og karrierekompetencer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relationskompetence 
Vi søsatte i 2021 et supervisionsprojekt for alle lærere med relationskompetence som 
omdrejningspunkt, da dette emne gik igen i både lærer- og elevsvarene i forbindelse med 
formuleringen af den nye Mål & Strategi.  
 
Vi valgte at definere relationskompetence som Louise Klinge: ”Alt, hvad man siger og gør som 
lærer, som får hver enkelt elev til at trives og udvikle sig fagligt, socialt og personligt, og som 
bidrager til at etablere klassen som et læringsfællesskab” (Lærerens relationskompetence, 2017). 
Målet var at blive bevidst om den relation, der er i undervisningen mellem lærer og elev og at 
højne motivationen hos begge parter ved at have fokus på relationen.  
 
Lærerne blev sat sammen to og to, og supervisionen forløb efter følgende plan: 

• De to lærere holder et møde og aftaler, hvad der skal være fokus på i supervisionen.  
• De to lærere observerer en blok hos hinanden. 
• De to lærere holder en samtale, hvor man på skift er aktiv lytter og kun stiller afklarende 

spørgsmål til den anden. Samtalen skal munde ud i en bevidsthed om egen praksis og 
muligheder for videreudvikling af samme. Det er vigtigt at understrege, at man i samtalen 
kun forholder sig til det aftalte tema. 

 
Supervisionsforløbet var et helskoleprojekt, og ledelsen evaluerede forløbet med hver enkelt 
medarbejder til årets MU-samtaler, hvor der blev samlet op på supervisionsforløbet med 
spørgsmålene: Hvad har det givet at sætte fokus på din egen undervisning? Hvilke effekter har det 
at observere hinandens undervisning? Hvad har det givet dig at få indblik i en anden kollegas 
didaktiske og pædagogiske overvejelser? Resultatet af samtalerne var, at lærerne evaluerede 
forløbet meget positivt og ønskede at fortsætte arbejdet næste skoleår. 
 
Trivselsarbejdet i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen 
En af klasselærernes opgaver er at efterbehandle resultaterne fra den årlige 
elevtrivselsundersøgelse, hvor eleverne evaluerer forskellige forhold vedrørende deres trivsel. For 
at optimere det arbejdet blev der i løbet af 2021 indsamlet materiale fra lærere, som har udviklet 
specielle måder at lave efterbehandlingen på. Derfor foreligger der nu materiale til brug på alle 
klassetrin, som klasselærerne kan vælge fra, når de ser resultaterne fra deres klasser. Materialet 
indeholder bl.a. PowerPoint-præsentationer, forslag til spørgsmål til individuelle elevsamtaler, 
styrkekort og et vitaliseringskompas. Som en udløber af arbejdet med at indsamle materialet, er 
der også blevet udarbejdet en spørgeramme, klasselærerne kan bruge, når de afholder 
karaktersamtaler med eleverne. Denne spørgeramme stiller skarpt på elevens refleksioner over 
egne udviklingsmål i fagene og giver den enkelte elev mere ansvar og initiativ for egen indsats og 
udvikling. Arbejdet med disse to ting fortsætter i 2022 og evalueres der. 
 
Akademisk skrivning 
Hvad angår videreudviklingen og evalueringen af Akademisk Skrivning har vi i 2021arbejdet med at 
tone en del af materialet mere mod det naturvidenskabelige fakultet efter ønske fra lærerne, 
således at flere af skrivedagene i forløbet blev tonet mere specifikt på baggrund af den enkelte 
klasses studieretning. Som i de foregående år har vi generelt arbejdet på hele at optimere 
materialet i forhold til de deltagende læreres årlige evalueringer på egne og elevernes vegne.  



 
Sprog- og karrierekompetencer 
I efteråret 2021 var vores primære indsatsområde sprog og karrierekompetencer. Den 9. 
september afholdt vi en sprogdag for alle 1g-elever, hvor de i workshops blev præsenteret for de 
fire sprog, vi udbyder som andet fremmedsprog, så de blev bevidstgjort om deres valgmuligheder 
og de karriereveje, sprog kan give. I vores arbejde med sprogkompetencer og karrieremuligheder 
indgik desuden et samarbejde med engelskstudiet på AAU, som gav alle vores 3g-elever med 
engelsk på A-niveau chance for at snuse til hverdagen på engelskstudiet og de jobmuligheder, 
uddannelsen giver. Den efterfølgende evaluering fra elever og lærere viste, at projektet skal 
fortsætte med visse justeringer. 
 
Engelsklærerne har desuden haft fokus på karrierelæring og ”lingua franca” i den daglige 
undervisning på gymnasiet. I den forbindelse har flere af dem afprøvet dele af materialet fra 
Nationalt Center for Fremmedsprog (UVM). Gruppen arbejder videre med materialet og påtænker 
at gøre det til en fast del af undervisningen, og det samme gør de andre sprogfag. 
 
Corona i foråret 2021 
Fra nytår og frem til vinterferien var alle elever og lærere sendt hjem. Al undervisning foregik 
virtuelt, og alle andre aktiviteter var lukket ned. Fra vinterferien til påske måtte afgangseleverne 
være her hver anden uge. De var altså delt op i to hold og var skiftevis hjemme og på gymnasiet. 
Efter påske skrev de SRP/SSO hjemme, og vi kunne så have 1g/1hf én uge ad gangen på skift med 
2g. Skoleåret sluttede med, at eleverne var til et reduceret antal eksamener. Undervejs blev der 
holdt virtuel SRP/SSO-vejledning, elevrådsmøder, MIO-møder og bestyrelsesmøder over Teams 
samt udendørs aktivitets- og rystesammendage for klasserne – når de måtte være her 
 
 
 


