
VG-Indsatsområder 2016-2017 – OVERSIGTSSKEMA –  
Vedtaget af bestyrelsen 160316 – efter høring i PR og SU 
 
Tovholdere er ledelsesrepræsentanter og projektledere.  
Pædagogisk udvalg spiller en central rolle som opsamlende, koordinerende  
og initierende  kraft - indenfor rammerne af de overordnede indsatsområder og i  
samarbejde med ledelse, faggrupper og undervisere. Projekter er markeret med grønt. 
 

Indsats 
Område 

Fokus Projekt/aktiviteter Tovholdere Tids- 
perspektiv 

Gymnasie-
reform 

Implementering af 
ny gymnasiereform 

Jf. proces-/tidsplan Ledelse, 
samarbejds-
udvalg, 
pædagogisk 
udvalg, 
fagrepræsen-
tanter 

2016> 
planlægn. 
 
2017-18 
start 1g 
 
 

Økonomi Håndtering af 
udmeldte 
besparelser 

Gennemarbejde 
budgetter og nytænke 
mhp. at bevare 
kvalitet og 
arbejdsglæde 
Løbende 
kommunikation med 
faggrupper/ansatte 

MK/AO/BR 
>TR 
Samarbejds-
udvalg,   
bestyrelse 

2015- 

Løft af 
eleverne 
Fagligt, 
socialt, 
personligt 

Synlige lærings- 
(del)mål, effekt og 
målrettet 
elevfeedback 
Kollegial sparring  

Motivation og synlig 
læring – små konkrete 
synlige lærings- 
projekter i selvvalgte 
grupper – jf. pæd.dag 
2015-16 
Udviklingsprojekt 
m/andre gymnasier i 
Gymnasiefælleskabet 

HC/BR 
Pædagogisk 
udvalg 
 
 
 
PG 

2015-2017 
 
 
 
 
 
2016-17 

 Skriftlighed   
 

Skriftlighed på skolen 
& omlagt skriftlighed  
Udvikling af 
rettestrategier & 
elevfeedback  
(forskellige 
vejledningstyper og 
peer-feedback mv.) - 
inddrage input fra 
pæd.dag 2015-16 

Pædagogisk 
udvalg, 
faggrupper, 
AO 

2016-2017 



 Udfordre lærerrollen 
Studieretnings- 
identitet 
Elevernes 
studiekompetence 
Synlig læring 

Opfølgning på 
2F –netværksprojekt  
m/følgeforskning 
(opsamling af 
erfaringer fra 2 su- og 
2c projekt indgår) 

BK/øvrig 
projektgrup-
pe, MK, (HC 
som repr. 
f/PU følger 
projekt)  

2015-2017 

 Talentudvikling/ 
interessetilbud 

Videreudvikling og 
prioritering af 
talentprogram  

BR 2016-2017 

 Team 
Danmark/Eliteidræt  
 

Morgentrænings-
klasse 
Den dobbelte karriere 
Eksternt samarbejde 
Elevrollemodeller 

TM (BR) 2016-2017 

 Styrke elevernes 
studiekompetence 
Udnytte nyt 
studiecenter 
 
 
Anvendelse af 
Kompetencekosmos 

Styrket vejledning i 
fbm. opgaveskrivning 
og projekter; 
herunder proces, 
skemalagt vejledning 
og infomøder 

PG/Du, AZ, 
MK 
 
 
 
 
MC/CA (koo) 

2016-2017 
 
 
 
 
 
2016-17 

 Elever – fastholdelse  
 
 
Elevdemokrati 
 
Social ansvarlighed 
 

TKL og styrket 
vejledning, elev-og 
lærerrelationer 
Elevråd, klasseråd 
 
Flygtningeprojekt  
(m/LTK)  
DanmarksIndsamling 
mv. 
Bæredygtighed 

HB, (MK) 
vejledere 
 
MK/PG,  
Fællesudvalg 
PG 
 
 
 
Miljøgruppe 

2016-17 
 
 
2016- 
 
2016-17 
 
 
 
2016-17 

 Internationalisering Udveksling, indslag i 
daglig undervisning 
Studie- og fagture  

HB 
 
PG 

2016- 
 
2016- 

Overgang Grundskoler Folkeskolesamarbejde 
Masterclass for 
udskolingstalent- 
elever 
Diverse 
breddeelevtilbud; fx 
sciencefestival 
Læringscirkler for 
undervisere og 
ledelsesrepr. & 

BR (MK) 2015-2017 



kommunenernes 
læringskons. 

 Videregående 
uddannelser og 
erhvervsliv 

VGcc 
Vidensby mm. 
Etablering og 
forankring af netværk 

PG 
MK 
MK/HB 

2015- 

 VGV – Virum 
Gymnasiums venner  

Aktiviteter for og 
bidrag fra gamle 
elever og støtter 

PG 2016- 

Personale- 
forhold 

Videndeling og 
Kompetence-
udvikling  
 

Faggruppeefter- 
middage og kollegial 
sparring 
Faglig udvikling I 
Praksis/UVM 
Opfølgning på GRUS 
Ny MUS-runde 

BR/MK 2016-2017 

 Personalepleje Sociale aktiviteter MK/BR 
Socialt udvalg  

2016-2017 

 Kantine og sundhed  MK, 
kantineudv. 

2016-2017 

Skole-
struktur/ 
Kommuni
kation 

Tæt kommunikation 
ml. ledelse, lærere 
og øvrige 
medarbejdere  

Ugentlig Fuglsang 
Daglig kit 
Personalemøder 

BR/MK 2016-2017 

 Synliggørelse af VG 
 

Ekstern (strategisk) 
kommunikation til 
DGO, hjemmeside mv. 
 
Videreformidling af 
aktuelle begivenheder 
til ledelse og være 
ambassadører for 
skolen 

MK, øvrig 
ledelse 
 
 
Alle ansatte 
& elever 

2016- 

 Organisering og 
planlægning  
 

Årsplanlægning og 
dagligt skema 
Regelmæssig 
opfølgning på 
opgaveportefølje  
Videreudvikle 
handlingsplanen 
Strukturoversigt 

Ledelsen 
 
 
 
 
(Samarbejds-
udvalg,  
Formandskab 
f/pæd-.råd) 

2016- 
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