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Eleverne  
Udfordring 

o Eleverne i grundskolen vejledes af UU forud for valget at ungdomsuddannelse. Det stærke politiske 
fokus på manglen af erhvervsuddannede påvirker i Vesthimmerland grundskoleelevernes valg. Over en 
5-årig periode (2015-20) er der 20 % færre af grundskoleeleverne bosiddende i Vesthimmerland, som 
søger en gymnasial ungdomsuddannelse. 

o I både den nordlige og sydlige dele af Vesthimmerland søger grundskoleeleverne gymnasiale 
uddannelser uden for kommunen. Samlet set søger et antal grundskoleelever svarende til mere end 
én stx-klasse ud af kommunen. 

 
Indsats 

o Initiativer fra gymnasiet, så grundskoleelever får den fulde vejledning om hvad stx og hf er, hvilke krav 
der stilles (og ikke stilles) til gymnasieelever og hvilke mulige karrierer de give adgang til. Der skal både 
arbejdes med information til eleverne på deres hjemskoler OG sættes fokus på grundskoleelevernes 
besøg på VHG. 
 

Den kommunale ungeindsats, UngVesthimmerland, yder en stor indsats for at informere og guide eleverne fra 
grundskolen til ungdomsuddannelse. For at styrke det fælles samarbejde om vejledningen, har to af gymnasiets 
lærere gennem det sidste år deltaget i et ministerielt udviklingsprogram for ”elevers fundament for valg af 
ungdomsuddannelse”. Deltagelsen skete med kommunal deltagelse fra Toppedalskolen og 
UngVesthimmerland, samt deltagere fra erhvervsskolerne. De to lærere er VHG’s koordinatorer for hhv 
brobygning og elevambassadørerne og programmet arbejdede ind i aftalen ”Fra folkeskole til faglært” fra 2018, 
hvorfor lærernes arbejde også handlede om at sikre en bred vejledning i en kommune, hvor der i forvejen er et 
stort fokus på erhvervsuddannelserne. 
 
Herudover har gymnasiet nyudviklet modellen for hvordan brobygningen afvikles. Selvom året har været 
præget af virtuel undervisning, har vi haft fokus på at alle brobyggere skulle møde både en præsentation af 
gymnasiet, almindelige undervisningslektioner og snakke med gymnasieeleverne. Sidstnævnte har 
elevambassadørerne båret utrolig flot gennem hele året, selvom mødet var ganske virtuelt. Ved skolestart i 
august 2021 har flere 1g elever overfor studievejlederne nævnt brobygningen som årsag til at de valgte VHG. 
Samtidig viser Rambøll’s reformundersøgelse, som vi deltog i igen i foråret 2021, at 1g eleverne har haft 
sværere ved fagligheden i første skoleår end tidligere årgange, om end de mener at grundforløbet har klædt 
dem rigtig godt på til deres studieretning. Undersøgelsen afspejler ganske givet forårets virtuelle undervisning 
2020, og dermed ikke de kommende elevers oplevelser. Men den fortæller samtidig, at fokus på fagligheden er 
vigtigt også i brobygningen.  
 
Brobygningsmodellen var tænkt i forbindelse med elevernes fysiske besøg på VHG, men den blev i løbet af året 
anvendt som en model for elevernes information om gymnasiet mens de sad hjemme på egen skole. Det viste 
sig i praksis at fungere fint. I forbindelse med de virtuelle oplæg er der udarbejdet en film med præsentation af 
gymnasiet. Filmen kan ses her: https://vhim-gym.dk/kommende-elev/  
 
Den nyudviklede model vil blive videreført i det kommende skoleår, og elevambassadørenes rolle bliver 
dermed markant øget. I det kommende skoleår vil både 8., 9. og 10. klasser komme ekstraordinært i 
brobygning, så vi forventer mange og store brobygningshold.  
 
I skoleåret 2020-21 var det planlagt med flere musikaktiviteter i både Løgstør, Farsø og Aalestrup. Desværre 
måtte disse aflyses på grund af COVID-19. Derimod er der i løbet af året blevet aftalt et samarbejde med 
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Aalestrup Realskole. Indledningsvis startede samarbejdet på ledelsesniveau, og for det kommende skoleår er 
der afsat midler til samarbejde for tre lærere fra VHG. Opstarten på samarbejdet vil ske i november 2021, når 
et større naturfagsprojekt i Aalestrup er afviklet. 
 
Afslutningsvis kan det nævnes, at ansøgere i 2021 har bopæl i hele kommunen og som det fremgår af 
nedenstående to billeder, hvor hver prik svarer til en ansøger, er området om Løgstør bedre repræsenteret i 
2021. Siden sommer er der kommet yderligere 4 ansøgere fra den sydlige del af kommunen, på begge sider af 
Aalestrup, så også den sydlige del er godt repræsenteret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indsats 

o Initiativer, der bidrager til at Vesthimmerland (kommune, erhvervsliv og borgere) sætter fokus på og 
anerkender den store gruppe af velfungerende unge, som både kan og vil.  
 

I efteråret blev optagelsestal, fremtidsudsigter og visioner for gymnasiet præsenteret af rektor i 
uddannelsesrådet (14/9), i pædagogisk råd på VHG (6/10) og i byrådet (8/10). En tilsvarende præsentation var 
planlagt for Forum Væksthimmerland i slutningen af oktober, men på grund af nedlukningen af Nordjylland, 
blev dette møde desværre aflyst. Gymnasiet har inviteret undervisningsministeren til at komme på gymnasiet, 
men også her er mødet sat på standby pga nedlukninger. Derimod blev rektor inviteret til foretræde for de 
uddannelsespolitiske ordførere i folketinget i oktober forud for udarbejdelsen af de nye elevfordelingsregler. 
Budskabet var også her, at vi har mange veltilpassede og dygtige unge, som vi skal sikre, kan vælge det lokale 
gymnasium. 
 
Underviserne 
Udfordring 

o Efter måneder med virtuel undervisning i foråret 2020, har gymnasiet indhentet rigtig mange 
erfaringer. Både fagene, didaktikken og undervisernes kontakt med eleverne har ændret karakter. 
Nogle erfaringer skal bringes med videre og implementeres i den daglige undervisning. 

o Efter sommerferien 2020 er der mange elever i isolation hjemme, fordi de venter på svar på en test for 
COVID-19. Eleverne følger undervisningen på Teams (i det omfang de ikke er syge), men det kan være 
svært at følge undervisningen virtuelt, når den er tilrettelagt efter at skulle foregå fysisk i et 
klasselokale. 

 
Indsats 

o Initiativer der bidrager til at klarlægge hvornår og hvordan virtuel undervisning og vejledning med 
fordel kan anvendes, og som medvirker til at udvikle didaktikken i den virtuelle undervisning. 

 
Allerede ved skoleårets start 2020-21 var det klart for lærerne, at virtuel undervisning i hverdagen ikke kan 
erstatte undervisningen i klasserummet for unge mennesker. Det sociale aspekt af læreprocessen er også 
fremover et centralt element i unges uddannelse. Men det var også klart, at virtuel undervisning giver en 
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fleksibilitet i hverdagen og en nytænkning af eksempelvis vejledningssituationer, som vi kan og skal drage nytte 
af fremover. Allerede i efteråret blev processen for vejledning i SRP drøftet i pædagogisk råd og efterfølgende 
blev den beskrevet på ny, så det fremover er muligt at vejlede eleverne virtuelt efter første fysiske møde.  
 
På tilsvarende vis har både mentorer, studievejledere og gymnasiets psykolog fremover mulighed for at 
benytte virtuelle samtaler. Erfaringerne fra det forgangne år viser, at både i nedlukningsperioder og når alle har 
kunne møde, kan virtuelle samtaler være at foretrække med nogle elever. Det skyldes både oplevelsen af en 
større fleksibilitet i planlægningen af samtalerne, men også at nogle elever har det godt med det fortrolige rum 
som Teams giver. 
 
I det sene efterår inviterede vi didaktikeren Nanna Frellsen til at holde virtuel efteruddannelse for alle lærere. 
Under hendes oplæg blev det tydeligt, hvad vi godt vidste i forvejen, at der er meget stor forskel på lærerenes 
behov. Nogle har brug for sparring på det it-tekniske, andre på det didaktiske greb i den virtuelle undervisning, 
mens en større gruppe allerede på forhånd var rigtig godt rustet til at varetage den virtuelle undervisning. 
Samme tilbagemeldinger kommer fra Rambølls reformundersøgelse. Lærerene svarer: 
 

 

 

Overordnet set er eleverne mere negative overfor digitalisering i undervisningen i det forgangne år end 
tidligere, men igen er det formodentlig en effekt af den meget lange periode med virtuel undervisning i foråret. 
 
Noget af styrken ved anvendelse af virtuelle undervisningsformer er, at man ikke behøver ”være til stede” i 
hver time. Eksempelvis arbejder eleverne i nogle tysklektioner med lydoptagelse når de øver udtale og 
flydende sprog. En elevoptagelse kan gentages indtil eleven er tilfreds, og den kan optages på et vilkårligt 
tidspunkt, og skal ikke nødvendigvis finde sted i lektionen. Filen sendes til læreren, som har mulighed for en 
mere præcis evaluering og dermed bedre mulighed for at differentiere eleverne. Sidst, men ikke mindst, kan 
eleven genfinde filen inden en eventuel prøve, hvorfor den kan fungere som en udvidet notesblok. Tilsvarende 
kan anvendes i andre fag, og bl.a. i idræt har filmoptagelser af øvelser givet eleverne mulighed for at træne og 
justere fremvisninger. Disse vinkler på virtuel undervisning skal der fremover arbejdes endnu mere med. 
 
Lærerne har et stort ønske om at vi udnytter den fleksibilitet, som virtuel undervisning kan tilbyde. Det kan 
eksempelvis være, hvis en lærer skal i coronaselvisolation. Selvom det er en udfordring at læreren skal være 
hjemme, mens eleverne er på gymnasiet, har det været praktiseret enkelte gange – og faktisk med succes. Den 
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mest spektakulære lektion var i idræt, hvor eleverne spillede fodbold med læreren på sidelinjen gennem en 
computer. Det kræver motiverede elever og vil altid være en nødløsning 
 
Indsats 

o Initiativer der hjælper med at afvikle klasseundervisningen så hjemmeisolerede elever kan få et 
optimalt fagligt udbytte af undervisningen, som klassekammeraterne modtager på VHG. 

 
I begyndelsen af skoleåret indkøbte gymnasiet it-søjler med kamera og mikrofon. Alle elever, der skal 
selvisolere sig hjemme uden i øvrigt at være syge, kan dermed følge undervisningen. It-søjlerne har været brugt 
rigtig meget gennem det forgangne skoleår, men det er og bliver en udfordring når nogle elever er hjemme og 
deltager i klasseundervisningen via Teams. I løbet af skoleåret blev de sundhedsfaglige retningslinjer ændret, så 
hele klasser skulle hjemsendes når blot én enkelt elev var smittet. Disse regler mindskede antallet af elever på 
Teams i den fysiske klasseundervisning, idet alle elever var hjemme på samme tid. Men udfordringen er ikke 
løst, og hjemmesiddende elever har ikke det samme faglige udbytte som elever der sidder i klasselokalet.  
 
Fagene  
Udfordring 

o Gennem efterhånden 10 år har alle undervisere arbejdet med elevernes innovative kompetencer. 
Flere har kurser i KIE-modellen, og gennem en årrække har det været almen studieforberedelse (AT), 
der har ”båret” arbejdet med at udvikle elevernes innovative kompetencer. Efter reformen i 2017 har 
fagsamarbejdet fundet nye rammer, og selvom der fortsat er hyppigt fokus på innovation, udtrykker 
flere og flere undervisere et behov for at få et bedre fundament at arbejde ud fra i de enkelte fag. 
Forespurgt om lærerne føler sig klædt på til det øgede fokus på styrkelse af elevernes innovative 
kompetencer svarer de (Rambøll reformundersøgelse, forår 2020):  

Selvom der er fremskridt for hver år, er der fortsat god plads til forbedring. Især set i lyset af lærernes 
svar (i samme rapport) på om de i skoleåret 2019-20 har modtaget kompetenceudvikling i arbejdet 
med udviklingen af elevernes innovative kompetencer: 
 

o I reformen 2017 blev karrierelæring fremhævet som en kompetence eleverne skal arbejde med i 
gymnasiet. Også her føler lærerne sig ikke nødvendigvis klædt på til at styrke elevernes kompetencer: 
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Indsats 
o Indsatser der bidrager til at udvikle fagene, så arbejdet med at udvikle elevernes innovative 

kompetencer bliver en naturlig del af undervisningen i de enkelte fag.  
Gennem hele året har innovation været et tema på pædagogiskrådsmøderne. Både faggrupperne og på tværs 
af faggrupper har der været arbejdet med innovation. Målet har været at elevernes innovative kompetencer 
styrkes i de enkelte fag, og ofte med udgangspunkt i modellen: Problemfase ® Løsningsfase ® 
Realiseringsfase. Konkrete eksempler på anvendelse af innovation i undervisningen er 

• Spræng Boksen. Innovation som dagsprojekt i slutningen af august i 1hf. Eleverne blev undervist af 
Lise Kjærgaard fra UCN, og der blev eksperimenteret med idéudvikling og prototyping udover at 
elevernes kompetencer inden for problemløsning, samarbejde og omsætning af ide til handling blev 
styrket. Kompetencer som de unge kan bruge i deres uddannelsesforløb uanset retning, og som derfor 
ikke er helt tæt knyttet til enkelte fag. Arrangementet gentages i dette skoleår. 

• Gør en forskel. I 3g blev studieturen aflyst og én af klasserne brugte i stedet en dag på at ”gøre en 
forskel for verden”. Eleverne skulle opfinde et produkt, som de mente ”vil gøre en forskel”. Alt lige fra 
ikke-forurenende fyrværkeri over nye madrasser til en app, der kalder på skraldespanden, blev 
udtænkt og lavet i prototyper. Eleverne skulle markedsføre deres produkt og pitche for både lærere og 
rektor. 

• Plastik. I 2g arbejdede en klasse med emnet plastik i samarbejde mellem tysk og naturgeografi. Den 
innovative del af forløbet lå i formidlingen af deres faglighed. Både interview med Farsø Genplast om 
genbrug og formidlingen foregik på tysk, idet Tyskland er aftager af plast fra firmaet. 

 
Overordnet set er det dog tydeligt, at nogle lærere har arbejdet med innovation, mens andre ikke har (Rambøll 
2021): 

 

 
Indsats 

o Indsatser som bidrager til at fagene får præsenteret eleverne for mulige karrierer indenfor det givne 
fag.  

Karrierelæring tænkes ofte som kontakt til erhvervslivet, enten gennem arbejde med cases fra en konkret 
virksomhed eller besøg af/på virksomheden. Gennem det sidste år har vi i høj grad været henvist til at fokusere 
på karrierelæringsaktiviteter, som kunne afvikles på gymnasiet, og for nogle initiativer endda virtuelt. Gennem 
hele året har gymnasiet arbejdet med forskellige tiltag, hvoraf en del er beskrevet her: 

• Projekt KRAM - Kvindelige rollemodeller og Ambassadører i STEM. Et regionsprojekt med det formål 
at inspirere flere unge til at tage en uddannelse inden for STEM-området, med et særligt fokus på 
piger. Gennem forskellige ambassadøraktiviteter bygger projektet bro mellem grundskoler, 
ungdomsuddannelser og virksomheder ved at vejlede og arbejde praktisk med STEM opgaver. 
Gymnasiet har i denne sammenhæng arbejdet sammen med Aars Skole og Aars Apotek om et forløb i 
diagnostik og medicin, hvor 6. klasserne fik mulighed for at møde kvindelige rollemodeller fra både 
virksomhed og gymnasium (lærer og elever). Samtidig fik vores egne elever mulighed for at møde 
kvindelige rollemodeller på Dansk Skaldyrcenter og fra AAU i forbindelse med et forløb om anvendelse 
af tang. 
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• Karrierelæringsspil. Gymnasiet har erhvervet en stak karrierelæringsspil udarbejdet af Engineer the 
Future og alle grundforløbsklasser har spillet med. Spillet går ud på at erhverve viden om hvilke 
kompetencer forskellige jobs kræver. 

• Projekt POST - De POtentielle STem’ere sidder måske i samfundsvidenskab. Et 2-årigt regionsprojekt 
i samarbejde med Aalborg Universitet, hvor der udvikles undervisningsforløb som inddrager viden fra 
samfundsfag i samspil med matematik og de naturvidenskabelige fag. Projektet vil bidrage til at de 
mange elever, der vælger en samfundsfaglig studieretning på gymnasiet, får øjnene op for hvor 
spændende og samfundsrelevant ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser er. En af gymnasiets 
2g klasser har i den forbindelse arbejdet med forløbet ”Vindmøller og energipolitik”. De resterende 
uddannelsesforløb er lagt ud på projektets hjemmeside. 

• Girls Day in Science. I september var 18 piger med til en virtuel dag på AAU, hvor fokus var på 
karrierer indenfor naturvidenskab. Eleverne mødte både studerende og undervisere, og fik en virtuel 
rundtur i nogle af laboratorierne. 

• Engineering i gymnasiet – Engineering som undervisningsmetode er blevet afprøvet på forskellige 
testgymnasier i Nordjylland. I Vesthimmerland deltog to klasser med hhv. fagene biologi og fysik for at 
undersøge metodens potentiale og mulighed for implementering i gymnasiets naturvidenskabelige 
undervisning. 

• Viden Skaber – Projektet finansieres af Novo Nordisk Fonden med det formål at øge gymnasieelevers 
forståelse for vigtigheden af naturvidenskabelig forskning til løsning af samfundsrelevante og globale 
problemstillinger. Projektet skal give eleverne oplevelsen af, at de selv – ved brug af naturvidenskab 
og teknologi – kan bidrage til at løse problemer, og den øgede interesse for naturvidenskab og 
teknologi forventes i sidste ende at føre til, at flere unge ønsker at uddanne sig inden for STEM fagene. 
Fra Vesthimmerland har tre klasser deltaget i projektet i år. I samarbejde med forskere fra AAU har 
eleverne arbejdet med plastrecykling, spiselige insekter og robotteknologi. Aktiviteterne er nærmere 
beskrevet på projektets hjemmeside. 


