Temamøde for bestyrelsen på Grenå Gymnasium d. 4/6-2021.
Internationalisering
Vi vækster på vores IB uddannelse, hvilket kan medføre flere forandringer for GG
For det første kan det have en betydning for nogle økonomiske disponeringer, investering i
bygningsmasse og efter/videre-uddannelse af medarbejdere.
For det andet kan det betyde nogle forandringer eller forskydninger i kulturen på skolen, både
fordi identiteten på GG traditionelt ligger i STX (og det er ikke fordi den ikke skal blive ved med
det) og her kan der komme en forskydning når en uddannelse med en anden struktur og en anden
profil bliver større, ligesom den kulturelle påvirkning der naturligt opstår når unge mennesker fra
mange nationer fylder mere på skolen.
Derfor sætter vi på dette temamøde fokus på at få et mere indgående kendskab til IB, så vi kender
forudsætninger, faldgruber, fordele osv osv.
Kl 13.00

Velkommen til Temamøde
Indflyvning v/ Christina

Kl 13.15

Eike Strandsby – IB Coordinator
Oplæg ved Eike, med fælles drøftelser i bestyrelsen
Eike giver os et Crash course til IB
Elevmålgruppen
Kulturelle påvirkninger
At være underviser på IB

14.30

Pause

14.45

Sanne Larsen
Assistant professor
University of Copenhagen
Faculty of Humanities, Centre for Internationalisation and Parallel Language Use

Sanne holder et oplæg om undervisning og læring på engelsk
15.30

Drøftelse og spørgsmål

15.45
16.00

Pause
Bestyrelsen samler op i forhold til strategiske opmærksomhedspunkter.
Hvilke krav/fokus stiller det til os som bestyrelse

16.30

Forfriskning
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Referat:
IB Coordinator Eike Strandsby gennemgik det udleverede materiale om opbygningen af IBuddannelsen. IB-cirklen viser at fagene er inddelt i 6 grupper og der skal vælges et fag fra hver
gruppe - den kreative gruppe kan overspringes. Tre af fagene skal være på HL-niveau og tre fag
på SL-niveau. Hertil kommer IB core i form af CAS, TOK og EE.
Herefter var der to elever Sofie Christensen pre-IB og Martin Malovic IB1, der fortalte om deres
oplevelser ved at gå på IB-uddannelsen. Tak for fine indlæg fra dem alle 3.
Herefter holdt Sanne Larsen fra KU et oplæg om undervisning og læring på engelsk.
Sanne Larsen er ansat på KU på ”Center for Internationalisering og parallelsproglighed”. Hun
gennemgik undersøgelsesresultater fra de videregående uddannelser.

Indtil kl. 16 var der drøftelser og opsamling ved bestyrelsen:
Der blev givet udtryk for, at der var spændende indlæg på mødet. IB er et godt alternativ, når nu
elevtallet på stx falder. Sanne Larsens resultater om undervisning på ens ikke-modersmål kan ikke
helt overføres til Grenaa Gymnasium, da undervisning på universitet- og gymnasialt-niveau ikke er
det samme. Lærere, der starter med at undervise på IB-uddannelsen, skal lige vænne sig til det og
evt. manglende sproglige kompetencer kan kompenseres på anden vis. Der kan hentes meget
inspiration fra mange andre IB-kollegaer på andre skoler rundt om i verden. Overordnet set skal vi
bevare den kultur, der er på Grenaa Gymnasium, men også høste de muligheder et internationalt
miljø kan give. Det er også vigtigt at kostskolen har et godt ry - og at der er pædagogisk opsyn på
kostskolen.

Evt:
UVM har indkaldt ansøgninger til en autismeklasse på en HF-skole. Der skal 12 elever til at fylde en
klasse. Ansøgningen er sendt afsted, da ansøgningsfristen er meget kort. Autismeklassen skal
starte efter sommerferien, så time-fagfordelingen skal brydes op, og der skal ansættes flere
undervisere. Det er vigtigt, at klassen søges integreret i det omfang, det er muligt. Bestyrelsen gav
deres fulde opbakning til ansøgningen.
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