
 

 Kvalitetsmål og måling af kvalitet i læringen på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 
 

 

Formålet med at gå på VHG er at du udvikler dig mest muligt både fagligt og menneskeligt. For at du udvikler dig bedst muligt er det vigtigt, at du forstår, hvor du er på vej hen og 

hvad der kræves af dig undervejs. Med andre ord: Hvilket mål vi sigter mod og hvilke midler vi anvender undervejs. Her nedenfor kan du se hvilke mål, ud over de rent faglige, vi 

stræber mod. Disse mål ligger i forlængelse af de faglige mål, som du støder på i de enkelte fag. 

 

Mål At kunne …. At gøre…. ”På kort 
form” 

At være kreativ 

Du skal kunne løse problemer på nye måder og være 

bevidst om, hvilke metoder du anvender til 

problemløsning 

 

Du skal anvende kreative og undersøgende arbejdsmetoder til at finde nye 

tilgange til problemer (både faglige, personlige, sociale og 

samfundsmæssige), og som giver muligheder for alternative løsninger  

Tænk ud af 

boksen! 

 

At kunne 

samarbejde 

Du skal kunne indgå i et samarbejde med andre og få 

kendskab til forskellige måder … 

 At arbejde på 

 At være elev på 

 At lære på 

 

Du skal være positiv og åben i samarbejdet med andre, uanset hvilken 

type samarbejde du møder og hvilket emne, der skal samarbejdes om 

Bidrag til 

fællesskabet! 

At tage ansvar 

Du skal kunne se mulige konsekvenser af din egen og 

andres adfærd; herunder at overholde aftaler 

 

Du skal altid forsøge at fremme den hensigtsmæssige adfærd 

Tag Ansvar! 

At være 

vedholdende 

Du skal kunne holde til modgang og udfordringer uden 

at ”stå af” 

 

Du skal også deltage og forsøge, når undervisningen synes svær og 

krævende, og du føler, at verden går dig imod Giv aldrig op! 

At være realistisk 

Du skal kende rammerne for en given opgave både med 

hensyn til krav, omfang og varighed, og du skal forstå 

sammenhængen mellem indsats og udbytte 

 

Du skal blive bevidst om dine egne og evner, muligheder og 

begrænsninger, samt have respekt for andres forudsætninger  Kend dine styrker 

og svagheder! 

At udvise respekt 

og tolerance 

Du skal kunne respektere andre i deres forskellighed fra 

dig selv. 

 

Du skal acceptere og respektere, at der findes anden adfærd og andre 

holdninger end dine egne 
Tal ordentligt med 

andre! 

 
  



 

 

 


