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INDLEDNING: 

Grenaa Gymnasiums handleplan for skoleåret 2019/2020 indeholder de overordnede mål og 

handlinger for skoleåret, som gymnasiets ledelse vil iværksætte sammen med alle de øvrige 

ansatte på Grenaa Gymnasium. Emnerne i Grenaa Gymnasiums handleplan tager udgangspunkt i 

og knytter sig til Grenaa Gymnasiums strategi for perioden 2018-2022 og skal således ses som et 

styringsredskab for målene i skoleåret, men også i forhold til arbejdet med at komme i mål med 

den samlede strategi for Grenaa Gymnasium. 

FOKUSOMRÅDER I GRENAA GYMNASIUMS STRATEGI: 

MOTIVATION, LØFTEEVNE OG FAGLIG KVALITET 

DET GLOBALE I DET LOKALE 

FÆLLESSKAB MED OMVERDENEN 

DEMOKRATISK DANNELSE – ÉN SKOLE FOR ALLE 

 

HOVEDPUNKTER FOR PÆDAGOGISKE UDVIKLING I  SKOLEÅRET 2019/2020: 

På baggrund af strategiens fokusområder og en afvejning af hvilke udviklingsprojekter, der 

allerede er i gang på Grenaa Gymnasium, er følgende hovedpunkter for dette års handleplan 

fremkommet. 

MOTIVATION, LØFTEEVNE OG DEMOKRATISK DANNELSE: ARBEJDE MED 
FEEDBACK LÆRER/ELEV 

Self-efficacy og attribution er to centrale begreber inden for motivationsforskning. Begreberne dækker i 

store træk over det samme meget vigtige læringselement, nemlig elevernes tro på at de er i stand til at 

løse en opgave og i forlængelse heraf deres tro på at de er i stand til at lære det. Mestringskompetence 

oversættes det til i en del af den danske litteratur. 

  

Måden hvorpå feedback gives i undervisningssammenhænge har meget stor betydning for elevernes 

udvikling af mestringskompetence. Igennem kompetent formativ feedback kan eleverne lære hvad det er 

det skal til for at de kan udvikle deres evner inden for de forskellige fag. 



  

På Grenaa Gymnasium har vi arbejdet med formativ feedback i de seneste år og dette arbejde vil vi 

fortsætte med i det kommende skoleår. Vi vil fortsat arbejde hen i mod at give eleverne en karakterfri 

hverdag. Samtidig vil vi arbejde med at videreudvikle lærernes kompetence i at give formativ feedback. 

 

Tidsplan og mål:  

I efteråret 2019 vil ledelsen arbejde med en model for praktisk gennemførelse af mundtlig formativ 

feedback. Mens feedback i hverdagen foregår gennem skriftlig og mundtlig tilbagemelding fra lærere til 

elever, uden brug af karakterer, men med fokus på elevens faglige udvikling, vil det første 

terminsstandpunkt udgøres af en summativ karakter ledsaget af kommentar.  

Denne følges ved slutningen af næste termin af en formativ samtale med hver enkelt elev, der skal gøre 

eleven i stand til at fornemme sit faglige ståsted og sine udviklingsmuligheder frem mod årets afslutning. 

Det afsluttende standpunkt for året er en summativ karakter. 

Målet er at finde en model for feedback, der sætter den enkelte elevs læringsprocesser i højsædet og 

skaber fokus på læringsprocessen, og hvor den enkelte kan udvikle sig, i stedet for på karakterer.  Målet 

er knyttet til strategiens fokus på at skabe motivation og løfteevne. 

 

Modellen for feedback til eleverne vil ledelsen evaluere med elevrådet, og med lærerne via PR i 

slutningen af foråret, med henblik på fortsættelse af modellen/justeringer for det kommende skoleår. 

Denne evaluering er knyttet til strategiens fokus på demokratisk dannelse. 

MOTIVATION, LØFTEEVNE OG FAGLIG KVALITET, SAMT DEMOKRATISK 
DANNELSE: PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER 

Grenaa Gymnasium har siden 2017 været en del af forskningsprojektet Klasseledelse og 

Erfaringsopsamling (KLEO) under Aarhus Universitet sammen med 4 andre gymnasier i Region Midt. Her 

har seks lærere arbejdet med deres undervisningspraksis gennem aktionslæring og supervision. 

Supervision var sammen med professionelle læringsfællesskaber også et fokuspunkt i Feedback for 

Læring, som er et andet forskningsprojekt gymnasiet har deltaget i. 

  

Vores mange elevtyper medbringer mange forskellige forudsætninger og disse har gymnasiet gennem de 

senere år arbejdet systematisk med, både for at sikre gode resultater, god social trivsel og mindske 

frafald. Deltagelsen i forskningsprojektet har været et led i dette arbejde. Vi mener at opbygning af 

professionelle læringsfællesskaber, der arbejder med aktionslæring og supervision er den rigtige model 

for lærerudvikling på netop vores gymnasie, som er så mangfoldig både i elevgruppen og i lærerkollegiet.  

  

Samtidig er vi en uddannelsesinstitution og en arbejdsplads der igennem årtier har opdyrket en helt 

særlig demokratisk kultur. Det har haft en stor betydning for vores evne til at give vores elever en solid 

demokratiske dannelse, og det har været en vigtig komponent i at tiltrække, fastholde og udvikle 

engagerede medarbejdere. Skoleudvikling gennem professionelle læringsfælleskaber ligger i rigtig fint 

forlængelse heraf, da det netop er en demokratiske udvikling, hvor man gennem samarbejde med 

kolleger identificerer og arbejder med de områder i ens lærergerning, der kan give større arbejdsglæde 

og kompetence. 

 

 

 



Tidsplan og mål: 

I foråret 2020 i værksættes projektet, der indledes med fælles efteruddannelse om at indgå i et 

forpligtende samarbejde i et professionelt læringsfællesskab, og kolleger fra andre gymnasier, der har 

gode erfaringer med arbejdet, inviteres, samtidig med at lærere på Grenaa Gymnasium, der allerede har 

erfaring med arbejdet fra tidligere projekter, inspirerer den samlede lærergruppe. 

Ledelsen iværksætter dannelsen af de professionelle læringsfællesskaber. 

Det er målet, at arbejdet i de professionelle læringsfælleskaber skal fortsætte i hele den indeværende 

strategiperiode, men med skiftende fokus for de enkelte fællesskaber, og med tilbagemelding, evaluering 

og feedback til ledelsen og PR, således at der for hvert skoleår, eller ved behov, kan justeres på konceptet 

for arbejdet.  

Aktionslæringsmodellen skal være tværgående, men de enkelte uddannelser arbejder under hver sin 

overskrift. Målet er dog, at arbejdet skaber transfer mellem alle tre uddannelser indenfor alle tre 

fokusområder: 

STX IB HF 

Digital dannelse og uddannelse Language and learning Klasserumskultur 
Udvikle elevers viden, 

kundskaber og indsigt indenfor 

det digitale, så det understøtter 

elevernes studiekompetence og 

har et dannelsesperspektiv, der 

gør eleven i stand til at reflektere 

over anvendelse og produktion af 

digitale medier og produkter i 

uddannelses- og 

samfundsmæssige 

sammenhænge. 
Arbejdet med elevernes digitale 

kompetencer skal adressere og 

belyse det problemfelt, som 

opstår i takt med, at verden 

digitaliseres og automatiseres. 

Det er således en vigtig del af 

elevernes almene dannelse, fordi 

det understøtter elevernes evne 

til at tage stilling til teknologien i 

både faglige sammenhænge og i 

deres hverdag. 
A. Kritisk blik på digitale 

medier og værktøjer 
B. Digitale fællesskaber 
C. Informationssøgning 
D. Skabe digitale produkter 

 

 
(UVM’s vejledning til Digitale kompetencer) 

Alle lærere er sproglærere! 

Da vores elever kommer med 

vidt forskellig baggrund på IB, er 

det særdeles vigtigt, at læreren 

formår at imødekomme eleverne 

og forstår deres faglige og 

kulturelle udgangspunkt. 

Al forskning indenfor feltet viser 

at sprogforståelsen understøttes 

bedst, hvis forståelsesrammen 

fra modersmålet kan understøtte 

begrebsdannelsen. Vi vil derfor 

arbejde systematisk med at 

styrke sprogindlæring og 

sprogproduktion. Vores lærere 

skal udvikle god praksis ved at 

vise elever veje til selvstændigt 

at anvende det faglige sprog. Der 

skal tales og skrives mere og på 

nye måder. 

Dette vil udfordre den 

traditionelle klasseundervisning, 

men øge anvendelsen af 

samproduktion og kreative 

skriveprocesser. 

Sideløbende må lærerne også 

forholde sig deres egen kulturelle 

baggrund og undersøge og 

reflektere over deres praksis. 

En stor del af den pædagogisk-

didaktiske forskning har 

interesseret sig for 

relationskompetence og 

klasseledelse, da flere 

forskningsprojekter har afdækket 

at læreren udgør en signifikant 

forskel for elevernes læring. I 

nogle tilfælde bliver det nævnt 

som den vigtigste faktor Særligt 

når man arbejder med elever fra 

gymnasiefremmede hjem er 

disse kompetencer hos læreren 

vigtige. Derfor er arbejdet et 

meget vigtigt element i arbejdet 

med løfteevne på HF-

uddannelsen. 

Relationskompetence og 

klasseledelse er ikke noget 

lærere kan blive gode til ved at 

lære nogle simple teknikker. Det 

er derimod den grundlæggende 

lærerpraksis, der skal arbejdes 

med og det kræver et langsigtet 

perspektiv. Derfor er 

professionelle 

læringsfællesskaber også den 

ideelle måde at arbejde med 

relationskompetence og 

klasseledelse. 



 

MOTIVATION, LØFTEEVNE OG FAGLIG KVALITET: IMPLEMENTERING AF 
PLAY, PASSION, PURPOSE 

I skoleåret 2019/2020 skal Grenaa Gymnasium implementere det treårige projekt; Play, Passion, Purpose, 

som Novo Nordisk fonden har bevilget 1,3 millioner til. Projektet, som er beskrevet og søgt af gruppen af 

naturvidenskabelige lærere på Grenaa Gymnasium har som formål at skabe både fysiske og pædagogiske 

rammer, der motiverer til og skaber passion for de naturvidenskabelige fag hos elever og de lærere, der 

underviser i de naturvidenskabelige fag. 

 

MOTIVATION OG FAGLIG KVALITET, SAMT DEMOKRATISK DANNELSE: 
GRUPPEUDVIKLING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT PERSONALE 

 
På Grenaa Gymnasium er vores kerneydelse læring og dannelse af unge mennesker gennem den 

uddannelse de har valgt, men vi anerkender også, at gymnasiets og kostskolens kvalitet ikke til stadighed 

kan sikres uden at have fokus på alle de funktioner, der sikrer at gymnasiets hverdag fungerer. 

Derfor skal strategiens fokusområde på motivation og faglig kvalitet, samt demokratisk deltagelse, også 

skal omfatte gymnasiets tekniske og administrative personale. 

 

Tidsplan og mål: 

Inden udgangen af 2019 udarbejder rektor og de teknisk/administrative ledere en plan for årlige 

gruppeudviklingssamtaler med de enkelte grupper indenfor det teknisk/administrative område, hvor de 

enkelte medarbejdere, og ledelsen, har lejlighed til at udtrykke deres ønsker for gruppens udvikling af 

den faglige kvalitet på deres område og de behov, der kan knytte sig til deres ønsker. Ligeledes vil 

grupperne også snakke om emner som samarbejde, sammenhold og motivation. 

Samtalerne indkaldes og ledes af de teknisk/administrative ledere, men som udgangspunkt deltager 

rektor ved samtalerne. 

 

FÆLLESSKAB MED OMVERDENEN 

Fælleskabet med omverdenen løber på Grenaa Gymnasium i flere spor. Særligt er der et pædagogisk 

formål og et rekrutteringsmæssigt formål, som vi gerne vil udvikle. 

Pædagogik 

På Grenaa Gymnasium bliver det mere og mere naturligt at den daglige undervisning åbner sig op og 

inddrager eksempler fra omverdenen. Dette har ofte både et fagligt og et dannelsesmæssigt udbytte.  

Af eksempler for fællesskab med omverdenen med pædagogisk sigte kan i skoleåret 2019/2020 nævnes: 

Samarbejde med Sprogskolen i Grenaa med fokus på kulturforskelle og ligheder. Eleverne fra sprogskolen 

besøger 1. HF-klasserne. Besøget er en del af et forløb om kulturmøder i faget Kultur og Samfundsfag. 

Dette samarbejde falder også naturligt indenfor strategiens fokusområde på ’det globale i det lokale’. 
 

Efter sammenlægningen af overbygningsskolerne i Norddjurs skal forskellige faglige samarbejder 

fortsættes og gentænkes. Vi er meget interesserede i at beholde den gode overlevering, vi har etableret 

og vil derfor arbejde på at den fortsættes i samarbejder som Læsebroen og naturvidenskabeligt 

samarbejde. 

 



Vi afsøger i løbet af skoleåret 2019/2020 også mulighederne for nye samarbejdsmuligheder med 

eksterne partnere på Djursland og Midtjylland, f.eks. Skovskolen, Det Grønne Museum, Højskole med 

fokus på forberedelse til politiuddannelsen, samt gennem nye samarbejder med allerede etablerede 

samarbejdspartnere. 

 

Rekruttering 

I forhold til IB uddannelsen er Grenaa Gymnasium indgået i et strategifællesskab med Ikast-Brande 

Gymnasium og Struer Statsgymnasium om rekruttering via samarbejdspartnere i Ungarn og Tjekkiet. 

 

Vi tilbyder at lave avancerede laboratorieforsøg for folkeskolernes ældste klasser. Forsøgene skal indgå i 

elevernes egne forløb i naturvidenskab.  

Desuden afvikler vi igen et valgfag i spansk for folkeskolen, begge dele har rekruttering til de pågældende 

fag som formål. 

 

Vi afklarer i løbet af 2019/2020 om Camp7 i Syddjurs fortsætter og skal videreudvikle science-lab 

tilbuddet til Skoleastronauterne, som er et katalog med undervisningstilbud til grundskolerne i Syddjurs 

kommune. 

 
Juniortalent programmet videreføres, og der skal være fornyet opmærksomhed på sammenholdet i 

gruppen, nu hvor hovedparten af eleverne kommer fra samme skole. 

 

I løbet af efteråret 2019 afsøge mulighederne for, hvordan vi kan få mere direkte kontakt til 

efterskolerne på Djursland og enten invitere deres elever til et relevant arrangement på Grenaa 

Gymnasium, eller komme på besøg med vores elever til et relevant arrangement på efterskolerne. 

 

I skoleåret 2018/2019 lavede kostskolen åbent hus for Grenaas befolkning med kaffebord, for at få mere 

kendskab til Grenaa Gymnasiums kostskole lokalt. Det var et fint arrangement med en god tilslutning, 

som dog tager så mange ressourcer, at vi ikke gentager dette hvert år.  

I starten af september 2019 afholdes det første samlede alumne arrangement på Grenaa Gymnasium. I 

2019 afholdes det for jubilarer fra årene 1969, 1979, 1989, 1994, 1999 og 2009. Alumne arrangementet 

er tænkt som et årligt tilbagevendende arrangement, der skal skabe større forbindelse til GGs alumner 

om dermed sprede det gode budskab om Grenaa Gymnasium.  

 

Pædagogik og rekruttering 

Børnelitteratur i 1.HF har været et godt samarbejde med Mølleskolen. Vi undersøger muligheden for at 

fortsætte projektet med en anden skole i området. 

 

Vi er i gang med at udvikle et samarbejde med 10. Klasse og VID om afvikling af valgfag og hjælp til 

kvalificering af 10.klasseselevernes ønsker til ungdomsuddannelse.  

 

Samarbejde med det lokale musikliv med deltagelse af elever fra musiklinjen til diverse arrangementer i 

byen og ved udlån af lokaler.  

 

Tidsplan og mål: 

Vi arbejder gennem skoleåret med at fastholde, videreudvikle og skabe nye samarbejder i lokalområdet, 

nationalt og internationalt. 

Målet er at skoleåret 2019/2020 skal afklare nye muligheder for samarbejder og profilering af Grenaa 

Gymnasium, samt fastholde flest mulige af de eksisterende samarbejdspartnere og projekter. 

 



DET GLOBALE I DET LOKALE 

 
Vi ønsker at udvikle en model for, hvordan det er praktisk muligt at udnytte IB elevernes forskellige 

baggrunde som ressource i undervisningen i HF og STX, samt på folkeskolerne. 

 

Vi deltager i et Erasmus+ projekt med 3 andre gymnasier i Europa om Europas fælles værdier. 5 elever fra 

hver skole deltager i fire seminarer med et fælles tema – 5 nye elever vælges for hvert møde. Der bliver 2 

seminarer i dette skoleår. Projektet vil følge en af de nuværende 1.g klasser, og det forløber over de 

næste 2 år. 

 

I løbet af efteråret 2019 skal global koordinatorerne og ledelsen evaluere de eksisterende samarbejder 

med skoler i udlandet, som vi udveksler med i forbindelse med studieture.  

Ligeledes skal det undersøges om globaldagen for globalklasserne kan inddrage et lokalt samarbejde, 

såvel som samarbejdet med de andre globale gymnasier.  

 

I efteråret 2019 afholdes den første lokale Model United Nations konference – med temaet ’Revitalising 
Peace’ på Grenaa Gymnasium med deltagelse af skoler fra ind- og udland. Denne elevstyrede aktivitet vil 

styrke Grenaa Gymnasiums MUN – gruppe, inspirere til nye samarbejder med andre MUN skoler og 

profilere Grenaa Gymnasium som internationalt gymnasium. 

 

I skoleåret 2018/2019 havde elever fra Grenaa Gymnasium arrangeret den første version af TEDx på 

Grenaa Gymnasium med direkte kontrakt med TEDx organisationen. Anden version af TEDx Grenaa 

Gymnasium har fundet sted i august 2019, og i resten af skoleåret 2019/2020 vil vi arbejde sammen med 

eleverne for at finde ud af, hvordan vi sikrer traditionen og understøtter planlægningsforløbet af TEDx 

(lokale eksempler broadcastes til verden, udenlandske studerende reflekterer over egen kultur i mødet 

med den danske). Mulighederne for at invitere lokale gæster til TEDx Grenaa Gymnasium som 

gæstetalere, eller publikum skal afklares. 

 

Tidsplan og mål: 

Ovenstående projekter undersøges, planlægges og afholdes i løbet af skoleåret 2019/2020. Målet er at 

fremme forståelsen af Grenaa Gymnasium, som et sted med fokus på globale aktiviteter og globale 

problemstillinger, samt at inddrage lokale samarbejdspartnere når det er muligt. 

 


