
Strategisk målskema 2021-25 for Kolding Gymnasium, HF IB

Målsætning Strategi Real. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Konkretisering af måltal Forankring

Vi vil være kendt for høj faglighed Synliggørelse af faglige præstationer samt talentudvikling Score i imagemåling gennemført som 
samfundsfagsprojekt Pædagogisk udvalg

Vi vil have en uddannelsesinstitution, der 
afspejler det omgivende samfund Aktiv påvirkning af det politiske system Socio-økonomisk reference Ledelse

Vi vil have en større elevsøgning på stx Brobygning og synliggørelse af positive narrativer 138,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 Samlet søgetal til STX (antal) Ledelse

Vi vil have endnu bedre faglige resultater Databaseret arbejde med løfteevnen Ukendt 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 Løfteevne på eksamensresultatet på STX og HF Pædagogisk udvalg

Vi vil have høj elevtrivsel Systematisk arbejde med KG-trivselsmodel som ramme om arbejdet med trivslen på tværs af 
klasser, årgange og uddannelser KG=LGS KG=LGS KG=LGS KG>LGS KG>LGS KG>LGS Samlet score i årlig ETU Skolekulturudvalg

Vi vil have en høj overgang til de videregående 
uddannelser

Systematisk arbejde med brobygnings- og samarbejdsforløb med et varieret udbud af de 
videregående uddannelsesinstitutioner KG>LGS KG>LGS KG>LGS KG>LGS KG>LGS KG>LGS Samlet overgangsfrekvens i Uddannelsesstatistik Ledelse

Vi vil skabe øget global bevidsthed blandt 
eleverne Arbejde med appellerende, globale problemstillinger samt internationale samarbejdsaftaler 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 Antal årligt gennemførte globale aktiviteter/projekter Globalt Udvalg

Vi vil have et mere levende pædagogisk miljø Udviklingsorienterede pædagogiske projekter initieret og evalueret af pædagogisk udvalg 1 for skolen og 
2 for fag

1 for skolen og 
2 for fag

1 for skolen og 
3 for fag

1 for skolen og 
3 for fag

1 for skolen og 
4 for fag

1 for skolen og 
4 for fag

Antal søgte faglige forsøg og strukturforsøg samt 
igangværende pædagogiske projekter PU

Vi vil øge stoltheden af vores historie Samarbejde med Koldings kulturelle institutioner, genoplivning af gamle traditioner samt aktiv 
synliggørelse og anvendelse af KG historie. Samlet score i årlig ETU Skolekulturudvalg

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Høj medarbejdertrivsel og stærke læringsfællesskaber Samlet score i treårig MTU SAMU

Vi vil styrke KG identiteten Udvikling af og arbejde med en fælles KG fortælling samt en STX fortælling Score i udvalgte spørgsmål i årlig ETU Skolekulturudvalg

KULTUREN   "Hvordan skal vi forholde os til os selv, hvis vi skal nå vores vision?"

OMVERDENEN   "Hvordan vil omverdenen opfatte os, hvis vi lykkes med vores vision?"

OPGAVEN   "Hvordan skal vi arbejde med opgaven, for at vi kan realisere vores vision?"



Strategisk målskema 2021-25 for Kolding Gymnasium, HF IB

Handlingsplan 2021-2022
Målsætning Forankring Beskrivelse af aktiviteter Startdato Slutdato Ansvar

Etablere aftaler med gæsteforelæsere og huskunstnere PU

Etablere flere interne faglige konkurrencer (Taledyst) PU

Facilitere fast deltagelse i eksterne faglige konkurrencer SH

Observante og proaktive omkring politisk udvikling vedrørende nye 
elevfordelingsregler SP og TGJ

Deltagelse i netværk med andre skoler med samme udfordring vedr. elevsøgning 
og elevfordeling SP

Åbne skolen for grundskoleelever og byens øvrige borgere ved 
fællesarrangementer (Herunder også tilbyde vores lokaler til byens 
foredragsarrangører)

Ledelse

Ledelse Øget og nytænkende samarbejde med folkeskolerne (Eks.: book en KG'er, KG'ere 
arrangerer teambuilding, m.m.) UE og MM

Nytænkning og udvikling af KG's brobygning PN

Fortsættelse af løfteevneprojektet "vi Kan Gøre det sammen" KAN, SH, RSS, ASP

Etablere initiativer til forbering af elevernes studieteknik - herunder brug af 
hjælpemidler i fagene, lektielæsning, mapper i compuer, m.m. PU

Etablere studieretningsdag med SRP PU

Opgør med den opdelte skole (fysiske rammer, udvalg, m.m., skal være for alle) Ledelse

Ekstrakurrikulære aktiviteter (Fællesspisning/Streetfood, venskabsklasser, fagdage 
på tværs af) KK, MKR, MD

Udbygning af trivselsmodel med værktøjskatalog (check ind og ud og andre 
øvelser, icebreakers og klassens Blåbog) KK, TBS

Udarbejdelse af progressionsplan for karrierelæring på STX, HF og IB (faste besøg 
af gamle elever, faste besøg på uddannelser og virksomheder knyttet til 
studieretninger og fagpakker og fast besøg af det rullende universitet)

UE, PN, MM

Ledelse

Udvikling af koncept for Global Masterclasses og koncept for rejseklasse på stx 
(tresproglig studieretning) GU

Planlægning og gennemførelse af: Global Temadag og Jobshadowing fra Tjekkiet

Indledende arbejde mod Erasmus+ akkreditering herunder evt. afprøvning af 
mobilitetsansøgning

Fortsættelse af løfteevneprojektet "vi Kan Gøre det sammen" PU

Samarbejdsprojekt i samfundsfag med SDU - Et grønnere Syddanmark KAN

Udviklingsprojekt i retorik RSS

DOT-fest som markering af skolens fødselsdag med sang og Maj-dronningsens 
vandrinng PN

Alumne tiltag (markering af centrale elever for og på skolen, fællestimer) SP

Frokostordning SP

Udarbejdelse af årshjul for sociale kollegiale aktiviteter MUL, KAN, AK

Gentænkning af personalerummets indretning og muligheder JL, LP

Indsats mod brokkultur MUL

Indrette faglokaler SP

Stand på kulturnat UE

Ekstrakurrikulære aktiviteter (Fællesspisning/Streetfood, venskabsklasser, fagdage 
på tværs af) KK, MKR, MD

OMVERDENEN   "Hvordan vil omverdenen opfatte os, hvis vi lykkes med vores vision?"

Vi vil være kendt for høj faglighed Pædagogisk udvalg

OPGAVEN   "Hvordan skal vi forbedre os, for at vi kan realisere vores vision?"

Pædagogisk udvalg

Vi vil have høj elevtrivsel Skolekulturudvalg

Vi vil have en uddannelsesinstitution, der 
afspejler det omgivende samfund Ledelse

Vi vil have en større elevsøgning på stx

Vi vil styrke KG-identiteten Skolekulturudvalg

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads

Vi vil skabe øget global bevidsthed blandt 
eleverne (Globale aktiviteter) Globalt Udvalg

Vi vil have et mere levende pædagogisk miljø 
(Pædagogiske forsøg og projekter) PU

Vi vil have en høj overgang til de videregående 
uddannelser

Vi vil have endnu bedre faglige resultater

SAMU

KULTUREN   "Hvordan skal vi forholde os til os selv, hvis vi skal nå vores vision?"

Vi vil øge stoltheden af vores historie Skolekulturudvalg
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Handlingsplan 2022-2023
Målsætning Forankring Beskrivelse af aktiviteter Startdato Slutdato Ansvar Deltagere Måltal Resultat Selvevaluering

Ledelse

Ledelse

OMVERDENEN   "Hvordan vil omverdenen opfatte os, hvis vi lykkes med vores vision?"

Vi vil være kendt for høj faglighed Pædagogisk udvalg

Vi vil have en uddannelsesinstitution, der 
afspejler det omgivende samfund Ledelse

Vi vil have en større elevsøgning på stx

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads SAMU

Pædagogisk udvalg

Vi vil have høj elevtrivsel Skolekulturudvalg

Vi vil have en høj overgang til de videregående 
uddannelser

Vi vil skabe øget global bevidsthed blandt 
eleverne (Globale aktiviteter) Globalt Udvalg

PU

OPGAVEN   "Hvordan skal vi forbedre os, for at vi kan realisere vores vision?"

KULTUREN   "Hvordan skal vi forholde os til os selv, hvis vi skal nå vores vision?"

Vi vil øge stoltheden af vores historie Skolekulturudvalg

Vi vil styrke KG identiteten Skolekulturudvalg

Vi vil have endnu bedre faglige resultater

Vi vil have et mere levende pædagogisk miljø 
(Pædagogiske forsøg og projekter)



Strategisk målskema 2021-25 for Kolding Gymnasium, HF IB

Handlingsplan 2023-2024
Målsætning Forankring Beskrivelse af aktiviteter Startdato Slutdato Ansvar Deltagere Måltal Resultat Selvevaluering

Ledelse

Ledelse

OMVERDENEN   "Hvordan vil omverdenen opfatte os, hvis vi lykkes med vores vision?"

Vi vil være kendt for høj faglighed Pædagogisk udvalg

Vi vil have en uddannelsesinstitution, der 
afspejler det omgivende samfund Ledelse

Vi vil have en større elevsøgning på stx

OPGAVEN   "Hvordan skal vi forbedre os, for at vi kan realisere vores vision?"

Pædagogisk udvalg

Vi vil have høj elevtrivsel Skolekulturudvalg

Vi vil have en høj overgang til de videregående 
uddannelser

Vi vil skabe øget global bevidsthed blandt 
eleverne (Globale aktiviteter) Globalt Udvalg

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads SAMU

KULTUREN   "Hvordan skal vi forholde os til os selv, hvis vi skal nå vores vision?"

Vi vil øge stoltheden af vores historie Skolekulturudvalg

Vi vil styrke KG identiteten Skolekulturudvalg

Vi vil have endnu bedre faglige resultater

Vi vil have et mere levende pædagogisk miljø 
(Pædagogiske forsøg og projekter) PU
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Handlingsplan 2024-2025
Målsætning Forankring Beskrivelse af aktiviteter Startdato Slutdato Ansvar Deltagere Måltal Resultat Selvevaluering

Ledelse

Ledelse

OMVERDENEN   "Hvordan vil omverdenen opfatte os, hvis vi lykkes med vores vision?"

Vi vil være kendt for høj faglighed Pædagogisk udvalg

Vi vil have en uddannelsesinstitution, der 
afspejler det omgivende samfund Ledelse

Vi vil have en større elevsøgning på stx

OPGAVEN   "Hvordan skal vi forbedre os, for at vi kan realisere vores vision?"

Pædagogisk udvalg

Vi vil have høj elevtrivsel Skolekulturudvalg

Vi vil have en høj overgang til de videregående 
uddannelser

Vi vil skabe øget global bevidsthed blandt 
eleverne (Globale aktiviteter) Globalt Udvalg

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads SAMU

KULTUREN   "Hvordan skal vi forholde os til os selv, hvis vi skal nå vores vision?"

Vi vil øge stoltheden af vores historie Skolekulturudvalg

Vi vil styrke KG identiteten Skolekulturudvalg

Vi vil have endnu bedre faglige resultater

Vi vil have et mere levende pædagogisk miljø 
(Pædagogiske forsøg og projekter) PU


