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PÅ KG VIL VI...
• Initiativer der forbedrer elevernes studieevner

• Pædagogisk projekt for alle lærere ”vi Kan Gøre det sammen” 
mhp. at eleverne bliver endnu bedre til eksaminerne i alle fag

• Deltagelse i SDU-projektet ”Et sundere Syddanmark”

• Deltagelse i Regionsprojektet ”Pilotprojekt om bæredygtigt for-
brug og adfærd på ungdomsuddannelserne”

• Fokus på deltagelse i faglige konkurrencer både internt og eks-
ternt 

• Større inddragelse af eksterne fagpersoner i undervisningen

 

• Forberede vores nye studieretning med Biotek A

• Forberede vores nye tresproglig rejseklasse med engelsk, spansk 
og tysk  

• Øge samarbejdet med folkeskolerne:                                        
sprogdag på KG, book en KG’er, remediering af eventyr, retorik-

forløb og sciencesamarbejde

• Gennemføre regionsprojektet ”Bedre trivsel igennem fællesska-
ber” med udarbejdelse af KG-trivselsmodel, efteruddannelse 
af lærere i relationskompetence og et utal af ekstrakurrikulære 
trivselsaktiviteter i og efter skoletid for alle elever (Kajak, Fodbold, 
Debatklub, Poetry Club, Håndbold, Løg og lagkage, Yoga, Bad-
minton, Write for Rigths, Ugly Christmas Sweater Day, Pakkeleg for 
hele skolen på én gang, Gemme påskeæg, Juleløb til Hansen-
berg, Volleyball, m.m.)

…VÆRE ET ATTRAKTIVT GYMNASIUM!
Derfor vil vi i skoleåret 2021-22: 

• Forberede skolens første Globale Master Class til pilgrimsruten   

Camino de Santiago i Galicien i det nordlige Spanien

• Gennemføre Global Teamdag 2022 for alle elever med multikul-
turelle boder, faglige workshops og fællestime med Sebastian 
Mernild

• Forberede vores nye rejseklasse med rejser til engelsk-, spansk- og 
tysktalende lande

• Gennemføre nyfortolkning af skolens fødselsdagsfest DOT480 
med Les Lanciers på Koldinghus, genindførelsen af Majdronnin-
gens vandring igennem byen for alle afgangselever, rød løber 
på KG og fest med treretters menu, livemusik og kulturelle boder 

       arrangeret af eleverne

• Opstarte årlige alumneoplæg på skolen. I 2021 varetaget af 
Kristina Schou Madsen

• Indrette ”Hall of Fame” for kendte studenter i skolens snart 500 år 
lange historie

• Øge vores synlighed i byen igennem en stand ved Kulturnat, 
       genindførelse af Majdronningens vandring og elevernes Tour de     
       Kolding i forbindelse med introforløbet

 
…STYRKE KG-IDENTITETEN!
Derfor vil vi i skoleåret 2021-22: 

  
…ØGE VORES ELEVERS GLOBALE 
BEVIDSTHED!
Derfor vil vi i skoleåret 2021-22: 

…VÆRE KENDTE FOR HØJ FAGLIGHED!
Derfor vil vi i skoleåret 2021-22 arbejde med: 


