
Opfølgningsplaner for evalueringer 
gennemført i skoleåret 2009-10 

 
 

Grundforløb 
 
Overordnet set opfatter vi evalueringen af grundforløbet som positiv. Vi har fået bedre styr på 
reformen og tilrettelæggelsen og derfor er resultaterne mht. arbejdsbelastning og klarhed af 
krav forbedret. 
 
Det er allerede vedtaget, at man nu skal synliggøre sine evalueringer ved at oprette dem som 
en skriftlig opgave uden elevtid – jf. udsendt meddelelse i Ugenyt 22. Januar. 
 
 

Teamlærere og SUS 
 
Der er generelt enighed om, at samtalen skal vare de 15 min. og at der bør være et skema, som 
dog ikke må blive for styrende for samtalen. 
 
 

AP 
 Der er allerede planlagt et nyt forløb, der skal gøre det nemmere for eleverne at se AP som 

en helhed: Fra skoleåret 2010-11 benyttes en lærebog, der knytter emnerne sammen, og 

undervisningen varetages af to AP-lærere pr. klasse, hvilket letter koordineringen og 

skaber større sammenhæng. 

 Det er vigtigt at bevidstgøre eleverne om latindelens rolle i AP, fx at det bliver klart for 

dem, hvad latindelen kan bruges til i den øvrige sprogundervisning. 

 AP-lærerne skal så vidt muligt variere arbejdsformerne og inddrage kreative øvelser 

 Foredraget med Per Anker Jensen udelades. I stedet planlægges en sprogdag for 1g i 

foråret, som følger op på AP. 

 

IT 
 
 Vores interne net udbygges til den nødvendige kapacitet - - er klart lige efter påske. 

 Alle lærere har meldt efteruddannelsesønsker til IT – på baggrund heraf udbyders der en 

række mindre kurser og studiekredse 

 Der etableres en timepulje til”assistenttrænere” , hvor mere IT-erfarne kolleger kan 

hjælpe andre, mindre erfarne , med at komme i gang med konkrete IT-projekter i 

undervisningen. 



 Der er nedsat et udvalg, der skal kortlægge og komme med konkrete forslag til vores 

digitale platform. 

Sundhed 
 
Vi opfatter resultaterne som en generel tilslutning til profilen og tiltro til dens effekt. På 
længere sigt vil det være oplagt at inddrage kostaspektet i arbejdet. 
Vi hæfter ved, at ca. halvdelen af eleverne ikke dyrker fast idræt. Det er den målgruppe, som 
er særlig interessant i sundhedsmæssig henseende. Dog er den inaktive del reduceret til 
omkring 30%, hvis men inddrager selvorganiseret idræt. En stor del af den selvorganiserede 
idræt må dog forventes ikke at opfylde de fysiologiske krav til en sundhedsforbedrende 
aktivitet. 
 
Så sundhedsgruppen vil arbejde videre med fokus på at få inddraget en del af de inaktive. 
 
Forskningen viser, at de motiver som bedst fastholder inaktive i ny aktivitet, er motiver som: 
fællesskaber og det at aktiviteter er sjove i sig selv. 
 
Sundhedsgruppen vil overveje, om der kan tilbydes aktiviteter, som i højere grad understøtter 
disse motiver. 
Friidræt er et attraktivt tilbud om motion, som mange elever bruger på trods af de 
skematekniske problemer.  
 
Sundhedsgruppen vil arbejde videre med henblik på at videreudvikle tilbuddet, så det i højere 
grad kan ramme en bredere målgruppe – på trods af at gruppen ikke selv ser tilbuddet som 
problemet. 
 
Det generelle billede er, at ¼ bruger DGI-kortet meget aktivt, ¼ bruger det ikke og halvdelen 
bruger det sporadisk. Træningen ligger formentlig primært i DGI-modulerne. 
 
Sundhedsgruppen vil arbejde videre både med fokus på både: 

- den ret store gruppe af positivt indstillede, som ikke er regelmæssigt fysisk aktive 
- den ret lille (men sundhedsmæssigt interessante) gruppe af modvillige, som aldrig træner 

 
 

Fraværsregistrering – udarbejdet af ledelsen (LS) 

 
Fraværsregistreringen fortsætter som uændret: 

- Læreren giver 25% fravær indenfor de første 10 min. 

- Administrationen retter fravær til 50 % for elever der kommer mellem 10 min. og 45 

min. for sent til et modul. Eleven er selv forpligtet til at melde sig på kontoret inden 

eleven går til undervisning for at få rettet sit fravær til 50 %. 

- Læreren registrerer dog det fravær, der følger af, at elev går fra undervisningen før tid. 

Her kan der være tale om såvel 25% som 50% fravær. Læreren noterer i lectio i feltet 

ud for elevens navn. ”Gået før tid”. 



- Alle 1.g elever orienteres ved gymnasiestart grundigt om reglerne for 

fraværsregistrering under orienteringen om studie- og ordensreglerne ved Rysensteen 

Gymnasium (Evt. som et punkt på hytteturen). 

- Der sættes øget fokus på en omhyggelig fraværsregistrering: 

o Fraværsregistreringen føres som udgangspunkt ved modulets begyndelse (evt. 

efter 10 min) og skal senest være ført umiddelbart efter modulets afslutning. 

o Alle lærere skal sikre sig, at de har set eleven være til stede, inden de registrerer 

eleven som tilstedeværende! 

 

Kompetenceudviklingsprogrammet – udarbejdet af ledelsen 
(Ol) 
 
Hvad gør vi konkret for at udvikle det fælles grundlag og det fælles sprog: 

 Ol/GT taler med Steen Beck om tilrettelæggelsen af de pædagogiske dage fremover, hvor 

evalueringen inddrages. 

 Steen Beck tager problematikken op i forbindelse med sine møder med fokusgrupperne. 

 Styregruppen tager problemstillingen op på styregruppemødet den 3. Maj. 

 Samtlige fokusgrupper afholder en pædagogisk eftermiddag i løbet af næste skoleår, hvor 

gruppens tanker, idéer og konkrete forslag kan drøftes af hele lærerkollegiet. 

 

Ud af huset – udarbejdet af ledelsen (Ol) 
 
En fjerdedel af lærerne angiver at de i meget høj grad eller i høj grad anvender  ”Ud af huset-
aktiviteter” i undervisningen og  60%  angiver, at de gør det i nogen grad. Som hindring for ud 
af huset nævner næsten halvdelen skemamæssige problemer og en fjerdedel , at det er svært 
at få passet ind i læreplanen for faget. 
 
Hvad kan vi gøre konkret:  

 Overveje skemamæssige muligheder – f.eks. i form at blokdage 

 Udvide feltet for ”Ud af huset” aktiviter – så der ikke kun fokuseres på museums- og 

institutionsbesøg eller lignende . Der ligger er stort potentiale i vores 

internationaliseringstiltag, ikke blot i form af rejser og udveksling, men også som digitale ”ud-

af huset” aktiviteter. 

 
 


