
      Nye handlemål 2013/2014 
 

 

1. Implementering af den ny skriftlighed som en fælles indsats og forpligtelse 
 
Mål  
At styrke vejledningen i alle skriftlige fag 
At differentiere opgaverne i forhold til elevernes faglige niveau 
At indføre øvrige kvalitative tiltag, der styrker læreprocessen 
 
Midlet  
Midlet hertil er blandt andet det rammeforsøg om studietid, som skolen deltager i, og 
som gør det muligt at sammenlægge uddannelsestid og elevtid til begrebet studietid. 
 
Ministeriet skriver blandt andet følgende om rammeforsøget: 
 
”En sammenlægning kan sikre, at skolen kan prioritere de arbejdsformer, der gavner den 
enkelte elev bedst mulig. Dermed kan lærerne være mere sammen med eleverne, når det er 
den bedste hjælp, og man kan systematisere og styrke vejledningen ved skriftligt arbejde og 
store skriftlige opgaver. Graden af lærertilstedeværelse hos den enkelte elev kan differentieres 
på baggrund af den enkelte elevs behov. Den enkelte skole bestemmer selv, om al elevtid 
omformes til tilstedeværelse, eller om kun en mindre del af elevtiden i visse fag slås sammen 
med uddannelsestiden” 

 

             Tiltag 

             På første arbejdsdag efter sommerferien afholder PR et møde, hvor konkrete idéer  

             til den ny skriftlighed præsenteres.  FPU udarbejder en konkretisering af kravene til        

             den ny skriftlighed og en inkorporering i kompetenceplanen. 

 

2. Styrkelse af vores måde at håndtere mangfoldigheden og bredden i elevgruppen 

i såvel den daglige undervisning som i de tilbud, vi i øvrigt giver eleverne 
 
Mål 
At vi bliver endnu bedre til at møde eleverne, hvor de er og udfordre dem, så de bliver 
så dygtige, som de kan. 
 
Midler 
Indkredsning af en drengepædagogik 
Varierede undervisnings- og arbejdsformer, herunder styrkelse af vejledning og 
coaching i undervisningen 
Øget vægt på anvendelsesorientering i fagene 

              Styrkelse af de digitale og elektroniske  medier i undervisningen  

Ekstra tiltag i matematikundervisningen på hf og på stx i studieretningen En A – SA- 
Ma B, f.eks. i form af hjælpelærer 
Fortsat udvikling af vores tilbud i studiecaféen 



Tilbud om støtte til svage elever i dansk og matematik 
Talentaktiviteter på skolen og i samarbejde med andre uddannelser 
 
Tiltag 
Der nedsættes arbejdsgrupper med henblik på: 
Indkredsning af en drengepædagogik 
Konkrete idéer til varierede undervisnings- og arbejdsformer, herunder styrkelse af 
vejledning og coaching i undervisningen 
Fortsat udvikling af studiecaféen 

              Styrkelse af de digitale medier i undervisningen med henblik på at tilgodese forskellige  

              læringsstile og elevgrupper, skabe afveksling i undervisningen, danne ramme for nye    

              produktformer samt inspirere til nye måder at rette elevernes produkter på.  

              Endvidere etableres en funktion som talentkoordinator i forhold til skolens deltagelse i  

              Talentakademiet 

 
 

3. Optagelse og deltagelse af EG i ministeriets projekt Ny Nordisk Skole, se 
http://www.nynordiskskole.dk/  
 
Formålet med Ny Nordisk Skole er at forpligte skolerne på at sætte fokus på den 

løbende udvikling af undervisningen og pædagogikken, således at den enkelte elev får 

det bedst mulige udbytte af skolen. 

For at blive godkendt som Ny Nordisk Skole af ministeriet skal man have formuleret et 

konkret projekt, som skolen arbejder med i samarbejde med 2 eller flere 

netværksskoler. 

 

Mål 

At vi fortsat udvikler vores faglighed og pædagogik i forhold til indgangen/starten på 

gymnasiet og hf 

At EG bliver Ny Nordisk Skole i løbet af 2013  

 

Midler 

Beskrivelse af et konkret udviklingsprojekt, f.eks.:  

Ny gymnasieforberedende 10. klasse for byens folkeskoleelever (GYM10) 

Aftaler med 2 eller flere netværksskoler, f.eks.:  

2 folkeskoler samt Teknisk Gymnasium/Skole 

 

Tiltag 

Kontakt til Odsherreds Gymnasium, hvor kommune, folkeskoler og gymnasiet har 

etableret en særlig gymnasieforberedende 10. klasse (GYM10) samt en erhvervs-

forberedende 10. klasse (Erhverv10) 

Henvendelse til Esbjerg Kommune med forslag til ny 10. klasses model med en 

gymnasieforberedende linje og en erhvervsforberedende linje. 

http://www.nynordiskskole.dk/


       Nedsættelse af arbejdsgruppe til at forberede udviklingsprojektet. 

4. Forberedelse af den nye forsøgsstudieretning Geovidenskab 
 (MA A – Geovidenskab A med Fysik B – Ke B) 

 

Mål 

At udvikle en særlig lokal profil og et særligt koncept for studieretningen, der tager 

udgangspunkt i områdets natur, klima- og energiforhold 

At give studieretningen et slogan eller en tilføjelse, der signalerer den lokale profil 

At etablere samarbejde i undervisningen med relevante eksterne virksomheder og 

uddannelser 

 

Midler og tiltag 

Etablering af arbejdsgruppe med repræsentanter fra geografi og fysik på skolen 

Deltagelse i relevante konferencer om forsøget 

Etablering af samarbejde med gymnasier, der i skoleåret 2012/2013 har påbegyndt 

forsøget 

Etablering af lokale netværk med virksomheder og uddannelser 

 

 
5. Deltagelse i etableringen af et Energiexperimentarium i Esbjerg 

 

De lokale ungdoms- og videregående uddannelser er i samarbejde med lokale 
virksomheder og Pædagogisk Udvikling i Esbjerg kommune gået sammen om en 
ansøgning til kommunens vækstfremme pulje om etablering af et 
Energiexperimentarium med placering på Dokken. Energy Science World hedder 
projektet. 
 
Mål 
At fremme interessen for naturvidenskab og i særdeleshed være med til at pege på de 
mange muligheder, der uddannelses- og karrieremæssig ligger inden for 
energisektoren i bred forstand 
At profilere naturvidenskaben på EG 
 
Midler og tiltag 
Deltagelse i styregruppen omkring Energiexperimentariet (EP er med i styregruppen 
og bestyrelsen for Energiexperimentariet) 
Nedsættelse af arbejdsgruppe på EG, der deltager i det konkrete forberedende arbejde 
med indretning og beskrivelse af aktiviteter i Energiexperimentariet 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Styrkelse af studieretningerne med 3 fremmedsprog 
 

Mål 

At muliggøre at også elever, der har 3 fremmedsprog, kan få 5 fag på a-niveau. 

At sikre et elevgrundlag så vi også fremover vil kunne udbyde og oprette 

studieretninger med fransk og italiensk 

 

Midler og tiltag 

Udvekslingsophold som fast element i 2g 

Anvendelse af de sociale og interaktive medier i undervisningen 

Nyt koncept i studieretningerne med fransk og italiensk således at ’kun’ engelsk 

udover fransk eller italiensk meldes ud som studieretningsfag, og at andet 

fremmedsprog som valgfag udgør det 3. studieretningsfag. 

 

 


