
 

 

Bjerringbro Gymnasium Opfølgningsplan 2019 - indsatser 2019-20 – med konklusioner 
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op? - hvornår? 

Konklusion 2020  

1. Evaluering af 
eleverne 

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
hvor godt vores feedback-system 
virker ift. elevernes forståelse af 
eget standpunkt og af hvordan de 
fremadrettet kan forbedre sig med 
mål for egen udvikling. 
 
Men vi har evalueringer, der peger 
på, at vores ”spind” understøtter en 
god forberedelse til det at give og 
modtage feedback.  

Feedback ”spindet” skal udbredes 
til karaktersamtalerne. Alternativt 
skal andre veludviklede modeller 
anvendes.   
 
Feedbackgruppen sikrer, at alle 
lærere anvender nyeste spin-
model i: 

• Udviklingssamtalen i 1. g  

• 2.g samtalen  
 
Desuden igangsættes en proces, 
hvor der udvikles særlige 
feedback-modeller til udvalgte fag.  

Kortsigtet mål:  
Lærere og elever 
vurderer at feedbacken 
fungerer godt. 
Langsigtet mål:  
Lærere og elever 
vurderer at de forskellige 
feedbackformer tydeligt 
understøtter udviklingen 
af den enkelte elevs 
faglige niveau og/eller 
indsats.  

Ledelsen følger 
op og evaluerer 
løbende fx på: 
PR, 
Klassemøder, 
MUS, 
Forældremøde 
 
 

Spindet vurderes at fungere 
godt i udviklingssamtaler og 
trivselssamtaler. Bygger på 
evalueringer + rundspørgen 
hos forældre. 
 
Der arbejdes fortsat med 
udvikling af 
feedbackmodeller på 
skoleniveau. 

2. UV – evaluering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skæv arbejdsbelastning for eleverne. 
 
  

Forsøg med fælles afleveringsuger 
for SP, FR, TY.  
CK træffer aftale ved skolestart 
 
Lærerteams gøres ved skolestart 
opmærksomme på det 
gennemsnitlige ugentlige antal 
afleveringstimer for hver årgang. 
Det gør det lettere for teamene at 
justere afleveringsplanen. 
 
Andre hensyn/retningslinjer 
italesættes fx på årets første 
klassemøde. 

Jævn skriftlig 
arbejdsbelastning. 
 
Færre klager fra 
elevrådet. 
 
  

DG følger op 
hos elevrådet.   
Teams vurderer 
at problemer er 
i bedring ved at 
følge op to 
gange årligt. 

Vi må konstatere, at 
eleverne stadig klager over 
skæv arbejdsbelastning. 
Dette ses af den årlige ETU. 
Vi har lavet en uddybende 
undersøgelse i juni 2020, 
som viser, det samme.  
 
Problemet skal tydeligt 
italesættes ved skolestart. 
Der skal udarbejdes en 
afleveringsoversigt til 
læreren, som dækker 
studietid/fordybelsestid/ele
vtid for den treårige 
periode.  
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2. UV- evaluering  Klassens (studieretningernes) 
overordnede studieplan er for 
nogens vedkommende ikke udviklet 
med alle de kompetencemål der er 
med i 2017 reformen.  

Oplysningsarbejde og påmindelser 
igangsættes og kontrol 
gennemføres halvårligt ifm. 
Klassemøder. Dagsordnerne skal 
gøres kortere og skarpere på 
baggrund af en stor evaluering 
blandt lærerne.  

Alle klassers 
studieplaner er 
opdateret og evalueret 
ifm. klassemøder to 
gange årligt. På den 
måde opnås den 
realiserede studieplan. 

Teamet har 
ansvaret for 
kvaliteten. Udd-
leder følger op.  
To gange årligt.  

Der er stadigvæk ikke alle 
steder fokus på en 
overordnet studieplan.  
En ny søjleorganisering og 
udnævnelse af SR-
koordinatorer skal være 
med til at sikre dette 
fremadrettet. 

2. UV-evaluering  
  

Ikke alle får lavet systematisk 
evaluering af undervisning ud fra 
årets fokuspunkter.  (Ser vi fra MUS) 

Kvalitetssikringsgruppen arbejder 
på en delvis standardiseret 
evalueringsmodel, som kan 
tilpasses de enkelte fag. Der 
udmeldes tydliggere plan for 
evalueringer ved skoleårets start, 
herunder fokus for evaluering.  

Kort sigt: Alle kan 
redegøre for hvordan de 
anvender evalueringerne 
til udvikling af 
undervisningen.  
Langt sigt: Evaluering 
bliver en naturlig vej til 
at udvikle 
undervisningen.  

Ledelsen i 
forbindelse med 
MUS. 
Efter MUS 2 i 
forår 2020.  

I 2020 lanceres en 
standardiseret UV-
evaluering. 
 
Det vi har fra indeværende 
skoleår er, at vi har tilkøbt 
en analyse på klasseniveau 
af ETU.  

3. Institutions-
niveau  

Datainformeret skoleudvikling er 
ikke (fuldt ud) implementeret på 
skole, klasse og faggruppeniveau.  
 

Ledelsen deltager i seminar med 
STIL og andre, der på et enten 
praktisk eller teoretisk plan 
arbejder med – samt forsker i – 
datainformeret skoleudvikling.  
Herefter holdes et kick off møde 
med lærerne ved skolestart 2019. 
Der gives eksempler på, hvordan vi 
får implementeret og 
internaliseret måder at arbejde 
med kvalitative og kvantitative 
data til at understøtte udviklingen. 

Kort sigt: 
Markedsføring samt 
løfteevne i matematik B 
og engelsk B udpeges 
som to specifikke 
områder, hvor vi i højere 
grad sætter 
undersøgelsesbaserede 
strategiske forbedrings-
mål.  
Lang sigt: 
Fortsat systematisk 
arbejde med løfteevne. 

  Der har været arbejdet 
meget systematisk med 
løfteevne i hele 2019. 
Stor forbedret løfteevne 
ses. 

3. Institutions-
niveau 
 
 
 

Visionsbaseret udvikling 
Vi er afhængige af, at der er 
innovative kræfter og 
iværksætterånd på skolen.  

Vi skal understøtte en kultur, hvor 
idéer kan fødes og afprøves. 

Kort sigt 
Løvens Hule fortsat 
Iværksættervalgfag for 
grundskolerne 
Lang sigt 

 To fine forløb igangsat og 
næsten gennemført. 
Afslutningen og 
evalueringen blev udskudt 
pga. Corona-nedlukningen 

3. Institutions-
niveau 
 
 
 

Grundforløbet: 
a. Første skoledag - Nogle lege som 
3.g eleverne havde fundet på, 
virkede for nogle lidt 
grænseoverskridende.  

  
a. Elevrådet tager den med i 
planlægningen 2019 og retter 100 
% ind.  
 

  
a. Elevrådet træder i 
karakter og planlægger i 
så god tid, at der ikke 
opstår tvivl om rammer 

  
KD evaluerer  
 
 
 

a) Vi har gennemført alle 
tiltag. Indsatsen har virket. 
 
b) Der har været et stort 
strukturarbejde omkring 
arbejdet med portfolier, og 



Niveau / område Udfordring  Handling   Mål Hvem følger 
op? - hvornår? 

Konklusion 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. NV: Uklarhed om indhold i 
portfolio, for lidt løbende evaluering 
og lidt for lidt orientering om 
eksamen. 
 
c. Studieteknik v. læsevejledere 
Læsevejledere og lærere oplever, at 
eleverne ikke kan kapere studie-
tekniktimerne samtidig med alt det 
andet nye.  
 
d. SR-Intro 
Blev uhensigtsmæssigt splittet op i 
2018. Det viser evalueringerne. 
 
e. Antal moduler i matematik. 
Matematik skal understøtte NV og 
der er behov for kontinuitet i 
undervisningen, da der er specifikke 
faglige krav der skal nås – modsat 
flere andre fag. 
 
f. IT-intro. Flere elever viser, at der 
er helt elementære tekniske 
problemer.  

b. Opstramning omkring prøven i 
NV, som nogle ever ikke oplevede 
at føle sig rustet til.  
 
c. Studieteknikmoduler flyttes til 
eleverne er begyndt i deres 
studieretningsklasser. MEN 
læsescreening skal ske så tidligt 
som muligt i skoleåret. 
 
d. Vi skal have én samlet 
formiddag – som vi plejer. 
Bjerringbromodellen hvor også 
studievalg deltager. 
Studieretningsstationerne udvides 
fra 10 ti 15 min. Majbrits 
efterfølger deltager fortsat.  
 
e. Der lægge flere moduler ind i 
starten for at understøtte NV   
 
f. IT-intro strammes op. Der skal 
være et 
kompetenceafkrydsningsskema i 
den plan, der lægges. Der skal 
være tydelighed om hvem der 
følger op på hvad. 

og indhold for 1. 
skoledag. 
 
b. Så godt som alle 
elever tilkendegiver, at 
de blev godt klædt på 
undervejs op til NV- 
prøven.  
 
c. Læsevejlederne 
præsenterer en plan for 
indhold og 
kompetenceudvikling i 
forbindelse med 
studieteknik 2019. 
Der skemalægges efter 
denne plan. 
 
d. Bjerringbromodellen 
gennemføres i 2019 
 
e. Skemalæggerne ser på 
en mulig løsning. 
 
f. IT-gruppen udarbejder 
en ramme og fastsætter 
det nye indhold i 2019.  

 
 
KD evaluerer 
 
 
 
 
 
 
Ledelsen følger 
op 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelsen følger 
op 
 
 
 
 
CK følger op. 

eleverne har 
gennemgående klaret sig 
godt til prøven.  
24 % af eleverne svarer dog 
fortsat, at de ikke føler sig 
godt rustet til prøven. NV 
gruppen arbejder videre 
med problemstillingen. 
 
C) Afventer plan fra 
læsevejledere om 
studietekniktimer. 
 
Læsescreening så tidligt 
som muligt. 
 
d) En samlet formiddag blev 
gennemført med succes. 
 
e) Timetallet blev øget fra 
10 til 15 lektioner. Dette 
gentages i 2020. 
 
f) I 2020 udarbejdes en ny 
skriftlig plan for IT-intro, 
som tager højde for, at vi 
nu om dage OGSÅ arbejder 
virtuelt. 
Kompetenceskema skal 
udbygges. 

3. Institutions-
niveau 

Klassemøder  
Udarbejdelse og medbestemmelse 
over dagsorden, indkaldelse og 
mødeplacering på året.  

Overvejelser tages med i næste 
skoleårs planlægning af 
klassemøder herunder “skal og 
kan” punkter.  

Lærerne oplever mere 
medbestemmelse og 
ejerskab over møderne 
og dagsorden.  

DG og KD 
evaluerer efter 
første møde 
19/20  

Der er større tilfredshed 
med medbestemmelse over 
klassemøderne nu. Vi tager 
skridtet fuldt ud, idet en 
kommende 
studieretningskoordinator 
får ansvar for dagsorden og 
mødernes placering. Do 
samarbejdes med 
uddannelseslederen i 
klassen. 
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3. Institutions-
niveau 

Elevtrivsel. Social trivsel (ensomhed) 
En del elever føler sig i perioder 
ensomme. 

Ny tutorfunktion udvikles og 
afprøves. Nye klassetutorer følger 
nye elever i klasserne i 1 og 2. g og 
har en udvidet social funktion.  

Antallet af elever der 
føler ensomhed i 
længere perioder er 
faldet.  

KD og HH 
evaluerer 
løbende 
tutorordningen. 
Ved skoleårets 
afslutning 
undersøges 
ensomhed på 
BG igen.  
 

I Corona-perioden steg 
følelsen af ensomhed 
blandt eleverne. Det 
afstedkom forskellige tiltag: 
1) samtaler på skolen med 
studievejleder 
2) fast arbejdsplads på 
skolen 
3) sociale aktiviteter og 
bevægelsesaktiviteter 
planlagt af lærerne. 

3. Institutions-
niveau  
 
 
 

Grundskolesamarbejdet Øget samarbejde med relevante 
grundskoler (fagligt og i forhold til 
overdragelse)  

Større eller samme høje 
andel som forår 2019 fra 
Tungelund, Ans og 
Ulstrup skoler.  

Udvalgte 
faglærere og 
ledelse: 
HH, FP, NT, TB  

Meget stor succes med at 
udbygge netværket og 
gennemføre aktiviteter. 
Ikke mindst i forhold til nyt 
Favrskovnetværk. 

3. Institutions-
niveau  
 
 
 

Erhvervssamarbejde og 
karrierelæring - Evalueres og 
intensiveres.  

Evaluering af Be Global’s arbejde 
med Holmris B8.  
 
Evaluering af projekter med 
Ballard (NVH-projekter generelt) 

Elever og lærere har 
oplevet at samarbejdet 
har bidraget til at øge 
engagementet i den 
faglige undervisning i 
hverdagen.  

DG og Ch følger 
op.  
Sammen med 
Rø, JE mf. 

Evaluering af Holmris B8 
samarbejdet udsættes, da 
Corona-nedlukningen for 
en tid har afbrudt 
samarbejdet med Holmris 
B8. 
 
Ballardprojektet er forløbet 
godt. En udbygning af 
samarbejdet fra vinter 19 til 
vinter 2020. 
https://www.nvhus.dk/nyh
eder/projekt-ballard/ 
 

3. Institutions-
niveau 

Datasikkerhed:  
Væsentlige informationer om elever 
forsvinder i Lectio mellem 
klasseoprykning.  

Liste oprettes i Docunote over 
sanktioner og vigtige forhold som 
er centrale at bevare hen over alle 
tre år.  
Anvendelse af TEAMS til LF-
dokumentation udvikles på en 
datasikker måde. 

Listen sanktioneres af 
DPO  

CK løbende  I proces 

3. Institutions-
niveau 

Skolens udbud af uddannelser og 
studieretninger 

HF etableres på BG og 
samarbejdet med VGHF 
implementeres på alle niveauer.  
 
 
 

HF implementeres med 
god kvalitet ud fra de 
måltal skolen 
sædvanligvis anvender. 
Fx: trivsel fagligt, 
personligt og socialt. 

KD løbende og 
til sidst på 1. HF 
samt 2. HF. 
 
 
 

HF: ETU viser god trivsel. 
Eleverne har klaret første 
eksamen rigtig fint. 
Karaktergennemsnit 8. 
Der arbejdes intenst med 
fastholdelse. 

https://www.nvhus.dk/nyheder/projekt-ballard/
https://www.nvhus.dk/nyheder/projekt-ballard/
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BeGlobal oprettes i 1. g og 2. g.  
 

 
 
Der skabes en profil for 
klassen. Der oprettes 
samarbejde med SKALS, 
VPR og Nørregårds 
Højskole. 
Efteruddannelse af 
lærere - kontakt og 
samarbejde til 
Rysensteen.  

 
 
DG løbende og 
til sidst på 
skoleår 19/20  
 
Rø, HH ND, MH 
SG.  
 

 
 
 
BeGlobal er nu forankret på 
skolen og der er en 
udviklingsgruppe omkring 
denne søjle. Fin tilslutning 
ved studieretningsvalget 
efterår 2019 – den største 
klasse på årgangen. 
Lærerne står selv for at 
hente efteruddannelse 
hjem på skolen. 

3. Institutions-
niveau 

Lærerressourcen.  
 
Der har været en række år, hvor vi 
har måttet reducere 
lærerressourcen bl.a. ved læredeling 
med andre skoler.  
Den samlede brøk er pr. 1. august 
2019 reduceret med mere end 8 
årsværk på 2 år.  
 
Det fremadrettede arbejde består i 
at få undervisningskabalen til at gå 
op med få lærere, hvor nogle lærere 
er alene i deres faggruppe. 
 
 

Anvendelse og prioritering: 
 
Lærerne inddrages i at fastlægge 
arbejdstid, som er nødvendig for 
forskellige udviklingsområder.  
 
 
Indledningsvis er lærerne blevet 

inddraget i at vurdere skolens 

behov for konkrete strategiske, 

pædagogiske og visionære 

indsatser. 

 

Indsatser som styrker kultur og 

dannelsesaspekt prioriteres. 

 

Iværksætteri prioriteres. 

 

 

 Mål: 
 
Lærerne oplever, at de 
har de rigtige rammer 
for at at de kan lykkes 
med at udvikle skole og 
undervisning på en synlig 
og tilfredsstillende 
måde. 

  
 
CK og DG 

MTU viser, at der fortsat er 
behov for en stor indsats 
her.  
 
Vi tildeler derfor timer til 
udvikling af aktiviteter og 
kompetenceudvikling i 
forhold til søjler – ud over 
alm faglig 
kompetenceudvikling. 
 
Der sker forsøgsvis en 
sammenlægning af skolens 
kulturudvalg og 
aktivitetsudvalg. 
 
Der afsættes en lille ekstra 
ressource til et pilotprojekt 
om dannelse ved en af 
skolens lærere. 
 

3. Institutions-
niveau 

Kvalitetssystemet implementeres 
fortsat.  
Struktureret anvendelse af 
evaluering og strategisk planlægning 
skal institutionaliseres på udvalgte 
områder. 

Opfølgningsplan munder ud i ny 
evalueringsplan samt nye 
strategiske indsatser.  
 
Arbejdet understøttes af fem 
overordnede instanser: 
- PR 
- PUMA 
- Strategigruppen 

Mål: 
Evalueringsplanen 
danner et sikkert 
redskab / grundlag for 
BG’s årlige 
selvevaluering.  

KD og 
kvalitetssikrings
gruppen  
Start skoleår 19 
og slut skoleår 
20  
 
 
 

Vi er på planen – det går 
rigtig fint. 
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- Faggruppelederne 
- Bestyrelsen 

3. Institutions-
niveau 

Løfteevne  
I fag, hvor kravene er øget eller 
ændret betragteligt, og hvor vi 
oplever at urimeligt mange elever 
enten ikke består eller mange elever 
gennemsnitligt klarer sig dårligere 
end deres øvrige gennemsnit skal 
der være en særlig indsats didaktisk 
indsats. 

Fortsat fokus på løfteevne i 
matematik B og engelsk B. Der er 
beskrevet en særlig arbejdsramme 
for disse to fag. 
 
Fokus på mundtlig prøve i 
naturvidenskabelige fag på c-
niveau. Planer for mere træning og 
selvevaluering eller tests kan være 
en del af forløbet. 
 
 
 

Mål:  CK 
 
 
DG 
 
 
DG 

Vi arbejder fortsat med 
løfteevne, og etablerer som 
noget nyt en sprogcoach. 
 
Løfteevne 2019 viser rigtig 
fine resultater. Vi er rykket 
op i rang 14, og der er kun 
7 gymnasier der er bedre 
placeret end BG. 

3. Institutions-
niveau 

It-strategi skal implementeres 
fortsat. 
 
De dokumenter, der skal understøtte 
implementeringen skal være 
opgraderede og let- tilgængelige.  
 
 
 
 
 
 
Der er behov for (flere) tiltag, som 
understøtter udvikling af digital 
dannelse på skoleniveau. 

Der skal udarbejdes en ny, kortere 
og mere fokuseret IT-mål og 
handleplan i samarbejde mellem 
IT-gruppen og lærerne. 
 
Der forlægger en skriftlig plan og 
materiale for IT-intro i 1. g – 
herunder tjeklister som elever og 
lærere kan støtte sig op ad.   
Der udvikles opfølgningsforløb til 
1.g samt videre IT-kurser til 2.g  
 
 
Media-week afholdes i januar 2020  
 

Materialet til 1.g ligger 
klar til skolestart 2019. 
 
Der foreligger skriftlige 
planer for det videre 
forløb efter skolestart 
1.g 
 
Mål på længere sigt: 
Eleverne bliver sikre 
brugere af Lectio, Teams 
og OneNote.  
 
 
Dannelse ift. mediernes 
betydning. 

CK følger op 
 
 
 
 
 
 
SS følger 
løbende op. 
 
 
 
 
IT-gruppen 
evaluerer 

Vi er på planen. IT-
strategien er fornyet / 
forenklet.  
 
Materialet til de forskellige 
årgange (eleverne) skal 
gennemskrives og udgives. 
 

 

 

  



Årsrapport 2019 (PWC) – med tiltag efter etablering af opfølgningsplan. Resultater læses i 

ledelsesberetningen. 

 
• Et lille, unikt gymnasium med udpræget lokalt samarbejde herunder  

o Fortsat udvikling af skolens iværksættermiljø. Valgfag for grundskoler. 

o Etablering af BeGlobal søjlen på BG 

o Videreudvikling af samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus i et regionsfinansieret projekt. 

o Etablering af et stort projekt i naturvidenskab under Poul Due Jensens Fond. Etablering af BeScience søjlen og ansættelse af ekstern 

projektleder. 

o Udvidelse af netværkssamarbejdet i Favrskov Kommune. 

• Etablering af 2-årigt hf 

o Regionsfinansiering 

• Lokal studieretning Business – udbud forlænget til optag 2021. 

• Aftale om etablering af BG-College studielejligheder i Bjerringbro. 

• Digitalisering. Platformen TEAMS. 

• Fornyelse af inventar i naturvidenskab efter Undervisningsmiljøvurdering. 

• Udvidelse af samarbejdet med kommunerne: Favrskov Kommune 

Særdeles positivt. Samarbejde med skolechef og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Invitation til deltagelse i orienteringsmøder for 8. klasse på 

grundskolerne. 

• Arbejde med lokale fordelingsregler i regionsregi. Fordelingsregler vedtaget. 

Men har ikke været anvendelige i praksis. 

• Faglige resultater: 

o Fint eksamensresultat, over niveau 

o God løfteevne i specielt engelsk og dansk, som har været indsatsområde. 

o Høj gennemførelse 

o Acceptabelt lavt fravær 

  



Øvrige tiltag / indsatser skoleåret 2019-20. Resultatet er endnu ikke evalueret. 
• Ansættelse af ny ledende pedel og pedelmedhjælper. Etablering af det nye samarbejde i ledelsen. 

• Etablering af ny kantinedrift med ny forpagter 

• Nedlukning og genåbning af skolen i forbindelse med Covid-19 situationen. Etablering af sikkerhed for at minimere smitterisiko.  

• Etablering af virtuel undervisningspraksis i forbindelse med ovenstående. 

• Omlægning af prøveplaner og planer for afslutning af 3.g. 

• Gennemførelse af Studieretningsprojekt vejledning mv på en noget anderledes måde end først antaget.  

• Omlægning / aflysning af studierejser – for at minimere økonomisk tab i videst muligt omfang. 

• Arbejde med handleplan efter medarbejdertrivselsundersøgelse, herunder omlægning af arbejdsdelingen i ledelsen. Målrettet arbejde for at skabe 

teamledelse og medarbejderinvolvering og dermed også øget medarbejderansvar. 

 


