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Opfølgningsplan 2021-2022 

Følgende opfølgningsplan er udarbejdet på baggrund af Selvevalueringsrapporten 2020-2021 samt på baggrund af en drøftelse ledelsen. Den er behandlet 
og vedtaget på bestyrelsesmødet den 14/6 - 2021. Opfølgningsplanen skal desuden behandles på elevrådsweekend i starten skoleåret af 2021.   

 

Opfølgningsområde    Indsats og mål  Ansvarlig   Tidsramme for 
indsats/evaluering  

Konklusion 
sommer 2022  

1.Elevniveau   

Sociale aktiviteter  

 Fester, cafeer, klassedyst og fredagsdyst, 
fællesspisninger mv. genoplives så der kommer 
gange i skolens sociale liv igen (jf. UMV)   

KD  Skoleår 21-22   

1. Elevniveau  

Grundforløbet  

Undervisning og generel trivsel under 
grundforløbet evaluerer fortsat.  

Kvalitetssikringsgruppen   November 2021   

2. Undervisningsniveau  

Undervisningsevaluering  

Ny standardiseret undervisningsevaluering 
implementeres og evalueres. 

Kvalitetssikringsgruppen  Årsskifte 2022  

3. Institutionsniveau  

Projektopfølgning: 

 

-EU i Midtjylland 

 

-BeScience PDJF 

 

 

 

 Der nedsættes styregrupper til de tre store 
projekter som løbende kommunikerer 
fremdrift til bestyrelsen.  

 

- EU Midtjylland tilrettelægges og 
gennemføres en pilotstudietur  

 
- BeScience PDJF: udvikling og 

gennemførelse af nye 9. klasseforløb. 
Udvikling af undervisningsmateriale til de 
afrikanske vandprojekter mv. 
Deltagelse i unge forskere i forlængelse af 
at vi fik Årets Forskerskolepris.  

 

 

 

 

CH 

 

Projektleder Pia Møller  

 

 

 

 

 

 

Slutning skoleår 
2022.  

 

Slutning skoleår 
2022.  
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Opfølgningsområde    Indsats og mål  Ansvarlig   Tidsramme for 
indsats/evaluering  

Konklusion 
sommer 2022  

 

 

 

 

NOVO – projekt  

 

Deltagelses i Big Bang konference 
Udarbejdelse af ny studietur og ny 
Danmarks tur.  

 
 

- BeSience NOVO  
Efterår 21 udvælgelse af sted til 
brøndboring, etablering af brønd og 
vandkiosk, projektering og opførsel af 
udelaboratorium i det tidlige 2022.  
Udvikle og gennemføre 
interviewundersøgelser med 
Afrikagruppen (eksterne 
samarbejdspartnere) 
Udvikling og gennemførsel af 
undervisningsforløb i landmåling samt i 
vandanalyser.   
Forår 22 udvikling af 
undervisningsmateriale til gymnasie og 
grundskoleniveau i samarbejde med 
grundskole.  
Lærerkursus i vandanalyser 

 

 

 

 

 

 

Projektleder Pia Møller 

 

 

 

 

 

 

Slutning skoleår 
2022.  

 

3. Institutionsniveau  

HF forsøg med 
Kunstneriske fag og Idræt 
C  

Jf. rammer for forsøget fra UVM 

I evalueringerne skal følgende parametre som 
minimum belyses:  

- Elevernes valgmuligheder i forhold til 
valgfag.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Opfølgningsområde    Indsats og mål  Ansvarlig   Tidsramme for 
indsats/evaluering  

Konklusion 
sommer 2022  

- Elevernes valg og holdoprettelse.  
- Frafaldmønstre på 1.hf samt på 

valgholdene, der er omfattet af forsøget.  
- En beskrivelse og vurdering af, i hvilket 

omfang ordningen understøtter 
opretholdelsen af institutionens 
uddannelsestilbud.  

 

KD og 
Kvalitetssikringsgruppen  

Slutning skoleår 
2022 

 

3. Institutionsniveau  

Brobygning og 
grundskolenetværk  

Ny model for brobygning og skolenetværk skal 
implementeres og evalueres.  

Brobygningsindsatsen: Bliver rette specifikt til 
tre kommuner – grupper (familier) af lærere er 
knyttet til og arbejder målrettet med 
brobygning og netværk hver af de tre 
kommuner.  

- Kontakt med uddannelsesvejledningen  
- Medvirken i vejledningsarrangementer  
- Interview med elever om hvad de 

gerne vil lave i brobygning på BG  
- Gennemførelsen af brobygningen og 

andre grundskoleaktiviteter hvor 
familierne skaber rammen om 
aktiviteter.  

- Elevernes udbytte og oplevelse med 
brobygning 

- Etablering/videreudvikling af 
lærersamarbejder herunder 
inddragelse af lærere i NOVO-projekt.  

Kvalitetssikringsgruppen 
og KD, DG og CK  

 Slutning skoleår 
2022  
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Opfølgningsområde    Indsats og mål  Ansvarlig   Tidsramme for 
indsats/evaluering  

Konklusion 
sommer 2022  

3. Institutionsniveau  

Matematik løfteevne  

En gruppe af matematiklærer arbejder videre 
med forskellige indsatser under 
fællesbetegnelsen som kaldes 
Matematikvejledning: 

- Fagligt løft i alle klasser efter 
nedlukningen 

- Matematik kørekort  
- Step-matematik  
- Individuel vejledning  

PS, TB m.fl.  Slutning skoleår 
2022  

 

 

3. Institutionsniveau  

Kulturuddannelse i 
BeGlobal-gruppen  

For at styrke den faglige identitetsudvikling og 
søjleidentitet i BeGlobal får to lærere 
omfattende efteruddannelse i kulturforståelse 
som vil blive overleveret til andre BeGlobal-
lærer.  

- Emnet skal behandles på klassemøder 
og faggruppemøder samt lille rapport 
der beskriver out-come.   

HH  Efter eksamen i 
januar 22 

 

3. Institutionsniveau  

 APV handleplanen på 
baggrund af MTU 2020  

Opfølgning hos SU og medarbejderne som 
forklaret i handleplanen. Orientering af 
bestyrelsen.  

  Ledelsen   

 

  

 

 

3. Institutionsniveau  

ETU 

 

Gennemføres som planlagt.  

- Opfølgning på centrale 
opmærksomhedspunkter  

Desuden ekstra undersøgelse af: 

 

December 2021  

Januar-februar 2022  

 

 

KD  

DG, CK og DG  
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Opfølgningsområde    Indsats og mål  Ansvarlig   Tidsramme for 
indsats/evaluering  

Konklusion 
sommer 2022  

- Faglighed social trivsel efter 
genåbningen. Obs på hvad 
nedlukningen har betydet for trivslen 
og hvilke indsatser vi har haft i den 
forbindelse.  

- Opfølgning på nye studieordensregler 
herunder afsnit om tobak. 

 

August-september 2021  

 

Kvalitetssikringsgr
uppen  

 

 


