
 

Indsatsområder for Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2019-20 
 
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. 

 
  



 

 

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 

Fag  Fokus på reformindsats Fokus på digital dannelse  

Billedkunst  x 

Dansk x  

Engelsk x x 

Filosofi x  

Fransk x  

Fysik x x 

Historie x  

Idræt x  

Kemi x x 

Matematik x x 

Mediefag  x 

Oldtidskundskab x  

Psykologi x  

Religion x  

Tysk  x  

Mangler ref fra Astronomi, Biologi, Musik, Naturgeografi og Samfundsfag 

 
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 

 
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 


