
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 Indeksår > Indeksår > Indeksår > Indeksår
Score i imagemåling gennemført som 
samfundsfagsprojekt

Pædagogisk udvalg

Vi vil have en uddannelsesinstitution, der 
afspejler det omgivende samfund

Aktiv påvirkning af det politiske system MDG>KG MDG>KG MDG=KG MDG=KG
Socio-økonomisk reference (gns. af MDG- og KG-
resultater)

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.

Indeksår > Indeksår > Indeksår > Indeksår Samlet score i årlig ETU Skolekulturudvalg

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Høj medarbejdertrivsel og stærke læringsfællesskaber > MTU 2019 X X = MTU 2022 Samlet score i treårig MTU SAMU

Vi vil styrke KG identiteten Udvikling af og arbejde med en fælles KG fortælling samt en STX fortælling KG>LG KG>LG KG>LG KG>LG 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 Måltal Resultat Selvevaluering

Etablere aftaler med gæsteforelæsere og huskunstnere Spg 1: 3,73

Etablere flere interne faglige konkurrencer (Taledyst)

Facilitere fast deltagelse i eksterne faglige konkurrencer Spg 2: 3,251

Observante og proaktive omkring politisk udvikling vedrørende nye 
elevfordelingsregler

MDG 2021: Soc. Ref 8,3

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

KG 2021 STX: Soc. Ref. 7,9

KG 2021 HF: Soc. Ref. 6,2

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

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

Nytænkning og udvikling af KG's brobygning

Fortsættelse af løfteevneprojektet "vi Kan Gøre det sammen" STX 2021: -0,2

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

Etablere studieretningsdag med SRP HF 2021: +0,1

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

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

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

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)

STX: KG 73,2% > LG 65,4%

Ledelse KG>LGS

HF: KG 47,2% < LG 47,8%

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

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" 1 skoleprojekt 1

Samarbejdsprojekt i samfundsfag med SDU - Et sundere Syddanmark

Udviklingsprojekt i retorik 2 projekter i fagene 1

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

Spg. 8: 3,252

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

Spg. 9: 3,198

Frokostordning

Udarbejdelse af årshjul for sociale kollegiale aktiviteter Arbejdsglæde: 77 (+7)

Gentænkning af personalerummets indretning og muligheder Loyalitet: 83 (+2)

Indsats mod brokkultur

Indrette faglokaler Jeg hører til på min skole: KG 80 = LG 80

Stand på kulturnat

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

Jeg har god kontakt med andre: KG 76 > LG 70

Der er etableret et ny samarbejde med SDU, der har fokus på de samfundsfaglige studieretninger. Dette kører i efteråret 2022 for første gang. Samarbejdet indbefatter både undervisning på KG og SDU. I forbindelse med undervisningen på SDU indgår eleverne i et samarbejde med 
både en lille virksomhed samt en stor virksomhed. Studieretningen med biologi forventer at fortsætte samarbejdet med Aller fiskefoder. Vi regner med, at vi næste år ligeledes vil have et samarbejde klar til studieretninger med fysik/kemi.

Ny progressionsplan på STX, der toner studieretninger mere. 

Samarbejde med elevrådet er der blevet taget en række initiativer til tiltag, der kan knytte eleverne endnu bedre sammen på tværs af klasser, årgange og uddannelser og områder på skolen. Dette er blandt andet sket ved ny indretning og brug af nogle af skolens fælles områder.

Ekstrakurrikulære aktiviteter er iværksat. Bl.a. i form af frivillige og varierede idrætstilbud efter skoletid (eksempelvis havkajak, kickboxing, badminton, fodbold, basketball, yoga, mindfulness, dans, padel tennis, håndbold, volleyball). 

Fællesspisning/streetfood er implementeret som en del af Global temadag. Studieretningsdag på stx, hvor eleverne er sammen på tværs af 1g, 2g og 3g med samme studieretning, er gennemført. Formålet er fagligt, hvor 3g eleverne øver SRP oplæg for 1.g og 2.g, som på den måde 
lærer hvad de har i vente – og giver desuden feedback.

Venskabsklasser, som har til formål at skabe socialt fællesskab på tværs af uddannelserne er under udarbejdelse og indarbejdes i næste års trivselsmodel.  

Regionens midtvejsevaluering af ”Større trivsel gennem fællesskaber” er gennemført og viser at arbejdet med trivsel styrker elevtrivsel i specielt 2.g og 1.g klasser. Næste år arbejdes der med særligt tiltag for trivsel på hf. 

For den faglige elevtrivsel er der lavet et tiltag for elever med eksamensangst, iværksat via kurset ”Bliv mentalt klar til eksamen” med 25 deltagere.

KG Idébox er implementeret som input til at lærere kan udveksle ideer til sociale og faglige aktiviteter i undervisningen. Ideerne formidles i praksis ved fællesmøder som fx PR-møde og lægges også som KG idékbox-kort på lærerværelset, med en kort beskrivelse af aktiviteten. Håbet 
er at styrke klassefællesskabet via læringsaktiviteter.

Vi vil have en uddannelsesinstitution, der 
afspejler det omgivende samfund

Ledelse

Socio-økonomisk 
reference (MDG- og KG-
resultater holdt op mod 

hinanden)

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

Vi vil have høj elevtrivsel Skolekulturudvalg ETU: KG=LGS KG: 74 < LG: 75

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

Vi vil være kendt for høj faglighed PU

Score i imagemåling 
gennemført som 

samfundsfagsprojekt 
(Vægtet gennemsnit af 

spg. 1 og 2) 

Der er i PU blevet arbejdet med, at gæsteforelæsere osv. er noget, der kommer fra fagene og på deres initiativ. Udvalget har lavet et dokument, hvor det bliver synligt, hvad der foregår på skolen af sådanne tiltag. Det går dog lidt trægt med at få kollegaer til at skrive i dokumentet. 
I PU er der lavet et ”faggruppeårshjul”, hvor der er lavet skabelon for og forslag til, hvad man kan tale om på faggruppemøderne i løbet af året, her arbejder udvalget også på at få faggrupperne til at undersøge, hvad der findes af eksterne konkurrencer og tænke over, om de har 
forslag til interne. I udvalget arbejdes der videre med at foranstalte informationsgange, så oplysninger om, hvad der foregår i faggrupperne, også kommer til PU.

Vi har afsluttet og evalueret løfteevne projektet, mange kollegaer har været glade for at arbejde i faggrupper, men der har været en del udfordringer med planlægning af den del, så nogle er gladere end andre. Vi kan dårligt evaluere på karakterer, da det har været vanskeligt de 
sidste år med corona, men de enkelte faggrupper evaluerer på eksamenskaraktererne for sommereksamen 2022 i august/september. 

Studieteknik har vi påbegyndt arbejdet med, men det er ikke klar til implementering, vi arbejder fortsat med det i 2022/23 og vil implementere i skoleåret 2023/24.

Vi har gennemført en studieretningsdag på STX, ideen er god, og vi har fået værdifulde erfaringer, som vi bruger til at gennemføre en studieretningsdag forår 2023 også.

Skolens ledelse har henover skoleåret været observante og proaktive omkring den politiske udvikling vedr. de nye elevfordelingsregler. Der har således været afholdt møder med såvel regionale og lokale politikkere om emnet, ligesom skolens ledelse og bestyrelsesformand også 
har afholdt møder med byens andet stx-gymnasium om emnet, og det kan konstateres, at der er blevet indført kapacitetsloft på byens andet gymnasium og indført en ny brobygningsstruktur begge dele i forsøget på at sikre, at elevsammensætning på byens gymnasier i højere grad 
afspejler det omkringliggende samfund. Skolens ledelse har endvidere indgivet et høringssvar til Folketingets behandling af lovforslaget om den nye elevfordeling. I høringssvaret argumenteres for, at udvælgelsen af elever, der skal fordeles bør ske efter transporttidsdifference 
mellem elevens første og anden prioritet og ikke transporttid alene.

Vi vil have en større elevsøgning på stx 110 94/105

Vi har i indeværende år haft samarbejde med Lyshøjskolen, Brændkjærskolen, Kolding Realskole og Bramdrup Skole fordelt på fagene dansk, engelsk, science, sprog og billedkunst. 

Der er desuden taget de første tiltag til, at vi fra næste år kan have et korps af elever, der kan rykke ud til folkeskolerne og undervise i udvalgte fag. I den forbindelse er der udpeget en ny koordinator, der skal være med til at udvikle konceptet færdigt – samt få det effektueret. 

Endelig er der som konsekvens af, at alle grundskoleelever, der vælger et brobygningsforløb i stx, skal besøge begge byens stx-skoler, blevet udarbejdet en ny brobygningsmodel på KG, hvor brobygningseleverne under deres besøg både møder fag, de ikke kender fra grundskolen 
og oplever at arbejde projektorienteret.

Med DOT480-festen i foråret 2022 nyfortolkede og genetablerede KG en af skolens helt særlige traditioner nemlig Majfesten. Siden det 16. århundrede er der blevet afholdt Majfest på skolen. Ved de årlige Majfester blev der kåret en Majdronning og en baron blandt skolens elever, 
og som en del af festen blev Majdronningen båret i bærestol som den forreste i en vandring med alle skolens elever igennem Kolding by. Med DOT480 blev disse traditioner nyfortolket og genetableret. Der blev fundet en Majdronning og en baron blandt skolens afgangselever, 
afgangseleverne dansede Les Lanciers i festsalene på Koldinghus, der blev gennemført en forkortet vandring i byen, inden festen sluttede af med en markering af skolens 480. fødselsdag.

Henover skoleåret har der været besøg af en række eksterne oplægsholdere: Sebastian Mernild, Peter Falktoft, Christian Fuhlendorff og som et forsøg på at vise nuværende elever tidligere elevers bedrifter, var Kristina Schou Madsen forbi skolen med et oplæg om ekstremløb, vilje, 
dedikation og den nogle gange lidt snørklede vej rundt i livet. Grundet restriktionerne omkring Covid19 har det ikke været muligt at invitere eksterne gæster fra grundskolerne til disse oplæg, men det vil blive gjort næste skoleår.

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

Globalt Udvalg
5 gennemførte globale 

aktiviteter
5

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

PU

Konceptet for Global Masterclass er blevet udviklet og de første to rejser planlagt. Den første rejse går til Caminoen i Nordspanien og tiltrak over 50 elever fra alle tre uddannelser til det første infomøde. Herefter valgte 23 elever at ansøge om de 18 pladser, som blev udbudt. Selve 
rejsen er planlagt til at foregå i efteråret 2022. Den næste rejse bliver planlagt under emnet Den nye silkevej og udbydes i 2023.
 
Fra skoleåret 2022-2023 gøres den tresproglig studieretning med EN, SP og Ty til rejseklasse. Forberedelsen af denne og dennes forløb er godt i gang, og da det i indeværende skoleår er lykkedes at oprette en tresproglig studieretning bruges denne klasse som pilotprojekt, og 
denne klasse vil således i sin studietid opleve rejser til steder, hvor de tre sprog tales.
 
Pavel Svacha, der er vicerektor på Gymnázium Sokolov i den tjekkiske by Sokolov, besøgte KG fem dage i september, hvor han var på jobshadowing via Erasmus+. Vi udarbejdede et program, hvor han både fik mulighed for at observere vores arbejdsgange samt tid til udveksling af 
erfaringer og idéer for fremtidigt internationalt samarbejde ift. jobshadowing samt evt. elevudveksling med skolen i Tjekkiet.
 
Global temadag blev afholdt i april. Her var dagens fokus Verdensmål og klimaændringer. Klimaprofessor Sebastian Mernild besøgte KG og fortalte om klimaets tilstand og hans arbejde i IPCC. Der blev arbejdet med personlige økologiske fodaftryk, CO2 udledning samt verdensmål i 
workshops. Dagen blev afsluttet med en klimacafe, hvor der blev spist hjemmelavede snacks, læst digte op samt optrådt med musik og dans.  
 
Vi er i gang med at skrive ansøgningen til, at KG kan blive akkrediteret under Erasmus+ i løbet af efteråret 2022. Akkrediteringen skal bl.a. bruges til studierejser for bl.a. den tresproglige studieretning samt andre relevante studierejser inden for EU – der ud over jobshadowing, Global 
Masterclass samt klasseudveksling.

Endelig indgår skolens nuværende 2.g franskhold i 2022 i et udvekslingsforløb med en skole i Evreux i Frankrig. Vores elever har i foråret 2022 været i Frankrig og de franske elever besøger KG til efteråret.

KG har hen over skoleåret deltaget i det regionsstøttede pilotprojekt ”Mere bæredygtige ungdomsuddannelser”, hvor nogle lærere og Grøn Gruppe har arbejdet med initiativer, der skal gøre KG mere bæredygtig.

I skoleåret 2021-2022 har faggrupperne i spansk og samfundsfag været på fagligt udviklende faggruppe ture til hhv. Malaga og Sarajevo.

Som beskrevet overnfor har vi afsluttet og evalueret løfteevneprojektet "vi Kan Gøre det sammen".

KG har i skoleåret 2021-2022 deltaget i regionsprojektet "Et sundere Syddanmark", der er en del af et Citizen Science-projekt, som er et samarbejde mellem SDU, TV Syd og Region Syddanmark. De deltagende gymnasieklasser, har deltaget i to surveys, hvor deres viden inden for 
sundhed, samfundsfaglig metode m.v. er blevet testet. Der deltog 11 gymnasieklasser, hvoraf to klasser kommer fra KG.

Udviklingsprojektet i retorik er ikke blevet gennemført. Til gengæld er der blevet arbejdet med en udvidelse af skolens ”Taledyst” for 3.g’erne, så dysten fra efteråret vil indgå i en regional konkurrence, hvor den afsluttende finale afholdes på Skamlingsbanken.

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads

Vi vil styrke KG-identiteten Skolekulturudvalg

Score i udvalgte 
spørgsmål i årlig 

ETU/imagemåling (Spg. 
"Velbefindende 1 og 2")

Der er blevet givet mulighed for at de enkelte fag indretter et undervisningslokale med plancher, artefakter, m.m., med relevans for faget og som faglig inspiration til eleverne. Enkelte fag har budt ind på muligheden.

Fællesskab på tværs med frivillige idrætsaktiviteter giver mulighed for at være sammen om noget fælles tredje. Samarbejde med Koldings idrætsforeninger foregår både på KG og i foreningernes lokaler. 

KG Club er KG’s sociale udvalg, som har til formål at skabe små events for alle elever på tværs af årgange og uddannelser. De har kørt med et årshjul i 3 år, så der er skabt traditioner, som giver KG identitet, fx roser til valentinsdag, ’Christmas Spirit Week’, banko, gemme påskeæg og 
hyggefodbold.

Elever i Skolekulturudvalget er i samarbejde med elevrådet med til at udvikle KGs venskabsklasse-program, som skal starte op i det nye skoleår.

Samlet score i treårig 
MTU

SAMU

Fra starten af skoleåret blev der indført frokostordning for skolens personale.

Der er blevet udarbejdet et årshjul for sociale aktiviteter for personalet. Årshjulet indeholdt følgende arrangementer: Tur ud af huset evt. med overnatning, Højskoleaften, Julefrokost, Vinsmagning og Sommerfrokost. Højskoleaftenen blev afholdt med besøg af Lene Tanggård,
Julefrokosten blev afholdt på Restaurant Skamlingsbanken, Vinsmagningen blev ikke gennemført, Sommerfrokosten er i støbeskeen, og turen ud af huset forventes afviklet til august.

Den nedsatte gruppe har fundet frem til, at der er behov for at plads til ca.12 personer mere end de nuværende borde og stole tillader. Gruppen lægger endvidere op til, at bordopstillingen ændres 2-3 gange om året. Der er dog ikke sket ændringer af bordopstillingen indeværende 
skoleår grundet manglende ressourcer i pedelgruppe. 

MUL har fremlagt emnet brok på SAMU. Der er blevet lagt op til, at der kunne arbejdes videre på et PR-møde andre idéer er evt. en 'Brokcafe' eller at tage fat i en foredragsholder (Storm Stengade eller Rikke Østergaard). 

Vi vil have en høj overgang til de videregående 
uddannelser

Vi vil have endnu bedre faglige resultater

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

Vi vil øge stoltheden af vores historie Skolekulturudvalg

Samlet score i årlig 
imagemåling 

(Gennemsnit spg. 8 og 
9)

Pædagogisk udvalg 0,0 (Løfteevne)



Strategisk målskema 2021-25 for Kolding Gymnasium, HF IB

Handlingsplan 2022-2023

Målsætning Forankring Beskrivelse af aktiviteter Måltal Resultat Selvevaluering

Deltagelse i Talefest på Skamlingsbanken, hvor afgangselever holder tale på Skamlingsbanken 
for andre gymnasiale afgangselever i området

Aftenarrangementer med livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet 
med deltagelse af relevante A-niveauhold og eventuelt interesserede eksterne

Mere offensiv markedsføring såvel internt som eksternt af vores deltagelse i ATU

Observante og proaktive omkring politisk udvikling vedrørende nye elevfordelingsregler

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

Etablere funktion som koordinator for folkeskolesamarbejde (Book en KG'er, Lav eksperimentelt 
arbejde på KG superviseret af KG-elever)

Ledelse
Være påvirkende til og medtænkende i en gentænkning af kommunens samlede 
brobygningskoncept

Kvalificering af brobygning (skabe progression fra 8., 9. og 10. klasse, arbejde projektbaseret i 
brobygning)

Studieretningsdag på STX og fagpakkedag på HF planlægges og gennemføres. Ideen er 
studieretnings- og fagpakkeelever mødes på tværs af årgange, hvor de ældre elever (særligt på 
stx) holder oplæg for yngre elever på samme studieretning/fagpakke.

Udvikling af ny procedure for undervisningsevaluering på KG. 

Særlig indsats for elever med faglige udfordringer i dansk og matematik.

Nytænke lektiecaféen så den både er attrativ socialt og fagligt

Skabe øget trivsel på valghold

Skabe øget trivsel i fagpakkeklasserne efter, at de er dannet

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, særligt fokus på afvikling PP1 og PP3 på hf)

Ledelse

Ansøgning om Erasmus+ -akkreditering samt arbejde med netværk af skoler i EU og de første 
mobilitets- og jobshadowing ansøgninger.

Global temadag: Global markedsplads med håndværk, handlen/bytning, madboder, cafe og 
optræden af forskellig art.

Global Masterclass til Caminoen de Santiago samt igangsætning af turen til Samarkand, 
Usbekistan, og mere global mad i kantinen.

Udvikling af skolens SkriveDOT. Starten på et flerårigt projekt, hvor eleverne via en platform på 
skolens hjemmeside klædes bedre på til deres skriftlige arbejde særligt deres større skriftlige 
opgaver og projekter.

Miniprojekt om SPS-elever. På personalturen i oktober vil have tilgangen til skolens SPS-elever 
som omdrejningspunkt og via interne og eksterne oplæg klædes personalet bedre på til deres 
tilgang til disse elever.
Forberedelse af projekt om bedre studieteknik for eleverne: Hvordan læser man lektier, hvorfor 
læser man lektier (gerne fagspecifikt), hvad får man ud af at læse lektier, hvordan skal man 
arbejde med stoffet i timerne, hvad skal afleveringerne indeholde, m.m.

Silouetter rundt ommring på skolen af gamle KG-elever

Sociale aktiviteter for personalet - formelle og uformelle (årshjul, Pop Up-aktiviteter, ud af huset 
aktivitet for hele personalet, m.m.)

Gentænkning af lærerværelsets indretning og udtænkning af frokost med forskellige kolleger

Opfølgning på MTU og APV 2022. Der arbejdes i underudvalg med forbedringer på fire 
indsatsområder (Skæv arbejdsbelastning, Ligeværdighed i personalegruppen, MUS og Oplevet 
retfærdighed og samarbejde)

Udarbejdelse af lokalaftale

Nytænkningen af sidste skoledag

KG indefra - Undervisning om metoder på tværs af klasser, årgange og uddannelser. Herunder 
også videreudvikling af venskabsklasser og skabelse af bedre sammenhold på valgholdene.

Bæredygtighedsinitiativer via Grøn Gruppe

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)
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