
 

 

 

Evaluering af resultatmålene for 2018 på VG 

Kontrakten er opdelt i 2 rammer. 
Basisrammen (80.000 kr.):   
• Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. 
Ekstrarammen (60.000 kr.):   
• Indsatsområderne indeholder krav om resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. 

 
Basisramme 

1 Indsatsområde: (50%) 
Økonomi 

• Håndtering af besparelser og krisestyring i forbindelse med Gymnasiereform fortsætter 
Beskrivelse af delmål: 

• Sikre tæt budgetopfølgning 
• Nytænke tilrettelæggelse af undervisning og andre aktiviteter for at sikre bedst mulig 

kvalitet, trivsel og størst mulig ressourceudnyttelse og bedst mulige arbejdsforhold for alle 
ansatte 

• Gennemføre proces for implementering af Gymnasiereform 
• Fastholde åben dialog med faggrupper/ansatte og sikre gennemsigtighed 
• Sikre en større forudsigelighed i skemaet 

Formål: 
• Økonomi og implementering af reformen 
• Sikre skolen et forsvarligt økonomisk grundlag og handlefrihed på kortere og længere sigt 
• Sikre implementering af Gymnasiereform 

Barrierer: 
• Centralt udmeldte besparelser – herunder datoer med deadlines 
•  Ændringer på baggrund af evalueringer af gymnasiereformen 

Måleindikatorer: 
• Budgetopfølgning 
• Eksempler på ressourceudnyttelse 
• Opfølgning på evaluering af grundforløbet anden runde 2018 
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Vi har fortsat fokus på, at de strammere økonomiske rammer ikke må gå ud over ønsket om at kunne 
bevare kvalitet, sammenhængskraft og arbejdsglæde. Derfor har det været centralt at sikre, at skolen 
fremadrettet fortsat kan have et økonomisk grundlag, som både giver handlefrihed og mulighed for 
effektiv skoledrift. Dette parallelt med at vi er i gang med at implementere gymnasiereformen. 
Selvom vi har en strammere økonomi, forsøger vi fortsat at sikre så høj en kvalitet som muligt. Derfor 
er lærernes kompetenceudvikling fortsat vigtig. 
Vi fastholder fortsat motivation som den overordnede paraply for alt, hvad vi foretager os. Nogle af 
nøgleordene for denne er åbenhed, transparens, gensidig respekt og tillid. Vi har arbejdet på at sikre, 
at alle relevante parter og udvalg er blevet hørt. Ledelsen har inddraget de personer, som har haft 
relevans, mens andre har kunnet ønske yderligere inddragelse. Især relevante fagrepræsentanter, 
pædagogisk udvalg, flerfaglighedsgruppen, vejledergrupper, introudvalg og samarbejdsudvalget har 
været involveret i detailplanlægningen. Derfor er nedenstående model stadig relevant. 

 
 
Nedenfor ses, hvorledes vi har søgt at opfylde de forventede delmål: 
Vi har løbende haft fokus på forbrug af lærernes arbejdstid i forhold til at undgå og løbende bogføre 
potentielt merarbejde. Det er meget centralt og giver overblik og styringsmuligheder. Tilsvarende er 
et øget fokus på at få kommende barselsvikariater med i budgettet tidligst muligt afgørende for 
styringen, ligesom et øget fokus på driftsomkostninger og et større detailfokus har været afgørende 
for budgetopfyldelsen. 

Hele grundforløbets organisering og afvikling med fælles udviklet materiale og øget sparring mellem 
lærerne er med til at sikre den bedst mulige kvalitet, trivsel, ressourceudnyttelse og de bedst mulige 
arbejdsforhold for alle ansatte. Vi har således udviklet en ny struktur i NV (det naturvidenskabelige 
grundforløb), der sikrer sammenhæng i faget for eleverne ved færre lærere, ligesom strukturen for 
lærerne betyder, at de skal forholde sig til færre elever. Et stort ønske fra evalueringen sidste år. 

Der er iværksat forsøg med forelæsninger i 1g latin for dels at udvikle arbejdsformen og dels 
reducere antallet af undervisningsmoduler for lærerne i et kompakt forløb. Det er også en ny måde 
at arbejde på. Det har vi også gjort ved at trække undervisningstid ud fra fagene til ’fagdage’, hvilket 
har en økonomisk gevinst ved at der bruges færre lærertimer, samtidig med at eleverne præsenteres 
for nye måder at arbejde på. Det skal ses i kontekst med et forsøg på at samle flest mulige af de 
aktiviteter, der bryder med den daglige undervisning i én og samme uge (3g rejser, 2g flexuge, 1g 
ekskursioner, AP (almen sprogforståelse)-test og -undervisning samt studieretningspræsentationer). 
Dette har givet ro og forudsigelighed i det daglige skema på alle årgange og reduceret den 
administrative arbejdsbelastning. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På samme måde er eksamen og særaktiviteter (fagdage, introdure mm.) samlet i ugerne efter 1g 
klassernes offentliggørelse, hvorved den periode der sidste år døbtes ’den døde periode’, er 
bortfaldet. 

Som del i besparelser har vi fortsat fokus på bortfald af arbejdsopgaver, hvilket har sikret bevarelse af 
den gældende forberedelsestid. Det betyder bortfald af 3. lærer i idræt. Om end det betyder flere 
elever pr lærer, endte modellen med at give flere fordele: én lærer med et hold giver nogle 
skemamæssige fordele og bedre muligheder for, at faget kan indgå i samarbejder med den 
pågældende klasses øvrige fag. 

Tilsvarende er der bortfald af øvelsestimer i naturvidenskab. Tiltaget i sig selv er betinget af den 
økonomiske situation, men en afledt positiv effekt er mindre trængsel i naturvidenskabslokaler, og at 
skemamæssige udfordringer dermed bedre kan afhjælpes. 

Et vigtigt parameter er sammensætning af holdene. Ved at pakke dem optimalt er der mange penge 
at spare. 

For på bedste vis at gennemføre en god proces for implementering af Gymnasiereformen evaluerer 
vi løbende på de forskellige bestanddele. Derfor er evalueringen fra sidste år blevet grundstenene i 
planlægningen af dette skoleår. Især grundforløbet har vi ændret på. Særligt introforløbet, NV, AP og 
studieretningspræsentationerne er ændret og tilpasset det korte forløb og eleverne. Vi arbejder 
primært på, at faggrupperne, som jo involverer alle lærere, via fagrepræsentanterne er centrale 
medspillere i den fortløbende planlægning. En væsentlig ændring ved at være et år inde i reformen 
er, at vi har kunnet sætte planlægningsprocessen i gang tidligere, hvilket gav mere tid for alle i 
foråret og bl.a. førte til et tidligt skema. Det har givet en større forudsigelighed, og for mange er det 
det samme som ro. 

Netop dialogen med faggrupper er fastholdt ved GRUS, ved fagrepræsentantmøde med ledelse samt 
ved den løbende dialog og brug af faggrupperne som sparringspartnere i al planlægning. 
Fagrepræsentanterne spiller også en central rolle i dialogen om opgavefordeling. Gennemsigtighed 
og åben dialog sikres i opgavefordelingsprocessen – både om sommeren og ved studieretningsvalg i 
efteråret ved at alle tal og udregninger bag opgavenormeringen er åbne. Alle lærere forespørges 
digitalt om ønsker til hold, niveauer, kollegiale samarbejder mm., og der sikres mundtlig dialog de 
steder, hvor der er behov.  

For at sikre en fortsat trivsel blandt vores ansatte har trivselskonsulenten en vigtig rolle. Hun og 
psykologen står til rådighed for dem, der føler sig pressede. Også af private årsager. Derfor er der 
arrangeret et meditationskursus for ansatte med to velrenommerede læger. 12 ansatte deltager i 
dette. Et andet aspekt som kan understøtte den daglige trivsel er, at VG er en stor arbejdsplads, og 
derfor i vid udstrækning kan tage hensyn til sygdom, personlige forhold og pressede medarbejdere 
ved at rokere om på arbejdsopgaver. Det er noget, vi vil gå langt for at imødese. Endvidere sørger et 
socialt udvalg for et tilbud om aktiviteter for alle ansatte i løbet af året. Som et helt nyt tiltag vil 
medarbejdere fremadrettet kunne få massage på VG. En massør kommer på gymnasiet, og den 
enkelte medarbejder betaler selv, men sparer transporten til en massør. 

 
Vi understregede sidste efterår, at vi ville arbejde hårdt for at sikre en større forudsigelighed i 
skemaet. Det har vi til fulde opfyldt. Fx er skemaet for skoleåret 2018/19 udrullet inden 
sommerferien, hvilket er første gang i mindst 18 år. Der kommer et nyt skema for 
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studieretningsforløbet efter 1.g’erne har valgt studieretning. Dette skema til uge 45 var klar til 
udrulning 14 dage før, det trådte i kraft. Bl.a. ved at afholde forskudt efterårsferie for centrale 
nøglemedarbejdere. Ydermere har der været markant færre aflysninger og omlægninger i skemaet 
og dermed en langt større forudsigelighed i skemaet pga. de ovennævnte samlinger af aktiviteter i 
flexuger.  

 

 

 

 
Vi finder det fortsat vigtigt at give plads til pædagogisk udvikling - også i en presset hverdag - for på 
sigt at kunne lette lærernes arbejdsbyrde og sikre kvaliteten nu og videre frem. Derfor har vi 
gennemført en række projekter i skoleåret 2017-2018, ligesom vi i dette skoleår 2018-2019 har 
forskellige igangværende projekter. Vi bygger hvert år ovenpå de høstede erfaringer og tænker i at 
understøtte en systematisk videndeling. 
 
Først om projekterne i skoleåret 2017-2018: 
 

1. Skoleåret har været præget af 2. runde af de konkrete selvinitierede små konkrete 
pædagogiske projekter under overskriften: Evaluering, feedback og skriftlighed. Det blev 

Indsatsområde: (50%) 

• Udviklingsprojekter – Spredning og forankring 

Delmål: 

• Spredningseffekt ved at arbejde videre på erfaringer fra tidligere projekter og inspiration fra 
andre skoler.   

• Forankring i organisationen 
• VG deltager 2017-2018 i et efteruddannelsesforløb med andre skoler i Gymnasiefællesskabet 

og afvikler selv en lang række konkrete projekter suppleret af eksterne inspirationsoplæg 

Formål: 

• At skabe andre arbejdsmetoder, som kan være løsningsforslag i fht. at sikre fortsat 
arbejdsglæde og lærernes arbejdsvilkår, ligesom elevernes udbytte har fokus 

• At innovere og effektivisere 

Barrierer: 

• Der kan komme kurser fra ministeriet vi skal deltage i, som peger i en anden retning  

Måleindikatorer: 

• Afrapportering af samarbejdet med Køge, Greve og Rungsted gymnasier 
• Evaluering af egne projekter og intern videndeling heraf på workshops 
• Konkrete eksempler på ændrede arbejdsmetoder 

 

 

          
           
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afrundet i maj måned med en skriftlig evaluering v/pædagogisk udvalg og workshops i 
forbindelse med PR-møder, hvor resultaterne blev videndelt med det øvrige lærerkollegium. 
 

2. Eksempler på titler på projekter: 
i. Mundtlig feedback i skriftlig dansk 
ii. Opgavekorrektur i samarbejde med eleven (tysk) 
iii. Elevretning af skriftlig aflevering i bioteknologi 
iv. Office 365 i elevsamarbejde og i formativ evaluering (fysik og matematik) 

 
3. Af den skriftlige evaluering fremgår det bl.a. fra de deltagende lærere: 

a) Om sparring: ” Vi har fået værdifuldt indblik i hinandens håndtering af eleverne, men 
også fået afklaring på mange faglige detaljer.” 

b) Om at lade eleverne rette hinandens skriftlige arbejder: ” Det handler altså især om 
ejerskab og formidling. MESTRINGSKULTUR”! 

c) Fra et projekt om feedback på skriftlige opgaver: ”Særligt vil vi mene, at der kan 
arbejdes videre med forskellige arbejdsbesparende feedbackformer, hvor man kan 
optimere elevernes udbytte i forhold til det anvendte tidsforbrug.” 

 
Der var tale om 11 projekter med i alt 23 deltagende lærere. Herudover deltog andre lærere i andre 
projekter. 
 
Om skoleåret 2018-2019 kan nævnes: 
 
Inspirationsoplæg ved Steen Beck, SDU om ’Dannelse og læringsrum’ for hele lærerkollegiet ved 
skolestart august 2018. 
 
En progressionsplan for skrivekurser gennem de 3 gymnasieår frem mod SRP-opgaven i 3.g 
udarbejdet at en nedsat skrivekursusgruppe i samarbejde med danskgruppen. 
I efteråret 2018 har der som noget nyt været afviklet et skrivekursus for 2g-elever i autentisk 
skrivning ’den aktive samfundsborger’, hvor alle eleverne skrev et kort debatindlæg om et aktuelt 
samfundstema. De bedste blev sendt til landsdækkende aviser, hvor nogle også er blevet bragt. 
Alle 1g-eleverne skriver inden jul en stemnings- og situationsbeskrivelse og en refleksion over deres 
oplevelse med god undervisning, hvor der både vil være fokus på skriveglæde, kreativitet og 
sprogrigtighed. 
 
3. runde af de små konkrete projekter er sat i gang i august under temaet: ’Evaluering, vurdering og 
feedback – mundtligt eller skriftligt – to varianter m/u kollegial sparring’. 
Der er tale om 13 projekter med i alt 29 deltagende lærere, hvoraf 12 af lærerne ikke har været med i 
projekter i de to foregående år, hvilket sikrer videndeling og forankring i og på tværs af fag og 
faggrupper. 

a. Eksempler på titler på igangværende projekter: 
i. Mindre fokus på præstation - i biologi og fysik 
ii. Feedback på skriftlige opgaver i spansk som begyndersprog 
iii. Formative evalueringsopgaver i Naturgeografi C 

 
Der blev afholdt en midtvejsevaluering for alle deltagere i de små projekter i november 2018. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derudover to andre udviklingsprojekter: 
 
Bautahøj  
Det er en fortsættelse af samarbejdet med Gymnasiefællesskabet (Roskilde G, Køge, Solrød, Greve, 
Rungsted, Himmelev og Virum). Det indebærer eksterne kurser i oktober og i april. Den 
grundlæggende tankegang er, at lærerne implementerer konkrete værktøjer, så lærerne i deres 
klasser sammen udvikler materialer, arbejdsgange m.v., som præsenteres og følges op i april. Fokus 
på dette års samarbejde er læringsfællesskaber og aktionslæring samt en videreudvikling af Mindset-
tankegangen. Aktionsplaner er i denne sammenhæng set i forhold til evalueringsfokus på elevers 
mestring af kompetencer i stedet for præstationer. Det er altså i høj grad et fokus på elevdeltagelse 
og udvikling af Mindset-tankegangen lokalt. Herunder betyder den sproglige formidling og trivsel 
uhyre meget.  
 
Kvalitet, attraktive arbejdspladser og innovative løsninger på besparelser i det nye gymnasium 
I forbindelse med de økonomiske besparelser var vi 4 gymnasier, Greve-, Køge-, Rungsted- og Virum 
Gymnasium, i Gymnasiefællesskabet, der indledte et projekt, hvor vi ønskede at udforske nye måder 
at undervise på, som på en gang kunne have et lærings- og effektiviseringspotentiale. Der har været 
en intern følgegruppe på projektet, som fremlagde resultaterne fra alle 4 gymnasier i 2017. Dette 
projekt er en fortsættelse af og opfølgning på konklusionerne i rapporten. Målet for projektet er, at 
eleverne skal gøres studieparate gennem forskellige undervisningsformer; fx gennem forelæsninger, 
projektarbejde og nye former for feedback, hvor der er høj grad af elevdeltagelse.  
Lærernes samlede arbejdstid til opgaveløsning reduceres grundet taxameterbesparelserne. Vi skal 
derfor udvikle nye effektive undervisningsformer, som nedsætter arbejdstiden for nogle 
arbejdsopgaver, udnytter ressourcerne bedst muligt og samtidig sikrer høj kvalitet.  

Ønsket med projektet er at fokusere på tre områder, som vi har en hypotese om, har et lærings- og 
effektiviseringspotentiale samtidig med, at det kan styrke motivationen hos både elever og lærere.  
Projektet vil være medvirkende til at skabe sammenhæng og overblik over elevernes samlede 
studieforløb, ligesom det forventeligt på sigt vil skabe en lettelse i arbejdsgangene for lærerne. 
Lærerne har i skoleåret 2018-2019 haft mulighed for at ansøge pilotprojekter inden for tre områder: 

1. Engagerende forelæsninger  
a. Formålet er at gøre eleverne studieparate, aktivere eleverne, skabe variation og 

overblik i undervisningen, evt. inddrage digitale platforme, samt at skabe en 
effektivisering i form af mindre forberedelse når forelæsningerne genbruges. 

b. I projektet med og hermed også undersøgelsen af forelæsningen som 
undervisningsform fokuseres på forelæsningens potentiale 

c.  
i. At flere klasser/hold kan være til stede samtidig med kun én lærer 
ii. At eleverne i højere grad fungerer som studerende og i højere grad tager 

ansvar for egen læring 
iii. At forelæsningen giver mulighed for overblik og fordybelse 
iv. At forelæsningen tænkes interaktivt fx gennem brug af digitale virkemidler 

og platforme 
v. Projektet tænkes som et samarbejdsprojekt mellem flere klasser/hold og 

lærere med samme fag som parallellægges i skemaet. Men samarbejdet kan 
også være tværfagligt og dermed et teamprojekt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VG deltager med fire lærere, som arbejder på tre forskellige måder, for at få så mange erfaringer som 
muligt. Det drejer sig om forløb i AP, filosofi og videnskabsteori. 

 
2. Projektarbejdsformen - herunder casestudies og workshopbaseret undervisning 

a. Formålet er at gøre eleverne studieparate, aktivere eleverne, skabe variation i 
undervisningen, at bringe undervisningen tættere på virkeligheden, fx i form af cases 
og karrierelæring forstået som anvendelse af viden i forskellige former samt at skabe 
en effektivisering i form af en anden form for lærer-tilstedeværelse/lærerrolle 
undervejs i projektarbejdet. 
Grundlæggende for dette projekt er, at projektarbejdet undersøges som 
undervisningsform. Ikke som alternativ, men som supplement til de andre 
undervisningsformer. 

b. I arbejdet med undersøgelsen af projektarbejdet som undervisningsform fokuseres 
på følgende potentialer, som eleverne skal undervises og vejledes i: 

i. At skrive problemformuleringer (indkredsning og progression) 
ii. At finde og sætte sig ind i materiale (researchfase) 
iii. At disponere stof og tid og dermed styre egen proces 
iv. At samarbejde 
v. At kombinere forskellige faglige tilgange (hvis projektet er flerfagligt) 
vi. At inddrage eksterne partnere, virkelige eller mimede problemstillinger med 

krav om innovation (nyskabelse) og bevidsthed om karrierelæring 
vii. At formidle resultater 
viii. At kunne modtage vejledning 

ix. At kunne have et åbent mindset i fht. læring 
 

3. Evaluering og feedback, skriftlighed og rettestrategier  
a. Formålet er at gøre eleverne studieparate, aktivere eleverne, skabe variation i 

undervisningen, at få eleverne til at reflektere over deres egen læring, samt at skabe 
en effektivisering i form af mindre rettetid for lærerne. Desuden at alle elever 
kommer til at mestre dele af det skriftlige 

b. I arbejdet med og undersøgelsen af nye feedbackformer fokuseres på følgende 
potentialer: 

i. Formativ evaluering (mundtligt såvel som skriftligt) 
ii. Elevernes evaluering af hinanden (peer-feedback) 
iii. Tydelige og eksplicitte faglige mål samt løbende feedback til og drøftelse 

med eleverne om disse 
iv. Mestring og tydelig progression  
v. Elevernes mindset i fht. læring (åbent/lukket) 
vi. Evt. en elevportfolio, hvor mål og progression fremgår (fx PeerGrade) 

 

VG indgår med tre lærere, som primært fokuserer på udviklingen i evaluerings- og feedback-projektet 
i biotek på tværs af årgangene, som også trækker på mange elementer fra projektarbejdsformen. 

Med projektet følger kompetenceudvikling, videndeling med lærere, der arbejder med identiske 
projekter på 3 andre gymnasier, og afslutningsvis videndeling med lærergruppen på eget gymnasium. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der har været fælles opstart og afslutning ved Peter Henrik Raae, Institut for Kulturvidenskaber, SDU, 
ekstern evalueringskonsulent, ligesom faglige eksperter for de forskellige områder deltog sammen 
med deltagere og ledelser fra alle 4 gymnasier. Det drejer sig om Helle Mathiasen, Institut for 
Naturfagenes Didaktik, KU, ekstern ekspert i forelæsninger, Peter Hagedorn-Rasmussen, Institut for 
Mennesker og Teknologi, RUC, ekstern ekspert i projektarbejde og Jesper Bruun: Institut for 
Naturfagenes Didaktik, KU, ekstern ekspert i feedback. 

Ydermere skal nævnes, at vi fortsætter vores værdifulde samarbejde med områdets grundskoler via 
de velbesøgte læringscirkler i marts og september 2018 med lærere og ledelsesrepræsentanter fra 
alle områdets grundskoler samt læringskonsulenter fra LTK. Som en udløber af læringscirklerne 
udbydes en workshop for dansklærere på VG, ligesom der er etableret et samarbejde mellem 
fransklærere. Lærere og en ledelsesrepræsentant deltog i efteråret 2018 i lektionsstudier i 
matematik- og sciencefag med japanske lærere på Hummeltofteskolen inviteret af LTK.  VG har 
fortsat en bred vifte af grundskoletilbud til eleverne i form af masterclass, science-, matematik- og 
sprogambassadører, seniormentorer i Videnskabsklubben, Naturvidenskabsfestival, besøgsdage, 
forsøg med 3-årigt spansk valgfag mv. 
 
I forlængelse af arbejdet med De ti bud, som hænger i alle klasselokaler på VG og på gangene, har vi 
arbejdet videre med tilgangen til læring på VG for et modvirke en gold præstations- og 0-fejlskultur.  
Ledelsen og TR m.fl.  har således netop afsluttet et flerskoleprojekt om Mindsetbaseret ledelse 
sammen med 3 andre gymnasier, Skt. Annæ, Fåborg og Odder, finansieret af Kompetencefonds-
midler. Afslutningskonferencen blev afholdt på VG og der er udarbejdet en fin pjece med gode råd til 
andre gymnasier. I afslutningskonferencen deltog ledere og TR fra mange forskellige gymnasier. Der 
var oplæg fra hver af de fire gymnasier med forskellige vinkler. Tidligere producer Vibeke Windeløv 
og partner og direktør Christian Kofoed-Enevoldsen fra Mercuri Urval bidrog med forskellige 
synspunkter. Vibeke Windeløv talte bl.a. om værdien af at investere noget af sig selv og Christian 
Kofoed-Enevoldsen talte om nøglekompetencer, der styrker ens forandringsevne fx mental 
fleksibilitet, nysgerrighed og mod. 
 
Vi har over ca. et år gennemført otte samskabende workshops med forskelligt indhold, der tilsammen 
har hjulpet med at komme frem til, hvordan begrebet mindsetbaseret ledelse kan få indhold og 
mening. Der har været koblet forskellige eksterne oplægsholdere på, hvor det eksempelvis har 
handlet om at give og modtage feedback, organisationsteoretikeren Karl Weick blev sat på 
dagsordenen af Sverri Hammer, mens Allan Kortnum har fortalt om sit arbejde med at udleve 
mindsetbaseret ledelse som direktør på en stor erhvervsskole. Skuespiller Rasmus Hammerich 
demonstrerede bl.a. betydningen af alt det der ikke siges og betydningen af at være ’ægte’.  
Derudover har det handlet om værdier, om at være autentisk, og hvad der kan ligge i at være en 
leder, der agerer i overensstemmelse med mindset-tilgangen. Det har også handlet om storytelling, 
og hvordan det kan bruges som middel i organisationen til at udbrede fortællinger, der understøtter 
den ønskede udvikling. Det har bl.a. handlet om kernefortællinger, skjulte fortællinger, mod-
fortællinger og dominerende fortællinger. Vi har sammen udviklet kernefortællinger om 
gymnasierne.  Endelig har vi arbejdet med den nære dialog i forhold til medarbejdere og teams, og 
hvordan man kan understøtte implementeringen af mindset gennem samtalen, ligesom vi har drøftet 
den modstand, der som regel opstår i en eller anden udstrækning i forbindelse med forandringer, og 
hvad den kan handle om. 
I tilknytning til arbejdet er der udarbejdet en model, som forklares grundigt i den føromtalte pjece. 
 
Perfekthedskulturen eller præstationskulturen optager i høj grad også eleverne. Derfor har rektor 
holdt et oplæg på elevrådets temamøde om ovenstående. Eleverne er på baggrund heraf kommet 



 
 
 
 
 
 
 
 

med bud på, hvordan de selv og lærerne kan gøre mere for at have en bedre balance mellem 
mestringskulturen og perfekthedskulturen. De har bl.a. formuleret spørgsmål, som vil indgå i forårets 
MUS-runde. Dette fokus fortsætter også hos eleverne. 
 

 
 
 
Igen i år har UVM afholdt en ny runde SIP (Skoleudvikling I Praksis) hhv. FIP (Faglig udvikling I Praksis) i 
regi af fagkonsulenterne med fokus på implementeringen af den nye gymnasiereform. Der er stor 
tilfredshed med disse dage. Efter nogle startvanskeligheder har kurserne fundet en form, som giver 
mening for deltagerne og gymnasierne. Således også på VG. 
 
Afslutningsvis skal nævnes, at temaet ’Bæredygtighed’ indgår i skolens indsatsområder og 
udviklingsfokus, og at Miljørådet bl.a. som en del af årets arbejde har arrangeret Fem Fede Dage med 
forskelligt fokus på, hvordan den enkelte lokalt og globalt kan gøre en indsats. Alle dage blev 
arrangeret med et glimt i øjet. Bæredygtighed og FNs 17 verdensmål indgår også i undervisningen i 
de enkelte fag. 
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I alle klasser har der været et øget fokus på forståelsen og brugen af IT. Især 1.g’erne har vi fokus på i 
år ved at give dem særlige kurser. Det fremgår på enkel vis af nedenstående skema. 

Tidspunkt Tema Beskrivelse af indhold Elever Undervisere 
2018.09 IT-basis 1: 

OneNote 
Introduktion til at komme på OneNote 
såvel online som i klient/program. 
Oprette egen notesbog og deri indsætte 
og kopiere sider og sektioner og/eller 
sektionsgrupper. 

Alle årg. 
2018 

Ga & TM 

2018.09 IT-basis 2: 
OneDrive og 
Adobe 
Reader 

Installere OneDrive og oprette mapper 
(til de forskellige fag m.m.). 
Installere Adobe Reader. Vide hvordan 
man åbner en pdf-fil med programmet. 
Kende til programmet overstregnings- 
og tekst-indsætningsfunktioner. Kunne 
indsætte bogmærker. 

Alle årg. 
2018 

NB & TM 

2018.10 SR-IT Introduktion til IT-programmer, der 
anvendes i de konkrete studieretninger. 

1g SR-
klasserne 
(dvs. årg. 
2018) 

SR-faglærerne 
& (ekstra) IT-
kyndige lærere 

Ekstraramme 

 

Indsatsområde: (30%) 

• Indsats mod frafald 

Delmål: 

• Implementere strategi for Digital Dannelse og anti-mobning 
• Iværksætte støtteforanstaltninger til ikke velfungerende klasser 
• Sikre god introduktion i 1.g. 

Formål: 

• Sikre ansvarlighed hos og trivsel for elever og ansatte 

Barrierer: 

• Vi kender endnu ikke fordelingsprincipperne fremover  

Måleindikatorer: 

• Statistik over elevantallet og ETU 
• Samlet trivselsplan – herunder mental sundhed og alkoholkodeks/stoffer 
• ’Mindset’ 

  



2019  
(før DHO) 

IT-basis 3: 
Word. 

Fodnoter, overskrifter der kan generere 
indholdsfortegnelse, formalia 
(linjeafstand, skriftstørrelse, font, etc.) 

Alle årg. 
2018 

TM m.fl. 

 
 
Alle 3.g’ere har i dette efterår modtaget undervisning af en gruppe bibliotekarer fra Lyngby 
Stadsbibliotek i samarbejde med VGs uddannelsesbibliotekar. De har et godt samarbejde – og det kan 
mærkes på 3.g’ernes forberedelse til dette års SRP. Det er bestemt ikke sidste gang, vi vil tilbyde 
eleverne dette. 
 
Det overordnede formål med en anti-mobbestrategi på Virum Gymnasium er at sikre, at alle oplever at 
høre til, at være trygge i studiemiljøet og at opnå genkendelighed i VGs værdier. Således vil vi 
forebygge og modarbejde mobning gennem refleksioner og konkrete handlingsanvisninger. 
 
Henset til en god kultur hvor eleverne ikke mobber hinanden, men i stedet støtter hinanden med 
gensidig respekt i overensstemmelse med VGs Studie- og ordensregler, har bl.a. dette efterårs 
mediedebat om ’puttemiddage’ medført en meget vigtig og relevant debat på VG. Den er særligt 
foregået blandt alle 3.g’ere, men også generelt i elevrådet – og på baggrund heraf i de enkelte klasser. 
Det er en debat, som ledelsen har talt med 1.g’erne om i forbindelse med besøg i alle 1.g-klasser, hvor 
VGs værdier, De ti bud og Studie- og ordensreglerne gennemgås gennem forskellige cases. – Der er 
løbende opfølgning gennem Route66 og WordUp, hvor rektor skriver ’Mettes dagbog’. Et andet tiltag 
er forskellige strategier for at skabe pauser for eleverne. Både fysisk, mentalt og digitalt. Derfor er der 
indkøbt telefonkasser til alle klasselokaler, hvor eleverne kan sætte deres mobiltelefoner, hvis de ikke 
aktivt skal anvendes i undervisningen. Selv til Årsballet skete dette i nogle klasser. Så kunne eleverne 
koncentrere sig om hinanden – og ikke alle de andre elever på gymnasiet. Ydermere er der på Loftet 
skabt rum og mulighed for at trække sig tilbage. Enten for at fordybe sig, som på en læsesal, eller for 
at få ro fra de mange indtryk gymnasiet leverer. 

Vi har bestræbt os på at styrke et allerede velfungerende elevråd ved at have endnu tættere 
opfølgning og sparring. Vi har således etableret årshjul for elevrådsmøder, møder med ledelsen, SSP 
mv. Selve elevudvalgsstrukturen er styrket ved at udvalgsformænd fra alle udvalg bliver samlet i ét 
udvalg. De kalder sig De udvalgte. Eleverne har diskuteret mindset og læringskultur og deres 
synspunkter på perfekthedskulturen i undervisningen indgår i MUS-materialet for den kommende 
MUS-runde for lærerne. 
 
I forbindelse med skolestarten for de nye 1.g’ere havde vi i juni et velbesøgt forældre-elevmøde. Det 
var især vigtigt med en forventningsafstemning i forhold til at sætte VG i en større kontekst i fht. 
medier, politik, og udefrakommende forventninger, og om livet udenfor VG og de unges adfærd – 
herunder Virum Parken, Dyrehaven, alkoholkodeks, stoffer og digital dannelse. Til næste år vil SSP 
medvirke, så vi kan få fagfolk til med stor overbevisning at fortælle om betydningen af overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelse i nattelivet. 
 
Vi har bestræbt os på at passe rigtigt godt på eleverne såvel socialt, som fagligt gennem forskellige 
screeninger, samtaler og refleksioner. Eleverne er således blevet screenet i matematik, læsning og 
’socialt’ ved vejlederne i august. Alle 1.g’ere har valgt mellem tre studieretningspræsentationer, som 
hver især er blevet præsenteret over en dag. Refleksionerne i VG-Log er blevet anvendt i 
gymnasievejledernes samtaler med eleverne. Disse følger eleverne i alle flerfaglige forløb, så det står 
tydeligt for eleverne i 3.g hvordan deres egen progression har været, og hvad de skal være 
opmærksomme på i SRP-skrivningen. 
 



Vi har i uge 44 haft et helt andet fokus på introduktionen til de nye studieretningsklasser med andre 
Introaktiviteter og introtur, som er flyttet fra skolestart til dette tidspunkt. Vi har bl.a. haft øget 
opmærksomhed og italesættelse hos TKL og lærere af, at der er tale om start i en ny klasse med de 
sociale udfordringer, det kan give. 
 
Evaluering af grundforløb 2018 – lærere 
 

  

 
 

 
Evaluering af grundforløb 2018 – Elever 
 

Introdagene Tutorerne 

 
 

Gymnasievejlederne Gymnasievejlederne - Studieretningssamtalen 

 
 

  
  
  
  



Studieretningspræsentationerne Studieretningsønske/-valg 

 
 

Studieretningsvalg Faglige 

 

 
Sociale Lærere ift. undervisningsmiljø 

 
 

Hvordan har de det på VG?  

 

 

 
 
For alle elever på VG har kontakten til den enkelte lærer stor betydning. Det gælder faglærere, TKL og 
gymnasievejledere (og andre støttende vejledere). Derfor er der iværksat en justering af disse 
funktioner. Det foregår dels i Pædagogisk Udvalg, dels i ledelsen, som med udgangspunkt i den nye 
Fraværsbekendtgørelse og de nye Studie- og ordensregler vil fokusere endnu mere på forskellige 
former for støtte og hjælp samt på hvordan vi bedst muligt kan stille krav – uden at skubbe til 
perfekthedskulturen. 



 
Lige nu har vi en særligt udfordret klasse, hvorfor vi har valgt at sætte dobbelt TKL på som 
forsøgsordning. Indtil videre giver det gode resultater. 
 
Desværre har 2018 været præget af en tragisk hændelse, nemlig en 3g elevs bortgang lige op til Åbent 
Hus arrangementet, som vi derfor på dagen valgte at rykke til en senere dato, så vi kunne fokusere på 
en værdig håndtering af den vanskelige situation i form af bl.a. en mindehøjtidelighed. Den 
meningsløse hændelse har taget hårdt på alle og affødt mange reaktioner blandt både elever og 
ansatte. Særligt de klasser, som den pågældende elev havde gået i, og mange lærere, var berørte og 
havde vores fokus. 
 
Dannelse er en central del af VGs DNA. Derfor havde vi, som nævnt, Steen Beck til at holde et foredrag 
om dannelse for alle gymnasiets lærere i august. Rektor sidder i pædagogisk udvalg i Danske 
Gymnasier, hvor Michael Paulsen har holdt oplæg om samme emne. Det er et emne, som optager 
sindene meget. Målsætningen er at have et klart sprog om, hvad dannelse på Virum Gymnasium som 
en moderne STX-uddannelse er.  

På VG har vi generelt forsøgt at styrke elevernes trivsel og tilhørsforhold ved diverse tiltag, som skal 
være medvirkende til at styrke motivationen og VG-tilknytningen. Vi arbejder således hårdt på en 
styrkelse af indholdet og elevdeltagelsen på Route 66. Ydermere har vi: 

• Etableret Alumnecafé med tidligere elever og nuværende VG´ere fast to gange om året som 
karrierelæring fra ’elev’ til elev. 

• Etableret et VGV-udvalg på skolen, så der forhåbentlig er mere støtte fremadrettet til VGV, 
som støtter nuværende og tidligere elever i deres studie. I år er etableret 10-års 
studenterjubilæum, således at der nu afholdes 10, 25, 40, 50 og snart 60 års 
studenterjubilæum 

• Musikcafé er genetableret om fredagen med stor velvilje fra musiklærerne 
• Det frivillige arbejde står stærkt gennem bl.a. Lyserød Lørdag, DKI og Danmark spiser sammen. 
• VG fejrer mærkeår og -dage: Fx 500-året for Reformationen og 1968 gennem temadage, 

undervisning, udklædning og 1968–café. 
 

Alle gymnasieelever har ret til et godt læringsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er desuden vigtigt, at skolernes undervisningsmiljø og sociale miljø 
bidrager til at fremme elevernes muligheder for udvikling og læring. Derfor har UVM ønsket at 
udforme en ensartet ETU i forbindelse med gymnasiereformen med fokus på udviklingen i elevernes 
trivsel. Den blev i første omgang trukket tilbage og sidenhen udsat af flere omgange, men nu er den 
her udarbejdet af en politisk nedsat ekspertgruppe.  

Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i 
forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Det vil være muligt at se den enkelte klasses og skolens 
samlede resultat. 

1.-2.g-klassserne (som følger 2017-reformen) er i gang med at besvare ETU’en. Hver klasse får 45 
minutter til besvarelsen og skal have afleveret senest den 14.12. Det bliver spændende at se svarene. 
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Gennem halvandet år har ledelsen på Virum Gymnasium bestået af kun fire personer. Det har været 
en klar strategi for at få en afklaring af, hvilke kompetencer gymnasiereformen ville efterspørge, 
ligesom de fortsatte stramme økonomiske rammer betyder, at der er behov for ændrede 
kompetencer i ledelsen. Det stod klart, at en ledelse på fire på ingen måde ville kunne fortsætte 
arbejdspresset eller bevare overblikket, og da afklaringen for kompetencebehovet faldt på plads blev 
to uddannelsesledere ansat pr. 1.8.2018. Valget er faldet på to endog meget kompetente interne 
ansøgere. Ledelsen er således i dag langt bedre rustet til at kvalificere rammer og retning for Virum 
Gymnasium gennem bl.a. facilitering, personaleledelse, databaseret ledelse og analytisk indsigt. Siden 
1.8.2018, hvor ledelsen har været reetableret, ses den øgede ledelseskraft bl.a. ved de allerede 
nævnte ovenstående forbedringer af strukturelle forhold især i forhold til grundforløb og 
skemamæssige forhold. Tilsvarende er grundforløbsevaluering blevet gennemført mere kvalificeret og 
med en tidmæssigt bedre placering end sidste år. Det er tydeligt, at ledelsen i dag har langt større IT-

Indsatsområde: (40%) 

• Ledelse 

Delmål: 

• Re-etablering af tilstrækkelig ledelseskraft 
• Ledelsen skal kunne kvalificere rammer og retning gennem bl.a. facilitering, personaleledelse, 

databaseret ledelse og analytisk indsigt 

Formål: 

• Ledelsen skal kunne sikre gennemførsel af de øvrige indsatsområder samt bedrive kvalitet og 
rettidighed i opfølgningen 

• Sikre de rigtige kvalifikationer i ledelsen 

Barrierer: 

• Uforudsete hændelser i form af langtidssygemelding, opsigelse m.v. 
• Tid til indkøring og opkvalificering af kvalifikationer 

Måleindikatorer: 

• Vurdering af anvendelsen af tilstrækkelig ledelseskraft og nye kvalifikationer ift. proces, 
forventningsafstemning og klare udmeldinger 
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viden end tidligere, hvilket på kort tid har afspejlet sig i diverse tiltag i undervisningen af 1.g’erne, 
overblikket i Office 365 samt fremadrettede potentialer. 

I dagligdagen er det en lettelse for alle, at der er bedre tid til samtaler med lærere og elever, ligesom 
de kommende MUS bliver fordelt på seks personer i stedet for fire. 
Selvom det er internt ansatte uddannelsesledere, så er ledelsesfunktionen ny og der er mange ting at 
sætte sig ind i. Derfor vil det for alvor kunne mærkes med den forøgede ledelseskraft fremadrettet til 
glæde for alle. Det skal her nævnes, at hovedparten af ledelsen også fortsat varetager undervisning 
som en del af deres ansættelse. 
 

  
Vi bygger ovenpå - og forsøger at forankre - de gode erfaringer i planlægningsprocessen ifm. arbejdet 
med årsplan og skema. Vi ønsker fortsat at bibeholde gennemsigtighed i opgavefordelingen, hvor 
dialogen med den enkelte har stor betydning, jf. indsatsområde 1. Oversigten med opgavetildeling 
med timerammer på er for lærerne væsentligt og opdateres flere gange årligt, som der kommer nye 
opgaver til. Det indebærer en løbende forventningsafstemning mellem lærere og ledelse på Virum 
Gymnasium. 
 
Vi ved, at udover gennemsigtighed, er muligheden for planlægning og en så stor grad af overblik som 
muligt over den kommende periode af stor værdi for den enkelte. Med indførelsen af VG-flex er der 
således nu i lærernes opgavefordelingsoversigt skelnet mellem arbejdstimetal og arbejdsbelastning, 
således at lærere, der til- og afspadserer, kan planlægge deres arbejde rigtigt. 
 
Ledelsen arbejder fortsat på at fastholde de arbejdsopgaver, der giver eleverne det største udbytte, 
mens andre må bortfalde eller omlægges. Det er en fortløbende dialog, vi må have med lærerne. 
 

Indsatsområde: (30%) 

• Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid 

Delmål: 

• Lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning 
eller andre læringsaktiviteter 

• Bygge ovenpå og forankre de gode erfaringer 

Formål: 

• Fastholde gennemsigtighed i opgavefordelingen 
• Prioritere lærernes arbejdstid og sikre, at eleverne tilbringer mere tid sammen med lærerne 

Barrierer: 

• Manglende gennemsigtighed i udmeldinger fra UVM 

Måleindikatorer: 

• Eksempler på elevernes tid sammen med lærerne 
• Beskrivelse af, hvordan gennemsigtigheden fastholdes 

 



 

 

 

 

 

 
 

Der er en svag stigning i brugen af skriftlighed på skolen, hvilket betyder, at lærerne i højere grad end 
tidligere er sammen med eleverne, når de arbejder med skriftlige opgaver, frem for at eleverne sidder 
derhjemme. Det medfører, at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med 
eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. 
 
For skoleårene 2014-15, 2015-16, 2016-17 og 2017-2018 har alle gymnasier skulle indberette data om 
arbejdstidens anvendelse til Undervisningsministeriet (KPI). Her arbejdes med to indikatorer: 
Indikator 1: Hvor stor en andel af lærernes arbejdstid anvendes til bekendtgørelsesfastsat 
undervisning? 
Indikator 2: Hvor stor en del af lærernes arbejdstid anvendes til fagligt arbejde med eleverne, der ikke 
falder under indikator 1 (lektiecafe, talentarbejde mm.)? 
 
Tallene for arbejdstid er opgjort på baggrund af den reelle, ydede arbejdstid. Dvs. barsel, sygdom, 
omsorgsdage mm. er trukket ud. Undervisningstiden er de undervisningstimer, alle hold har modtaget 
det pågældende år. 
 
På trods af at eleverne tilbringer mere tid på skolen ifm. fx skriftlighed, falder begge indikatorer en 
anelse i skoleåret 2017-18. Denne nedgang var forventet og skyldes de nødvendige besparelser: 
 
Indikator 1: når vi fx skærer øvelsestimer og 3.lærer i idræt i 3g vil indikator 1 falde. 
Indikator 2: når vi fx ændrer lærerdeltagelse i 1g tur og generelt er mere nøjsomme i timetildelingen til 
faglige, elevrelaterede arrangementer uden for den fastlagte undervisning. 
 
Skoleår Indikator 1 Indikator 2 

2014-15 24,33% 6,02% 

2015-16 24,08% 6,50% 

2016-17 27,00% 7,03% 

2017-18 26,40% 6,64% 
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Udmøntning af resultatmål 2018 for rektor Mette Kynemund

Rektor Mette Kynemund forlader lokalet. Bestyrelsesformand Anders Bjarklev gennemgår de enkelte dele af resultatmålskontrakten med

den samlede bestyrelse ud fra den foreliggende skriftlige redegørelse.

Basisrammens to dele kommenteres ud fta gennemgang af redegørelsen.

1. Håndtering af besparelser og krisestyring i forbindelse med Gymnasiereform fortsætter

Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 50% at den samlede basisramme, som området udgør.

2. Udviklingsprojekter — spredning og forankring

Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 50% af den samlede basisramme, som området udgør.

Ekstrarammens to dele kommenteres ud fra gennemgang af redegørelsen.

3. Indsats mod frafald

Målet anses for deMst opfyldt svarende til 25 af de 30% af den samlede ekstraramme, som området udgør.

4. Ledelse

Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 40% af den samlede ekstraramme, som området udgør.

5. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid

Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 30% af den samlede ekstraramme, som området udgør.



Beslutning

Samlet opfyldes delmålene således:

6. Basisramme

Indsatsområde 1: Håndtering af besparelser og krisestyring i forbindelse med Gymnasiereform fortsætter

Indsatsområde 2: Udviklingsprojekter — spredning og forankring

I alt basisramme:

Ekstraramme

lndsatsområde 3: Indsats mod frafald

Indsatsområde 4: Ledelse

Indsatsområde 5: Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid

I alt ekstraramme:

Bestyrelsesformand for Virum Gymnasium

Anders Bjarklev

Virum Gymnasium den 10.12.2018
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