
Handleplan på 
baggrund af 
Undervisnings 
Miljø Vurdering

Foretaget i gymnasiet 
efterår 2014



Problemer, der skal arbejdes 
med
� Det fysiske miljø

– isæt  det trådløse net
� Kommunikation

� Kommunikation mellem ledelsen og eleverne
� Fællestimer
� Konsekvenser ift. studie- g ordensreglerne
� Kommunikationen mellem elever og lærerne

� Studiemiljøet
� Flere blandende sproghold
� Fester/ caféer
� Flere indlæg på morgensamlingerne



Ting, vi er gode til
� Lærernes faglighed
� Sociale aktiviteter 

� bogstavmiddage, 
� Kulturklub
� Kulturklubbens julefrokost
� Påskefrokosten for udvalg



Kommunikation:
Manglende kontakt med 
rektor
Indsats: 
� Rektor Anne Birgitte på besøg i 1.g og 3.g 

én gang årligt – vicerektor Karin i 2.g én 
gang årligt

� Rektor med på 2.g turen til Branäs i 2016
� Rektor på besøg på Introturen i 2015



Kommunikation 
Uklar arbejdsdeling mellem Karin 
og Sven

� Oversigt foran Svens og  Karins dør over, 
hvilke områder de hver især arbejder 
med 

� Også oversigt foran Camillas dør



Beskeder fra ledelsen til 
eleverne er mangelfuld
� VI opretter en mappe i Lectio til 

information, som alle elever kan se
� eksamensinformation
� information om kommende begivenheder
� Elevnyt hver måned
� Andet?



Fællestimerne – mere 
elevindflydelse på indholdet

� Fællesudvalget består af ledelse og 
elever fra elevråd

� Tydelig indkaldelse
� Planlægning et halvt år ad gangen
� Indholdet skal lægges i elevmappen



Konsekvens ift. skolens studie-
og ordensregler
� Fravær:

� Vi overholder skolens studie- og ordensregler, 
men har tavshedspligt

� Rygning –
� vi bortviser elever, hvis man ikke følger 

rygereglerne. Der blev bortvist en elev i sidste 
uge

� Undgå at nogle elever favoriseres
� Vi går i dialog med lærerne

� Fravær: 
� Ledelsen går i dialog med lærerne



Det sociale miljø
� Flere blandede sproghold

� Vi undersøger, hvad der kan lade sig gøre 
rent skemateknisk

� Bedre information om fester
� Indsats fra festudvalget 
� Info i lectio –elevmappen

� Flere elevaktiviteter efter skoletid
� Vi sætter to lærere på
� Elever skal selv være aktive her


