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Denne strategiplan er vedtaget af bestyrelsen for Grenaa Gymnasium den 11. december 2018.
Strategien er den overordnede ramme for gymnasiets virke i perioden 2018-2022.

Værdier
Faglighed, gensidig respekt og refleksion er Grenaa Gymnasiums tre grundlæggende værdier.

Udgangspunkt
Grenaa Gymnasium, der blev oprettet i 1961, har siden 2007 været en selvejende institution under
staten med egen bestyrelse og selvstændig økonomi.
Grenaa Gymnasium udbyder gymnasiale uddannelser inden for tre retninger: Studentereksamen,
STX, højere forberedelseseksamen, HF og International Baccalaureate, IB.
Grenaa Gymnasium omfatter desuden en kostskole, der pædagogisk og økonomisk er integreret
med skolen.
Grenaa Gymnasium har en solid økonomi, en velkvalificeret og motiveret stab af lærere og
administrativt personale samt gode arkitektoniske rammer.

Mission
Grenaa Gymnasiums grundlæggende mission er at udbyde uddannelser, som både er
almendannende og studieforberedende til korte, mellemlange og lange videregående
uddannelser.
Uddannelserne på Grenaa Gymnasium skal derfor give eleverne en omfattende viden af høj
kvalitet inden for alle fagområder og motivere eleverne til livslang læring.
Grenaa Gymnasium skal desuden bidrage til, at eleverne udvikler deres evner til fordybelse,
perspektivering og abstraktion, og til at de udvikler sig til myndige, ansvarlige, kreative og
innovative verdensborgere, der udviser interkulturel forståelse og respekt.

Vision
Grenaa Gymnasium er et selvstændigt gymnasium, der bidrager til at højne uddannelsesniveauet
på Djursland.
Grenaa Gymnasium er et alment studieforberedende gymnasium, der lægger vægt på og fremmer
elevernes kreative evner og globale bevidsthed inden for alle fagområder.
Vi vil sikre et fagligt stærkt og studieforberedende niveau hos vores elever på alle fagområder, og
levere uddannelser på et højt niveau både nationalt og internationalt.

Strategiske fokusområder
Grenaa Gymnasium skal fortsat være et gymnasium med et bredt udbud af studieretninger,
fagpakker og valgfag, en velfungerende kostskole, en tilfredsstillende økonomi og ikke mindst en
attraktiv arbejdsplads og et spændende og æstetisk stimulerende studie- og skolemiljø.
Gymnasiet skal bidrage til at hæve uddannelsesfrekvensen på Djursland, udruste eleverne til
videregående uddannelser og til den globaliserede virkelighed og samtidig give dem en solid,
almen kulturel dannelse inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.
Der skal derfor i denne strategiperiode være et særligt fokus på at arbejde med at videreudvikle
Grenaa Gymnasiums styrker gennem indsatser på følgende fire fokusområder:

Motivation, løfteevne og faglig kvalitet
På Grenaa Gymnasium samarbejder alle om at skabe et engagerende undervisnings- og studiemiljø, der fremmer den enkelte elevs motivation for læring og for at skabe den bedst mulige
udvikling af den enkelte elevs faglighed.
Vi arbejder sammen om at udvikle undervisningsmetoder og en evalueringspraksis, der
understøtter elevernes læring og motivation i det daglige, samt motiverer dem til livslang læring
og refleksion.

Det globale i det lokale
På Grenaa Gymnasium skaber vi en bevidsthed om, at vi lever i en verden med globale muligheder
og udfordringer. Vi inddrager det globale i undervisningen og i hverdagen på gymnasiet og
kostskolen og bruger sammenhængene mellem det globale og det lokale.
Vi bruger vores forbindelser til andre gymnasier og samarbejdspartnere i ind- og udland i arbejdet
med globale emner, og gør vores elever bevidste om globale perspektiver både gennem emner i
og samarbejde globalt og lokalt i undervisningen, samt gennem samvær og samarbejde på tværs
af Grenaa Gymnasiums uddannelser.

Fællesskab med omverdenen
På Grenaa Gymnasium tager vi initiativ til samarbejder med lokale folkeskoler,
uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og virksomheder.
Vi skaber samarbejder, som bibringer vores elever en forståelse af deres omverden og
mulighederne for at indgå i fællesskaber i det lokale og globale. Vi skaber også samarbejder, som
giver Grenaa Gymnasiums omverden til et større kendskab til og interaktion med Grenaa
Gymnasium.

Demokratisk Dannelse – Én skole for alle
På Grenaa Gymnasium vil vi fremme en tillidskultur og den gensidige respekt i hverdagens
beslutninger og i den langsigtede planlægning af skolens virke. I et samarbejde på tværs af Grenaa
Gymnasiums uddannelser skaber vi grundlaget for demokratisk dannelse og verdensborgerskab,
både gennem undervisningens indhold, studieliv og gennem inddragelse af elever i drøftelser af
skolens beslutninger. Vi reflekterer over og handler på det ansvar som demokrati medfører, hvad
enten det er i den virtuelle eller fysiske verden.

Hvert år i strategiperioden 2018-2022 udarbejder Grenaa Gymnasiums ledelse handleplaner, der
understøtter en opfyldelse af strategiens sigte. Disse handleplaner skabes på grundlag af
samarbejdet i, og operationaliseres gennem: Gymnasiets tre uddannelsesudvalg, pædagogisk
udvalg, pædagogisk råd, elevrådet samt samarbejdsudvalget.

