
 

Evaluering af indsatser for Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2019-20 
Afrapportering til bestyrelsen september 2020 
 
Eleverne  
Udfordring 

o Trivselsundersøgelsen i november 2018 viste, at en stor gruppe elever føler sig pressede i hverdagen, 
både med hensyn til lektier, karakterer og andre elementer.  

o Et stigende antal unge diagnosticeres med angst og sociale fobier, og de unge kan have meget svært 
ved at indgå i dagligdagen på gymnasiet 

o Overleveringen af information om ansøgere fra grundskole til gymnasium er alene baseret på 
elevernes ansøgning, hvilket vil sige karakterer og uddannelsesparathed. Kun hvis eleven selv gør 
opmærksom herpå, får gymnasiet information om eventuelt behov for støtte 

 
Indsats 

o Initiativer der søger at hjælpe elever, som oplever stort pres, præstationsangst eller som har sociale 
fobier. Det handler både om at klarlægge omfanget af og indholdet i elevernes udfordring – og 
dermed om at kunne hjælpe både bredt og enkelte elever mere specifikt. 

 
 
Som led i klarlæggelsen af både omfang og indhold af elevernes udfordring med pres og bekymringer i 
gymnasiet, har vi i indeværende skoleår taget udgangspunkt i den nationale trivselsundersøgelse, som blev 
udført i november måned 2019. Resultaterne for Vesthimmerlands Gymnasium og HF overordnet set er vist 
nedenfor, og det ses, at det klart er pres og bekymringer der skal ”arbejdes med”. Gymnasiet har stort set ikke 
mobning ifølge undersøgelsen, og den sociale trivsel hos eleverne er også høj. Både den faglige individuelle 
trivsel og læringsmiljøet viser sig at hænge tæt sammen med pres og bekymringer, idet angsten for ikke at slå 
til fagligt er tydelig i elevernes svar. 

 
 
Første skridt i klarlæggelsen var, at teamlærerne drøftede resultaterne med klasserne. Resultaterne er givet på 
klasseniveau, og for stx er der ikke markante forskelle mellem de forskellige klassers svar. Nedenfor vises de 
fem spørgsmål, som eleverne skulle svare på under overskriften ”pres og bekymringer”, og det er tydeligt, at 
eleverne i stx føler sig pressede af egne forventninger og karakterer. Presset kommer i mindre grad fra 
gymnasiet og lektierne. Det stemmer med elevernes egne udsagn fra drøftelserne om, at det ikke i sig selv er 
arbejdet, og det tidsmæssige pres, men derimod præstationsforventningerne der ”tynger”. I øvrigt viser 
undersøgelsen, at stx-eleverne på VHG trives på niveau med den gennemsnitlige gymnasieelev på landsplan. 
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stx 

Jeg forbliver rolig i pressede situationer Hvor ofte føler du dig presset i skolen? 

Hvor ofte føler du dig presset på grund af lektier? Hvor ofte føler du dig presset på grund af karakterer? 

Hvor ofte føler du dig presset på grund af egne krav 
og forventninger til skolearbejdet? 
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hf 

Jeg forbliver rolig i pressede situationer Hvor ofte føler du dig presset i skolen? 

Hvor ofte føler du dig presset på grund af lektier? Hvor ofte føler du dig presset på grund af karakterer? 

Hvor ofte føler du dig presset på grund af egne krav 
og forventninger til skolearbejdet? 
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I hf ser billedet lidt anderledes ud, for selvom karakterer fortsat presser, så er det ikke i så høj grad elevernes 
egne forventninger der ligger bag, men nærmere gymnasiets forventninger.  
 
Elevtrivselsundersøgelsen tyder altså på, at stx og hf skal ”behandles” forskelligt for at mindske de unges pres 
og præstationsforventninger. I stx handler det i høj grad om at arbejde med elementer i undervisningen, som 
får elever til at ”slappe af” i læringssituationen og acceptere, at det kan være nødvendigt at begå fejl, for at 
lære noget. Indsatserne skal derfor ske i undervisningen, i det enkelte fag. Arbejdet med feedback ser vi fortsat 
som den stærkeste vej til at ændre kulturen. Netop den kultur viser Rambølls undersøgelse af 
implementeringen af gymnasiereformen 2017, at underviserne har fokus på i dagligdagen, jf nedenstående 
svar: 

 
Samtidig vise undersøgelsen, at lærerne faktisk oplever, at eleverne rykker sig lidt i deres opfattelse af 
gymnasiets ”nulfejlskultur” – om end det er tydeligt, at vi ikke er i mål endnu: 

 
I hf er det derimod nødvendigt at arbejde med struktureringen af hverdagen og accepten af, at en 
gymnasieuddannelse skal have plads og tid. Det kræver drøftelser, som i højere grad skal ligge i ”klassens time” 
og som er koblet op på klasselæreren, som ”trivselslærer”. 
 
Teamlærernes samtaler med klasserne om resultaterne af trivselsundersøgelsen var både afklarende og et 
første skridt i ”behandlingen”. Flere af klasserne udtrykte stor tilfredshed med at kunne tale om 
udfordringerne, og det er tydeligt, at vi fremover skal samle op på trivselsundersøgelser med mundtlige 
dialoger. 
 
Næste initiativ var efteruddannelse af en gymnasielærer til kognitiv vejleder. Efteruddannelsen er et 
kursusforløb i fire moduler og som vejleder er man klædt på til at hjælpe unge med at lave positive 
livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Denne indsats er primært rettet mod 
de unge, som kæmper med angst og sociale fobier. I opstarten af indeværende skoleår har både den 
nyuddannede kognitive vejleder og et medlem af gymnasiets elevtrivselsudvalg fået som arbejdsopgave at 
være mentorer/vejledere for elever, som har det særlig svært. Elever der tilknyttes de to mentorer, kommer 
både fra stx og fra hf, og er for langt de flestes vedkommende fagligt godt funderet. 
 
Den generelle trivsel blandt elever blev i foråret voldsomt påvirket af corona-nedlukningen af gymnasiet og 
hvor nogle unge trivedes vældig godt med virtuel undervisning, oplevede vi også ensomhed og manglende 
motivation hos en gruppe elever. Derfor besluttede vi som et tredje initiativ, at teamlærerne skulle kontakte 
alle elever og have en trivselssamtale med dem én og én over Teams. Tilbagemeldingerne herfra er gode, og 
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selvom vi netop i samme periode fik lov at byde 1g, 2g og 1hf ind på gymnasiet igen, var timerne med samtaler 
givet godt ud. Samtaler med eleverne over Teams vil med stor sandsynlighed være et element i vores fortsatte 
trivselsarbejde på VHG. 
 
Undervejs perioden med virtuel undervisning blev det klart, at en gruppe af elever havde behov for at komme 
på gymnasiet fysisk, hvis de skulle holde trit med både afleveringer og deltagelse i undervisningen over Teams. 
Hjemmearbejdspladsen fungerede ganske enkelt ikke for dem. Omkring 15 elever blev derfor indkaldt til at 
arbejde på gymnasiet en dag. Også denne del af vores trivselsindsats var væsentlig på tidspunktet, og såfremt 
gymnasiet igen skal corona-lukke for at stoppe smittespredning, vil det være en løsning vi vil gribe til hurtigere 
og mere systematisk. 
 
Det er tankevækkende, at 87 % af eleverne trods pres og præstationsangst vurderer, at de har et godt liv, på 
vej mod det ”bedst mulige liv”. Undersøgelsen nedenfor er fra Rambølls undersøgelse af implementeringen af 
reformen 2017, og spørgsmålene er stillet til gymnasiets elever i foråret 2020 – altså midt under 
coronanedlukningen. 
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Underviserne  
Udfordring 

o GRUS i foråret 2019 viste at stort set alle faggrupperne fortsat oplever et behov for fokus på 
reformens nye elementer i fagene og for en del af faggruppernes vedkommende også et behov for 
opgradering på den digitale front 

o Hvordan sikrer vi den opgraderede faggruppekoordinators bidrag til faggruppens koordinerede 
arbejde med indsatser i fagene? 

 
Indsats 

o Indsatser der sikrer udvalgte faggruppers efteruddannelse i fællesskab. Indsatserne skal supplere 
fagenes FIP og en mulig model for arbejdet kan være matematiks indsats i skoleåret 2018-19 
 

 
I skoleåret 2019-20 har 14 fag haft samlet set 33 lærere på FIP (faggruppeudvikling i praksis). 
 
Herudover har faggrupperne haft fokus på fælles efteruddannelse, enten hele eller halve dage: 
 
Matematikfaggruppen har afholdt en fælles efteruddannelsesdag, hvor lærerne i fællesskab har udviklet 
undervisningsforløb. 
 
Samfundsfagsgruppen har sat fokus på alle at komme afsted fælles til årlig lærerdag på Hasseris Gymnasium. I 
år var fokus på Kina, og alle lærere fik bevilget deltagelse i kurset. 
 
Efter samme koncept som matematiklærerne, har fysikfaggruppen organiseret en efteruddannelsesdag med 
fokus på eksperimentelt arbejde og fysiksamlingen. Gruppen vil gerne hjælpe hinanden med at udvikle nye 
eksperimenter med det eksisterede apparatur OG lære nye digitale teknologier at kende. Dagen blev ikke 
afholdt som planlagt i marts, fordi gymnasiet lukkede, men afvikles i september 2020. 
 
I sidste skoleår har også engelskfaggruppen afholdt en fælles efteruddannelseseftermiddag med integration af 
engelskfagets metoder. De havde en ekstern oplægsholder, som kunne bidrage til at lærerne nu har skabt 
konsensus om hvordan videnskabsteoretiske metoder anvendes.  
 
Billedkunstfaggruppen ønsker at arbejde med digitale hjælpemidler og digitalisering mens danskfaggruppen 
har fokus på journalistik og faglig formidling, digitalt og skriftligt. Begge faggrupper afholder deres 
arrangementer i begyndelsen af skoleåret 2020-21. 
 
Initiativerne, der er sættes i gang i faggrupperne, viser sig – ikke uventet - at være både fagligt udviklende og 
danne fælles fundament for faggruppen i et fag. Flere og flere lærere har udtrykt ønske om at de afvikles i 
deres fag, og som det ses ovenfor, har specielt ”store” faggrupper udviklet på konceptet. Det er ledelsens 
vurdering, at der i løbet af det næste år vil komme endnu flere ønsker om denne type efteruddannelse, ikke 
mindst fordi COVID-19 lægger en stor dæmper på øvrig efteruddannelse. Corona eller ej, så bakker ledelsen op 
om, at fælles efteruddannelse i faggrupperne forankres som faste årlige begivenheder. 
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Fagene  
Udfordring 

o Der er fortsat meget få elever, der vælger en sproglig studieretning på VHG (har ikke været oprettet 
siden reformen) og antallet af elever, der vælger fysik/kemi/matematik er faldende 

o Der efterspørges flere uddannede indenfor teknologi og naturvidenskab – også i Nordjylland 
o Musikstudieretningen på VHG kunne ikke oprettes sidste skoleår til trods for et meget stort kor på 

over 70 elever. Generelt er det musikeleverne, der løfter en stor del af gymnasiets sociale liv 
 
Indsats 

o Initiativer der styrker sprog og naturvidenskab på gymnasieniveau og i lokalområdet. Der skal arbejdes 
med ansøgninger til fondsmidler og samarbejdes med den nordjyske teknologipagt. Herudover skal 
der fortsat arbejdes med at udvikle fagene, så de får et andet image blandt eleverne 

o Initiativer der synliggør musikstudieretningen på VHG 
 
Til trods for en corona-nedlukning af gymnasiet, som har sat helt tydeligt præg på skoleåret 2019-20, har 
gymnasiet søgt og fået bevilget exceptionelt mange udviklingsprojekter på gymnasiet: 
 
Naturvidenskab 

o Kvindelige rollemodeller og ambassadører i STEM 
Projektets mål er at skabe et kvindeligt, nordjysk korps af ambassadører og rollemodeller, der skal vise 
de unge kvinder den røde tråd fra uddannelse til et STEM job. Projektet omfatter både 
grundskoleelever i Aars og Løgstør og elever fra VHG. Der samarbejdes med erhvervslivet og Aalborg 
Universitet. 
Projektet er bevilget af den Nordjyske Teknologipagt december 2019 og udføres i samarbejde med 
AMUN og flere andre nordjyske gymnasier og erhvervsskoler. Fra gymnasiet deltager 3 kvindelige 
lærere og projektet løber over to år. 
 

o De potentielle STEM’er sidder måske i samfundsfaglige studieretninger 
Projektet er at styrke de samfundsfaglige elevers fokus på naturvidenskab. Ambitionen er at tiltrække 
flere unge til de ingeniør- og naturvidenskabelige fag på videregående uddannelser – også elever som 
har samfundsfag og matematik i deres studieretning. Det er derfor vigtigt, at de cases der arbejdes 
med i undervisningen, inspirerer eleverne ved fx at sætte fokus på samfundsfaglige problemstillinger, 
som kan løses vha. naturvidenskabelige tilgange – eksempelvis cases relateret til bæredygtighed, 
velfærd, trafikforskning mm. Både Aalborghus og Hjørring Gymnasium deltager sammen med Aalborg 
Universitet. Projektet afvikles over to år og i indeværende skoleår 2020-21 deltager tre lærere. Det er 
støttet af den Nordjyske Teknologipagt med bevilling december 2019. 
 

o Viden Skaber 
Målet er at åbne naturvidenskabelig og teknologisk forskning fra Aalborg Universitet op for den brede 
befolkning på en ny måde og samtidig øge gymnasieelevers interesse for naturvidenskab. Ved hjælp af 
gymnasieelevers egne undersøgelser af aktuelle forskningsemner i samarbejde med universitetet, skal 
naturvidenskabelige og teknologiske emner formidles videre ud fra de unges indfaldsvinkel. På den 
måde trænes elevernes evne til kreativ formidling af komplekse problemstillinger, samtidig med at 
naturvidenskabelige og samfundsrelevante erkendelser gøres mere tilgængelige for en ikke-
videnskabelig befolkning. Projektet forventes således at facilitere vidensflow fra forskningsmiljøerne 
og øge interessen for naturvidenskab og teknologi.  
Syv lærere deltager i projektet, som er bevilget af Novo Nordisk Fonden med bevilling i efteråret 2019. 
 

o Engineering i Gymnasiet 
To lærere videreudvikler og afprøver forløb baseret på engineering-didaktik udarbejdet af andre 
gymnasier for Engineer the Future. Den nye didaktiske tilgang skal motivere eleverne til at arbejde på 
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nye måder med naturvidenskaben og se værdien af eksperimentelt arbejde. 
 
Herudover viser Rambølls undersøgelse af implementeringen af reformen 2017, at både faget 
naturvidenskabeligt grundforløb nv og evalueringen (prøven ved fagets afslutning) giver eleverne en god 
fornemmelse af det faglige niveau. Følgende svar stammer fra 1g stx 
 

 

 

 
Samtidig viser undersøgelsen, at eleverne ikke finder det svært at følge med i undervisningen (alle tre stx-
årgange): 

 

Alle spørgsmål om matematik og naturvidenskab viser, at vi faktisk rammer elevernes niveau fint (bedre end 
det sker på landsplan) og at eleverne føler, at de kan følge med fagligt. Samtidig viser de afsluttende 
evalueringer, at eleverne fagligt klarer sig godt. Sidste års årgang opnåede et gennemsnit på 8,0 i nv (alle 1g 
elever uanset ønsker om studieretninger og øvrige interesser) og karaktererne fordelte sig med tydelig vægt på 
de høje karakterer: 
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Det er altså ikke nv og afslutningen af nv der ”skræmmer” eleverne væk fra naturvidenskab, hvilket bestyrker 
os i, at vi skal motivere og vise både anvendeligheden og karrieremulighederne for eleverne i højere grad end 
arbejde med de faglige niveauer af fagene. Netop derfor vil vi fortsat de kommende år have fokus på 
samarbejde med eksterne om udviklingsprojekter i naturvidenskab. Samlet set har indsatserne endnu ikke 
resulteret i flere naturvidenskabelige elever: 
 

Studieretning Andel af elever i 1g 2019-20 

BI-Ke 29% 

SA-EN 37% 

MU-EN 6% 

MA-FY-KE 11% 

SA-MA 17% 

 
I hf er det ikke let at tone uddannelsen naturvidenskabeligt. Det er en overvejelse værd, om der skal større 
fokus på naturvidenskab i hf fremover. Det vil kræve ændringer af styredokumenterne og måske endda loven, 
men det vil kunne gavne de mellemlange uddannelser, hvis hf fik et mere naturvidenskabeligt spor også. 
 
Sprog 

o Creative Language Lab 
Det er nødvendigt at vores elever ”forstår” digitale teknologier og bliver i stand til at afkode allerede 
programmerede tekster. At afkode betyder blandt andet, at eleverne skal møde små programstrenge 
fra oversættelsesprogrammer og ved selv at ændre i dem, forstå hvordan maskinen oversætter. En 
sådan forståelse giver viden om både styrker og begrænsninger ved AI, men giver også eleverne en 
større opmærksomhed på sproget og den grammatik som sproget bygger på. Forløb med afkodning 
kan derfor både styrke elevernes almindelige sprogkundskaber OG deres forståelse af AI.  
Projektet blev påbegyndt i skoleåret 2019-20 og er støttet af Region Nord. Tre lærere deltager. 
 

o Udveksling med gymnasium i Frankrig 
I efteråret 2019 bevilgede BUVM et udvekslingsophold for en gruppe af elever fra VHG til den 
sydfranske by Cagnes-sur-Mer. 13 elever fra forskellige klasser/hold og to lærere deltog i rejsen, hvor 
alle eleverne (og lærere) var indkvarteret privat hos en fransk gymnasieelev (lærer) og deres franske 
familier. Dagligdagen foregik på det franske gymnasium og i området omkring byen. Det er vidt 
forskelligt, hvordan oplevelserne hos familierne har været, men sammenfattende må det siges at have 
være en øjenåbner såvel sprogligt som kulturelt.  
Rejsen foregik umiddelbart inden nedlukningen af Europa pga COVID-19, og det planlagte genbesøg af 
franske elever er derfor udskudt til næste forår. 
 

Det har gennem flere år ikke været muligt at oprette en sproglig studieretning. Umiddelbart ser eleverne i 1g 
ud til at være glade for almen sprogforståelse ap og deres udbytte af undervisningen er også god ifølge Rambøll 
undersøgelsen.  
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Også her ligger vi over landsgennemsnittet. Elevernes gennemsnit til de afsluttende screeninger i ap er på 7,7 
og karaktererne fordeler sig således: 

 
Når alle gymnasiets stx-elever spørges om hvor let det er at følge med i undervisningen i fremmedsprog, svarer 
de som nedenfor: 

 

 
Her ligger eleverne under landsgennemsnittet. Noget tyder derfor på, at vi fortsat skal have fokus på elevernes 
faglige niveau og deres oplevelse af sproget. Det giver anledning til overvejelser om tættere samarbejde med 
grundskolerne om sprog, og gerne flere udvekslinger, som den ovenfor beskrevne. I skoleåret 2019-20 må det 
dog siges, at coronanedlukningen har sat en stopper for al udveksling. Sprog har skulle tales over Teams, med 
de styrker og ulemper en tomandssnak med læreren nu engang har.  
 
Allerede sidste efterår besluttede bestyrelsen at ændre studieretningsudbuddet så de sproglige studieretninger 
kommer til at indeholde samfundsfag på B-niveau og ikke tre sprog (engelsk, tysk og fransk). Enten fransk eller 
tysk er dermed erstattet af samfundsfag B. Det er håbet, at vi med ændringen kan ”bløde linjen lidt op”, så 
eleverne får lyst til at vælge denne studieretning. Svaret på om det lykkes kommer i efteråret 2020. Foreløbig 
kan vi se, at en større gruppe elever end de foregående år har ønsket at høre om studieretningen i 
studieretningsintroduktionen. 
 
Gymnasiets største udfordring i forhold til årets indsatser er uden tvivl en styrkelse af musikstudieretningen. 
Den mest oplagte kanal til at udbrede kendskabet til musikstudieretningen er gymnasiets morgensamlinger, 
som normalt afholdes to gange om ugen. I hele foråret har eleverne ikke måtte spille og synge sammen og 
morgensamlingerne har været aflyste. Det har derfor været yderst svært for de små musikklasser at ”komme til 
orde”. 
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