
 

Følgene fokus punkter er resultatet af elevevalueringen14/15 og selvevalueringen. 

Lærerne har i fællesskab valgt disse 4 fokuspunkter ud fra elevevalueringerne: Fællesskab/sammenhold, 

struktur/regler, faglighed, kontaktgrupper og værelser. 

Fællesskab/sammenhold: 

 Fokus på at inddrage skolens ung til ung medarbejderflere ved tilrettelæggelse og gennemførelse af  

aktiviteterne sammen med vagtlærerne.  

 Der arbejdes på at gøre caféen ved halen til et naturlig samlingssted.  

 Fokus på at udbrede viften af aktiviteter og muligheden for åbne værksteder. 

 Der vil være fokus på at tydeliggøre fælles mål medprojekterne. 

Struktur/regler: 

 Fokus på at Visitationssamtaler og indmeldelsesprocedurer er meget tydelig om forventnings- 

afstemning. 

 Fokus på tydelige regler og konsekvenser.(understøttes af ny organisation med afdelings leder for 

Trivsel og for faglighed) 

 Fokus på synlighed hver gang vi griber ind overfor noget, sådan at alle elever er informeret om, at 

vi har gjort noget.  

Faglighed: 

 Fokus på efteruddannelse/kurser afstemt efter behov og tid på året. 

 Fokus på mere projektundervisning og gruppearbejde, understøttet af flere og bedre faciliteter til 

gruppearbejder. 

 Fokus på udvikling af skoleformens undervisnings dogme gøremålsundervisning. 

 Fokus på vigtigheden af supervision. 

 Fagligheden og læringsmålene skal synliggøres bedre for eleverne. 

 Større brug af digitale medier. 

 Mere samarbejde mellem lærerne i de enkelte fag. 

 Mere tværfaglighed. 

 

Værelser: 

 Opdaterer værelser med nye kontorstole og der påføres værelsesnummer på alle stole. 

 Nye lamper på alle værelser. 

 Rullegardiner på værelserne. 

 På sigt bør alle gulvtæpper fjernes og flere firemandsværelser, dog ikke alle. 

Kontaktgrupper: 



 Fokus på flere perioder med kontaktgruppetid af læger varighed end den daglige tid på 15 min. et 

par gange om året. 

 Fokus på vigtigheden af sammensætning af kontaktgrupper. 

 God ide at man gør et eller andet sammen med sin kontaktgruppe, det behøver ikke at være at tage 

dem hjem. 

 Kontaktmøderne laves ind imellem til et gangmøde. Måske den første mandag i hver måned. 

Dette er hvad der blev foreslået til forbedringer til de 4 fokuspunkter på de pædagogiske dage før 

sommerferien 2015.  

 

Godkendt i MIO den 8. september 2015 

Godkendt i bestyrelsen den 10. september 2015 


