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Handleplan for 2015 – 2018 
1. Udvikling af elevkompetencer 

Skolens primære og mest fornemme opgave er at er at tilbyde skolens elever undervisning, som i videst muligt omfang 
hjælper eleverne til at udnytte deres potentiale med afsæt i nedenstående strategier. Vi ønsker derigennem at sikre og 
forbedre den i forvejen høje kvalitet af undervisningen og samtidig øge graden af fastholdelse. Det gælder alle elever – ikke 
kun de dygtigste for hvem det går nemt, og ikke kun de mest udfordrede for hvem skoledagen er svær og fyldt med 
forhindringer, men alle. Af samme grund skal fokus for handleplans-indsatsen omfatte såvel stx- som hf-elever. 
 

Indsatsområder Konkret strategi 
 

A. Kvalitetssikring 
 
Fortsat kvalitetssikring og fastholdelse via 
skrivestue og lektieinkluderende HF samt 
fagligt løft af særligt udfordrede elever.  
 
 
 
 
 
(Skrivestue) 
 
 
 
 
 
(Lektieinkluderende undervisning) 

 
1. Elevernes eksamensgennemsnit (stx og hf) ligger altid over 

landsgennemsnittet. 
 

2. 30 % af stx-eleverne afslutter eksamen med et gennemsnit på 9 eller 
derover 

 
3. 25 % af hf-eleverne afslutter eksamen med et gennemsnit på 7 eller derover 

 
4. Det samlede frafald for stx og hf-eleverne er på mindre end 10 % 

 
5. Skrivestuekonceptet evalueres fortsat løbende, og det søges udviklet, så det 

i højere grad målrettes fag og opgavetyper. 
 

6. Procentdelen af manglende afleveringer (skriftligt fravær) er faldende i 
perioden. 
 

7. De involverede hf-lærere arbejder med didaktiske metoder og 
undervisningsformer som understøtter lektieinkluderende undervisning og 
videndeler systematisk om dette. 

 
8. I 2018 udfærdiges en rapport med ledelsen som tovholder. Den baserer sig 

på rapporten til undervisningsministeriet efter endt forsøg, samt på  



2	  
	  

erfaringer og evaluering af indsatse på SG.  
 
I rapporten gives der konkrete anvisninger og forslag til metoder ved 
lektieinkluderende undervisning, som fungerer og som øger elevernes udbytte af 
undervisningen og deres evne til at agere studieteknisk. 
 

 
B. Bredere talentudbud til alle med 

fagligt overskud 
 

 
1. Flere studieretninger bedes synliggøre, hvordan de udbyder ekstra 

aktiviteter for særligt interesserede og dygtige elever. Allerede nu er 
”Kreativ matematik” og SG Chemistry Club etableret som gode eksempler.  

2. Denne type talentprogrammer skal ligge som tilbud ved siden af de 
værende: 
U-faktor, Forskerspire, Georg Mohr, Akademiet for Talentfulde Unge. 

 
 

C. Fagligt løft af særligt udfordrede 
elever 
 

D. Fagligt løft af skriftlige A-niveauer 
generelt 
 
 
 

E. Fagligt løft på NF, Musik skriftlig A 
og Kemi skriftlig A 
(Udviklingsprojekt) 

 
1. Med henblik på at øge skolens løfteevne skal der sættes fokus på tiltag 

særligt rettet mod fagligt udfordrede elever. 
 

2. Der arbejdes hen imod et generelt højt niveau i de skriftlige A-niveaufag. 
Senest ved sommereksamen juni 2018 er det målet at alle skriftlige A-
niveaufag ved de skriftlige eksamener opnår et gennemsnit på 5,0 eller 
derover. 
 

3. Projektet gennemføres som beskrevet.  
 

4. Det forventes at hf-eleverne i perioden frem til juni 2017 ved den mundtlige 
eksamen i nf klarer sig markant og målbart bedre sammenlignet med 
resultatet ved eksamen i juni 2014. 

 
5. For de skriftlige karakterer i musik A og kemi A forventes det, at eleverne I 

perioden frem til juni 2017 klarer sig målbart bedre sammenlignet med 
resultatet ved eksamen i juni 2014. 

 
6. Ud fra de erfaringer der høstes af forsøget skal der i forbindelse med de 

løbende evalueringer, vurderes hvorvidt der kan etableres indsatser med 
overførselsværdi til andre fag og faglige områder, og det forventes, at 
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sådanne initiativer tages. 

 
F. Større progression i skriftlighed, 

vha. bedre respons- og 
rettestrategier 

 
1. Pædagogisk formiddag afholdes med Anne Boie Johansen den 27.8.2015.  

 
2. Ved PRUF 3 i skoleåret 2015/16 evalueres brugen af omlagt elevtid og de 

formative respons- og rettestrategier, som blev givet til alle relevante lærere 
den 27.8. 
 

3. Elevrådet inddrages i udarbejdelsen af en anonym 
spørgeskemaundersøgelse om elevernes udbytte og præferencer. 
Undersøgelsen gennemføres i Lectio. Emnet er netop samarbejdet mellem 
elever og lærere omkring de skriftlige afleveringer. 

 

 

 

2. Udvikling af fællesskabet på tværs af klasser og årgange 
 
Under synsvinklen at faglige og sociale relationer på tværs af årgange, klasser og skoleformer gavner den almene læring og 
et menneskeligt velbefindende, er det ambitionen at understøtte og udvikle de elevaktiviteter, der netop går over de 
klassiske skel. 
 

Indsatsområder Konkret strategi 
 

A. Aktiviteter der fremmer 
fællesskabet på SG (tværgående 
turneringer, konkurrencer, 
kreative, faglige tiltag, (vi tænker 
ikke mindst på drengegruppen) 

 
1. Elevtrivslen øges målt på løbende elevtrivselsundersøgelser. 

 
2. Flere tværgående aktiviteter end vi har haft i forrige handleplan jf. Kreativ 

Matematik, Chemistry Club, filmklub (old) m.m. 
 

3. Flere tværgående sociale og faglige aktiviteter der styrker sammenholdet i 
studieretninger og skoleformer. 
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4. Understøtte, facilitere og styrke elevrådsarbejdet. 

 
5. Elever deltager i relevante udvalg og møder på skolen. 

 
 

B. Elevdemokrati skal støttes og 
styrkes 

 
1. Mentorordningen bevares, udvides og styrkes. Mentorordningen opnår 

status som en integreret, anerkendt og benyttet ordning på SG. 
 

 
C. Mentorordning 

 
1. Der tages initiativ til udvikling af et kursus for mentorer. 
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3. Udvikling af organisation, undervisning og drift 
 
For at kunne udvikle vores elever bedst muligt opkvalificerer vi på Solrød Gymnasium den varierede undervisning og den 
lærerstyrede klasserumsledelse. Desuden vil vi garantere en regelmæssig måling af og dialog om den kvalitet, som 
henholdsvis elever, lærere og ledelse yder. Vi skal fortsat udvikle studieretningerne. Vi skal være åbne mod grundskolerne og 
proaktive i forhold til den interne kommunikation om kommende initiativer 
 

Indsatsområder Konkret strategi 
 

A. Målrettet udvikling af 
personalekompetencer, så vi 
fortsat kan fastholde og tiltrække 
de dygtigste medarbejdere 

 
1. Yderligere synliggørelse af aktuelle kurser der matcher vores fælles 

målsætning og denne uddybende handleplan 2015-2018. 
 

2. Fortsat mulighed for at ansøge om fagfaglige kurser, der kan inspirere og 
styrke den daglige praksis. 

 
3. Regelmæssige besøg af udefra kommende kræfter til inspiration for ny 

relevant praksis. 
 

4. Fælles kursus for alle lærere i coachende samtaleværktøjer og 
konflikthåndtering. 

 
5. Efteruddannelse af ledere og studievejledere i konflikthåndtering og 

mæglingssamtaler. 
 

6. Opfølgende MUS i forbindelse med undervisningsobservation og med fokus 
på de udviklingsområder der er taget i brug i denne tre-årige periode. 

 
7. Tilbud om supervision som kører udelukkende blandt kolleger (er i gangsat). 

 
8. Systematisk teamcoaching af 1.g- og 1h-teams til styrkelse af intern 

samarbejdskraft og fælles klasserumsledelse i samarbejde med klassernes 
øvrige lærere. 

 
 

B. Styrket elevevaluering af 
 

1. PRUF styregruppen planlægger et PRUF-arrangement der giver konkret 
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undervisningen inspiration til målbaserede evalueringsformer ude i klasserne. Herefter 
arbejder faggrupperne med at matche fremlagte evalueringsformer med 
fagenes lærerplaner. Målrettet opfølgning iværksættes af ledelsen hen 
over de tre år med fokus på en konstruktiv feedback og feedforwardkultur. 

 
 

C. Styrket undervisningsevaluering 
 

1. Mindst 1 årlig pædagogisk dag og fortsat arbejde i PRUF med forskellige 
undervisningsmetoder. 
 

2. Helst efter hvert forløb, men mindst 2 gange om året skal alle lærere 
evaluere undervisningen med fokus på fx variation og sekvensering. 
Evalueringerne kan med fordel drøftes konstruktivt under MUS, hvorfor 
mindst 1 undervisningsevaluering skal være skriftlig og anonym. 

 
 

D. Videndeling om 
klasserumsledelse, herunder 
fokus på et trygt læringsmiljø evt. 
konflikthåndtering 

 
1. Oplæg på PRUF 4 om klasserumsledelse. 

 
2. Videreudvikling af udvalgsarbejdet i 2015/16 med nyt PRUF-oplæg i F/2016. 

Ved afslutning af skoleåret 2015/16 udarbejder udvalget et øvelseskatalog 
til støtte af klasserumsledelse i klasserne. 

 
 

E. Fortsat udvikling af intern 
kommunikation 

 
1. Intern kommunikation skal være relevant, aktuel og kvantitativt passende.  

 
2. Der implementeres et overskueligt årsplanlægnings-ark for alle klasser fra 

10.8.2015. Dette skal styrke kommunikationen mellem ledelse og 
teamkoordinatorer, mellem team og klassens lærere, mellem alle klassens 
lærere og ikke mindst: Mellem klassens lærer og eleverne. 

 
 

F. Profilering af studieretninger 
 

1. Alle fællesfag tænker sig hvert år ind i den flerfaglige plan fra august til maj i 
hver studieretning. Ovennævnte årsplanlægningsskema åbner op hver 
august for dette refleksionsarbejde, der herefter skal videreføres i hver 
klasse. 
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G. Samarbejde med grundskolen 
 

1. Vi samarbejder i 2015 og 2016 med 5 grundskoler om overgangen mellem 
uddannelsesniveauerne i dansk, matematik og engelsk. Implementeringen 
fra 2016 skal ske med faggrupperne som samarbejdspartnere. Projektet 
afsluttes med en rapport med anbefalinger vedrørende tilrettelæggelsen af 
grundforløbet. I matematik udarbejdes stiladserende grundforløb. 
 
 

2. Samarbejdet udfoldes efterfølgende til andre fag og områder 
 

 
H. Innovation i AT 

 
1. Den 21.5. afholdes en halv pædagogisk dag med ekstern oplægsholder. 

Sigtet er at ruste lærerkollegiet til i første omgang at varetage 
censuropgaver i AT med indlagt innovation. Dernæst inddrages innovation i 
skolens progressionsplan for AT og implementeres i undervisningen af AT-
involverede lærere. 

 
I. Fremtidssikret økonomi 

 
1. Skolen sikres en stabil, holdbar og fremtidssikret økonomi. Der lægges en 

strategi på kort og på langt sigt med henblik på dette. Målsætningen er at 
komme ud af de kommende regnskabsår med overskud, og hen over de 
kommende 10 år at opbygge en egenkapital på 15 mill. kr. Ledelsen skal 
arbejde med fokus på: 
 
• Rekruttering, så skolen i årene fremover fortsat sikres en økonomisk 

bæredygtig størrelse 
• Fastholdelse, så skolen sikres en høj gennemførelsesprocent 
• Effektivisering, så skolens ressourcer udnyttes bedst muligt. Her kan 

faggrupperne med fordel involveres i strategien – evt. på baggrund af 
FIP (Faglig udvikling I Praksis) 

• Branding, så skolens mange kvaliteter og værdier fortsat synliggøres i 
vores optageområde, bl.a. via hjemmeside og sociale medier. 
Brandingen af skolen skal ikke mindst vægte skolens høje faglige niveau 
samt faglige tilbud og resultater 

 
Arbejdet er et ledelsesansvar og forankres i bestyrelse og hos medarbejderne – 
bl.a. ved at nedsætte en økonomi-tænketank. 
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4. Udvikling af bygningen 
 
Skiftende tider stiller skiftende krav til bygningen og de faciliteter den tilbyder elevernes undervisning.  
 
På SG ønsker vi løbende at opkvalificere lærings- og studiemiljøer så de er inspirerende og motiverende for både 
medarbejdere og elever 
 

Indsatsområder Konkret strategi 
 

A. Bedre studiemiljø i A-fløjen 
 

1. Der er indkøbt nye stole til stueetagen. 
 

2. Der indkøbes nye stole til 1. salen, samt evt. nye borde til stueetage og 1. 
sal. Projektet afsluttes senest august 2018. Elever kan på tværs af årgange 
med fordel deltage i forbedringen af lokaler – evt. i overensstemmelse med 
studieretninger og studiepakker. 

 
3. Indretningen af gangarealet i A-fløjen nytænkes igennem et ide-projekt i 

samarbejde med elevrådet. Der er lærerønsker om flere arbejdsborde uden 
for lokalerne. 

 
 

B. Nyt studiemiljø i D9 
 

1. I samarbejde med elevrådet indrettes D9 som et flerfunktionelt rum. 
Projektet afsluttes senest ved udgangen af 2016 (undersøges nu) 

 
 

C. Ny belysning i fællesområder 
 

1. Der installeres energibesparende og intelligent lys i fællesområder. Der 
ønskes også en oplysning af gangområderne via belysning, dekoration og 
andre virkemidler. 
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