
1 
 

Evaluering	  af	  resultatmål	  2014	  	  
	  
Basisrammen:	  
	  
1.1.	  Ændring	  af	  skemastruktur	  
Beskrivelse	  af	  delmål:	  
Mere	  komprimeret	  skema	  
	  
Formål:	  
Vi	  ønsker	  at	  styrke	  elevernes	  sammenhæng	  i	  dagligdagen	  og	  skabe	  plads	  til	  andre	  aktivitetstyper	  fra	  kl.	  15-‐16	  
	  
Måleindikatorer:	  

• Vejledning	  af	  skriftlighed	  
• Øvelsesseancer	  
• Interesseaktiviteter	  
• Talentaktiviteter	  
• Teammøder	  

	  
Udmøntning:	  

• Såvel	  lærere,	  som	  elever	  udtrykker	  stor	  tilfredshed	  med	  et	  mere	  komprimeret	  skema.	  Timerne	  kræver	  en	  højere	  grad	  af	  
sekvensering,	  da	  de	  er	  uden	  pauser.	  Det	  giver	  både	  lærere	  og	  elever	  en	  oplevelse	  af	  højere	  faglig	  koncentration,	  et	  
bedre	  flow	  i	  undervisningen	  og	  et	  større	  og	  mere	  naturligt	  behov	  for	  forskellige	  undervisningsformer.	  

• Tiden	  efter	  kl.	  15	  bruges	  konstruktivt	  til	  såvel	  vejledning	  af	  skriftlighed	  som	  vejledning	  af	  større	  skriftlige	  opgaver,	  som	  
fx	  SRP.	  Det	  skaber	  færre	  afbrydelser	  i	  undervisningen	  –	  og	  er	  langt	  lettere	  at	  planlægge	  med.	  

• Et	  helt	  nyt	  tiltag	  så	  dagens	  lys	  i	  efteråret	  2014	  i	  Bonusmodulet:	  et	  Dannelsesseminar,	  som	  også	  var	  åbent	  for	  områdets	  
borgere.	  Den	  grundige	  evaluering	  viser	  at	  det	  er	  et	  initiativ,	  som	  har	  gode	  fremtidige	  muligheder.	  

• Tidligere	  har	  valgfagsorientering	  aflyst	  undervisning.	  Nu	  ligger	  det	  efter	  undervisningstiden.	  
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• Mødeaktiviteter	  er	  nemmere	  at	  få	  planlagt	  i	  dette	  tidsrum,	  og	  giver	  tilmed	  lærerne	  en	  oplevelse	  af	  at	  kunne	  tilgodese	  
børn	  og	  børnebørn.	  Det	  skaber	  muligheden	  for	  mere	  ro	  i	  dagligdagen.	  Dog	  har	  nye	  tiltag	  i	  efteråret	  presset	  lærernes	  
kalendere,	  da	  der	  er	  lagt	  flere	  teammøder,	  klasserådsmøder,	  forberedelse	  af	  og	  afholdelse	  af	  GRUS-‐møder.	  Dette	  er	  dog	  
noget	  vi	  fremadrettet	  kan	  tage	  højde	  for	  i	  årsplanlægningen.	  	  

	  

Dokumentation:	  
I	  særlig	  grad	  Lectio	  kan	  dokumentere	  dette,	  ligesom	  ovenstående	  tilbagemeldinger	  er	  ytret	  på	  adskillige	  møder.	  Der	  foreligger	  
en	  skriftlig	  evaluering	  af	  Dannelsesseminaret.	  
	  

1.2.	  Progressions-‐	  og	  kompetenceplan	  for	  elevernes	  uddannelsesforløb	  
Beskrivelse	  af	  delmål:	  
Skabe	  overblik,	  fælles	  forståelse	  og	  fælles	  sprog	  
	  
Formål:	  
Give	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  større	  helhedsblik	  
	  
Måleindikator:	  

• Inddragelse	  af	  eleverne	  i	  arbejdet	  undervejs	  som	  en	  del	  af	  brugerdreven	  innovation.	  
• Inddragelse	  af	  faggrupperne	  i	  proces,	  udførelse	  og	  anvendelse	  for	  at	  sikre	  forankring	  i	  dagligdagen.	  
• Den	  elektroniske	  platform	  vil	  være	  klar	  i	  sommeren	  2014,	  men	  vil	  kræve	  løbende	  udfyldelse	  og	  efterfølgende	  

vedligeholdelse	  
	  
Udmøntning:	  

• Eleverne	  har	  været	  inddraget	  og	  har	  i	  høj	  grad	  bidraget	  konstruktivt	  til	  ændringer	  af	  den	  oprindelige	  struktur	  for	  
platformen.	  	  

• Lærerne	  har	  været	  inddraget	  ved	  at	  uddelegere	  skrivning	  af	  forskellige	  opslag	  til	  platformens	  leksikon,	  ligesom	  
faggrupperne	  har	  til	  opgave	  at	  kvalificere	  artikler	  om	  fagene.	  
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• Selve	  strukturen	  stod	  færdig	  sommeren	  2014,	  men	  ikke	  alle	  links	  er	  på	  plads	  endnu.	  Forventningen	  er	  at	  
Kompetencekosmos,	  som	  platformen	  hedder,	  står	  fuldt	  færdig	  i	  det	  nye	  år.	  Forsinkelsen	  skyldes	  dels	  en	  opsigelse	  fra	  
Projektlederen,	  dels	  en	  prioritering	  af	  faggruppernes	  forberedelse	  og	  afvikling	  af	  GRUS	  henover	  efteråret.	  

Dokumentation:	  
Kompetencekosmos	  ligger	  på	  skolens	  intranet,	  ligesom	  diverse	  referater	  fra	  møderne	  kan	  understøtte	  ovenstående.	  
	  
1.3.	  Ombygning	  af	  biologi-‐	  og	  fysiklokaler	  
Beskrivelse	  af	  delmål:	  
Implementering	  af	  lokaleoptimering.	  
	  
Formål:	  
At	  levere	  undervisning	  i	  tidssvarende	  moderne	  og	  funktionelle	  lokaler.	  
	  

Måleindikator:	  
• Byggeriet	  står	  fuldt	  færdigt	  til	  efterårsferien,	  men	  nogle	  af	  lokalerne	  kan	  tages	  i	  brug	  efter	  sommerferien.	  

	  

Udmøntning:	  
• Byggeriet	  var	  færdigt	  før	  tid	  og	  ibrugtagning	  fandt	  sted	  ved	  begyndelsen	  på	  det	  nye	  skoleår	  i	  august.	  Elever	  og	  lærere	  

kunne	  dermed	  fra	  første	  dag	  få	  glæde	  af	  de	  nye	  lokaler	  uden	  praktiske	  og	  logistiske	  udfordringer,	  som	  den	  oprindelige	  plan	  
ville	  have	  medført.	  	  

• God	  planlægning	  af	  MJ,	  aktiv	  deltagelse	  af	  Min,	  JJ	  og	  AN	  i	  byggeprocessen,	  byggemøder	  med	  ansvarlige	  håndværkere	  og	  
rettidig	  omhu	  har	  medvirket	  til	  en	  god	  proces	  med	  et	  godt	  resultat	  af	  høj	  kvalitet.	  

	  

Dokumentation:	  
Byggereferater	  og	  overdragelsesrapporten.	  
Lectio	  for	  ibrugtagning	  af	  lokalerne.	  
	  
	  



4 
 

Ekstrarammen	  
	  
	  
2.1.	  Fortsat	  implementering	  af	  OK13	  
Beskrivelse	  af	  delmål:	  
Fastholde	  de	  gode	  takter	  i	  forhold	  til	  åbenhed,	  samarbejde	  og	  tillid	  som	  grundlæggende	  adfærd	  på	  VG	  i	  forbindelse	  med	  OK13.	  
	  

Formål:	  
At	  implementere	  OK13	  således	  at	  lærerne	  tilbringer	  mere	  tid	  med	  eleverne	  og	  sikrer	  en	  hensigtsmæssig	  tilrettelæggelse	  af	  
lærernes	  arbejdstid.	  
	  
Måleindikator:	  
• Merarbejde	  minimeres	  med	  mindst	  50%	  sammenlignet	  med	  OK11s	  overarbejdsbetaling.	  
• Dialogsamtaler	  forår	  og	  efterår	  skal	  sikre	  en	  god	  føling	  med	  forventninger	  mellem	  ledelse	  og	  lærere.	  
	  
Udmøntning:	  
• Vi	  arbejder	  fortsat	  med	  en	  tæt	  dialog	  mellem	  ledelse	  og	  lærere.	  Det	  sker	  dels	  ved	  en	  særdeles	  god	  dialog	  med	  tillidsmænd	  

og	  formandsskabet	  for	  PR.	  Derudover	  en	  igangsat	  proces	  for	  såvel	  GRUS,	  som	  MUS.	  
• Den	  planlagte	  opgavefordeling	  er	  i	  efteråret	  gået	  nøje	  igennem	  for	  at	  sikre	  opnåelse	  af	  den	  rette	  balance	  af	  arbejdstiden,	  

så	  vi	  i	  så	  høj	  grad	  som	  muligt	  kan	  undgå	  undertid	  og	  merarbejde.	  Denne	  opfølgning	  har	  medført	  flere	  ændringer.	  Herunder	  
også	  som	  følge	  af	  langtidssygemeldinger	  og	  barsler.	  

• I	  foråret	  afholdtes	  dialogsamtaler	  med	  alle	  lærere.	  I	  efteråret	  har	  vi	  valgt	  at	  prioritere	  GRUS,	  som	  ligeledes	  giver	  et	  
glimrende	  indblik	  i	  de	  udfordringer	  og	  muligheder	  der	  er	  for	  lærernes	  arbejdstidstilrettelæggelse.	  Alle	  har	  fået	  et	  tilbud	  om	  
dialogsamtaler,	  og	  vil	  fra	  december	  2014	  til	  april	  2015	  indkaldes	  til	  MUS,	  hvor	  ovennævnte	  er	  et	  delelement.	  

• For	  at	  sikre	  at	  lærerne	  er	  mere	  sammen	  med	  eleverne	  er	  der	  tilføjet	  omlagt	  skriftlighed	  i	  skemaet.	  For	  alle	  1.G	  og	  2.G	  
klasser/lærere	  er	  det	  18	  ekstra	  moduler,	  ligesom	  alle	  TKL’ere	  tilbringer	  2	  timer	  mere	  med	  hver	  klasse,	  og	  oprettelsen	  af	  
Klasserådet	  bidrager	  til	  mere	  tid	  sammen.	  Ydermere	  kommer	  aktiviteterne	  i	  Bonusmodulet.	  
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Dokumentation:	  
På	  årshjulet	  for	  VG	  ses	  planen	  for	  GRUS	  og	  MUS.	  
I	  informationsskriftet	  Fuglsang	  og	  beskedsystemet	  på	  Lectio	  er	  ovenstående	  beskrevet.	  
Den	  fortsatte	  tillid	  kan	  fx	  læses	  i	  forårets	  MTU	  og	  APV,	  som	  er	  særdeles	  pæne.	  
	  
	  

2.2.	  Ledelsesstruktur	  
Beskrivelse	  af	  delmål:	  
Ændret	  ledelses-‐	  og	  administrationsstruktur.	  
	  
Formål:	  
VG	  skal	  fremadrettet	  have	  en	  pædagogisk	  ledelse	  som	  kan	  håndtere	  konsekvenserne	  af	  OK13	  og	  kravene	  til	  en	  moderne	  
arbejdsplads	  og	  ydermere	  understøttes	  af	  andre	  medarbejdergrupper.	  
	  
Måleindikator:	  
• Gennem	  ansættelse	  af	  ny	  vicerektor	  og	  overgang	  til	  pædagogiske	  ledere	  sikre	  en	  større	  grad	  af	  direkte	  personaleledelse.	  
• Effektivisering	  gennem	  outsourcing	  af	  løn,	  bogholderi	  og	  serverne,	  således	  at	  sekretariatets	  opgaver	  effektiviseres.	  
• Sikre	  professionalisering	  af	  elektroniske	  kommunikationskanaler	  og	  økonomistyring	  gennem	  ansættelse	  af	  bibliotekar	  og	  

økonomiansvarlig.	  
	  

Udmøntning:	  
• Der	  er	  ansat	  to	  vicerektorer,	  ligesom	  to	  øvrige	  inspektorer	  er	  overgået	  til	  at	  være	  uddannelsesledere.	  Hermed	  har	  Virum	  

Gymnasium	  fået	  en	  teamledelse	  med	  fokus	  på	  professionelt	  at	  skabe	  rammerne	  for	  en	  veldrevet	  skole	  med	  klare	  
retningslinjer	  og	  en	  stærk	  profil,	  hvor	  såvel	  personale	  som	  elever	  har	  medindflydelse	  og	  medansvar.	  

• Gymnasiefællesskabet	  i	  Roskilde	  har	  overtaget	  løn	  og	  bogholderi,	  og	  kan	  ligeledes	  bidrage	  med	  en	  indkøbschef,	  så	  VG	  
fremadrettet	  kan	  få	  kvalificeret	  hjælp	  til	  driftsindkøb.	  
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• Der	  er	  forsøg	  i	  enkelte	  faggrupper	  med	  Office	  365	  som	  et	  nødvendigt	  supplement	  til	  Lectio,	  ligesom	  Gymnasiefællesskabet	  
og	  Rektorforeningen	  presser	  på	  hos	  Lectio	  for	  reelle	  kontrakter.	  Informationsbrevet	  Fuglsang	  vil	  udkomme	  oftere	  for	  en	  
tættere	  informationsopfølgning.	  

• Pr.	  1.5	  2014	  blev	  der	  ansat	  en	  uddannelsesbibliotekar,	  som	  bl.a.	  underviser	  eleverne	  i	  informationssøgning	  og	  kildekritik,	  
understøtter	  lærerne	  i	  den	  faglige	  vejledning	  og	  bibringer	  til	  en	  bedre	  kontakt	  til	  øvrige	  biblioteker	  og	  bibliotekarer.	  

• Der	  er	  indgået	  kontrakt	  med	  ProRegnskab,	  som	  bidrager	  til	  budgetlægning,	  årsregnskab,	  ledelses-‐	  og	  bestyrelsesrapporter.	  
Samarbejdet	  giver	  allerede	  nu	  en	  langt	  tættere	  økonomiopfølgning	  og	  en	  fremskrivning	  af	  økonomien,	  således	  at	  skolens	  
investeringsplaner	  er	  realistiske.	  Dette	  er	  i	  høj	  grad	  påkrævet,	  da	  der	  fremadrettet	  er	  varslet	  besparelser	  fra	  
Finansministeriet.	  	  

	  
Dokumentation:	  
Skolens	  hjemmeside,	  referater	  fra	  GRUS,	  Styregruppemøder	  i	  Gymnasiefællesskabet,	  samt	  ledelsesudmeldinger.	  
	  
2.3.	  Fokus	  på	  fastholdelse	  
Beskrivelse	  af	  delmål:	  
Nedbringelse	  af	  fravær	  blandt	  eleverne.	  
	  
Formål:	  
At	  understøtte	  elevernes	  udbytte,	  tilstedeværelse	  og	  aflevering	  af	  opgaver.	  
	  

Måleindikator:	  
• Vi	  skal	  trække	  på	  erfaringerne	  fra	  udviklingsprojekterne	  og	  teamklasseledernes	  (TKL)	  arbejde	  som	  understøtter	  udviklingen	  

af	  den	  enkelte	  elevs	  kompetencer.	  Det	  sker	  med	  øget	  fokus	  på	  afviklingen	  af	  det	  skriftlige	  arbejde,	  gennem	  
undervisningsdifferentiering,	  toning	  af	  studieretninger,	  øget	  lærersamarbejde	  m.m.	  

• Den	  ændrede	  skemastruktur	  understøtter	  ligeledes	  dette	  mål.	  
	  

Udmøntning:	  
• Der	  er	  lagt	  timer	  til	  Omlagt	  skriftlighed	  ind	  i	  skemaet	  	  
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• Der	  er	  et	  øget	  fokus	  på	  elevernes	  trivsel	  ved	  bl.a.	  etablering	  af	  Klasseråd,	  som	  sikrer	  hurtigere	  handling	  ved	  diverse	  
problemstillinger.	  Dette	  er	  muligt,	  da	  det	  er	  klassens	  egen	  lærer	  og	  tre	  elever,	  som	  har	  tæt	  kontakt	  om	  klassen.	  

• Der	  er	  etableret	  nye	  retningslinjer	  for	  brugen	  af	  ”tilstedeværelsesskrivning”	  for	  de	  elever,	  der	  har	  meget	  fravær	  pga.	  
manglende	  skriftlige	  afleveringer.	  	  

• Der	  er	  i	  langt	  størstedelen	  af	  1.G’erne	  afprøvet	  makkerordninger	  og	  faste	  grupper	  i	  det	  første	  semester.	  
• Der	  er	  etableret	  mulighed	  for	  at	  tilbyde	  særligt	  udfordrede	  elever	  mentorordninger.	  	  
• Der	  er	  nedsat	  flere	  udviklingsgrupper	  som	  arbejder	  med	  toning	  af	  studieretningen,	  ligesom	  der	  systematisk	  arbejdes	  med	  

undervisningsdifferentiering	  på	  hold.	  Dette	  forventes	  at	  blive	  transformeret	  til	  flere	  hold	  i	  det	  kommende	  skoleår.	  
• Gennem	  flere	  teammøder,	  klasserådene,	  fokus	  på	  studieretningstoningen	  og	  efterårets	  GRUS	  er	  lærersamarbejdet	  over	  en	  

bred	  kam	  blevet	  styrket.	  
• Der	  tilbydes	  fortsat	  Lektiecafé	  og	  Lektiehjælp	  i	  øjenhøjde	  om	  eftermiddagen.	  
• Dette	  skoleår	  er	  præget	  af	  et	  fokus	  på	  Motivation.	  Hele	  personalet	  har	  været	  på	  Motivationsseminar,	  og	  eleverne	  har	  lavet	  

en	  skoleundersøgelse	  af	  hvad	  eleverne	  motiveres	  af.	  Denne	  er	  præsenteret	  for	  hele	  personalet	  på	  seminaret.	  
• Der	  arbejdes	  fortsat	  på	  at	  eleverne	  ikke	  har	  mellemtimer	  ved	  læreres	  sygdom	  eller	  kursusaktiviteter,	  men	  i	  stedet	  

modtager	  undervisning.	  
	  

Dokumentation:	  	  
Klassereferater,	  styredokumenter	  om	  Tilstedeværelsesskrivning	  ved	  skriftligt	  fravær	  og	  Omlagt	  skriftlighed	  ligesom	  
fraværsoversigter	  i	  Lectio.	  Fraværet	  i	  indeværende	  skoleår	  er	  fra	  skoleårets	  start	  til	  14.11.2014	  er	  6,95%.	  
I	  den	  tilsvarende	  periode	  sidste	  år	  var	  fraværet	  7,22%.	  	  


