Indsatsområder 2014 – 2016
Skriftlighed
Vi arbejder med at øge kvaliteten i det skriftlige arbejde. Der afholdes en skriveuge hvor der skrives i alle
lektioner. Der udarbejdes en skriveportal med vejledninger til eleverne. Der udarbejdes et idekatalog til
lærerne med ideer til skriveøvelser. Rammerne for det skriftlige arbejde tydeliggøres, og der udarbejdes
oplæg til faggruppernes udviklingsarbejde med skriftlighed.

Socialt miljø og læringsmiljø i klasserne.
Der afprøves en række tiltag med det formål at forbedre læringsmiljøet i klasserne. Der er særligt fokus på
klasseledelse, idet der arrangeres pædagogisk dag med dette tema, det prioriteres i
efteruddannelsesmæssig sammenhæng, og der knyttes et udviklingsprojekt om klasseledelse til en specifik
klasse. Der afprøves en ordning med klasseråd. Der afprøves forskellige koncepter mht. kollegial sparring.
En arbejdsgruppe evaluerer indsatsområdet og kommer med anbefalinger til det fremtidige arbejde.

It i undervisningen
Skolen fortsætter sit arbejde med at afprøve brug af it i undervisningen med henblik på at finde den
optimale udnyttelse af it. Et større antal lærere fra forskellige faggrupper gennemgår uddannelsen til faglig
it-vejleder. Der arrangeres pædagogisk dag om it undervisningen, og der afholdes et antal workshops om itværktøjer med interne undervisere. Der udarbejdes materiale til undervisning i digital dannelse. En
arbejdsgruppe evaluerer indsatsen med henblik på udarbejdelse af it-strategi.

Skolens sociale og kreative miljø
Der igangsættes en lang række sociale og kreative aktiviteter i og uden for skoletiden med det formål at
styrke elevernes sammenhold på tværs af klasser.

Sundhed og livsstil
En sund livsstil medvirker til bedre gennemførsel og bedre resultater. Der afprøves derfor en række tiltag,
der fokuserer på bevægelse, sund kost, begrænsning af rygning. En arbejdsgruppe evaluerer indsatsen med
henblik på anbefalinger af permanente tiltag.

Studieture

Der udarbejdes en klarere og mere effektiv administrativ praksis. Der arbejdes med videndeling mht.
destinationer og faglighed i forhold til studieturene.

Indsatsområde fra 2015:

Elevrekruttering
Der igangsættes et arbejde med at opdatere skolens profil og tilbud. Der etableres kontakt med
eksterne samarbejdspartnere.

