
 

Evaluering af indsatser for Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2021-22 
Afrapportering til bestyrelsen september 2022 

 

Trivsel 

Udfordring 

o Det sidste år med socialt afsavn har for nogle elever givet anledning til lavere trivsel i gymnasiet. Samtidig angiver 

en stor del af underviserne i Rambøll-undersøgelsen 2021, at de ikke ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de ser 

en elev mistrives eller er frafaldstruet. 

o Hvert år i september, efter at gymnasiet har taget imod nye elever i august, byder 3g’erne og 2hf’erne traditionelt 

velkommen med sang, film og bannere. Mange af vores nytilkomne elever efterspørger denne “opmærksomhed” 

og synes det er dejligt, at de bliver modtaget af ældre årgange. Men det er en hårfin balance at lave velkomsten 

inkluderende og rummelig, så alle elever synes, det er sjovt.  

o Hvert år i november udføres en trivselsundersøgelse. Generelt trives eleverne på Vesthimmerlands Gymnasium 

og HF godt. Selvom både den faglige individuelle trivsel og læringsmiljøet i 2020 er steget i forhold til foregående 

år, udtrykker eleverne dog i både trivselsundersøgelsen og i Rambøll-undersøgelsen fra 2021 en bekymring om 

hvorvidt de er ”gode nok” og om deres faglige niveau er godt nok. Den bekymring kommer i trivselsundersøgelsen 

også til udtryk i pres og bekymring (se gymnasiets nøgletal https://vhim-gym.dk/wp-

content/uploads/2021/09/VHG_i_tal_2021.pdf).  

 

Indsats  

o Initiativer, der bidrager til at underviseren er klædt på til at hjælpe elever, der mistrives eller er frafaldstruede. 

Samtidig skal teamets opgaver i sammenhæng med den sociale trivsel i en klasse videreudvikles.  

 
Underviserne har løbende efterspurgt redskaber og handleplaner til at hjælpe elever, der mistrives eller er 

frafaldstruede. Derfor besluttede vi i skoleåret 2021-22 at etablere en mentorordning for elever i disse 

kategorier. Der er opbygget et tæt samarbejde mellem studievejlederne, mentorerne og gymnasiets psykolog, 

og vi har i løbet af året arbejdet på at skabe tydelighed om hvilke opgaver, der varetages af hvilken 

”fagperson”. Underviserne har derfor et ”korps” af kolleger, som de kan rådføre sig med, og som de kan 

henvise eleverne til. Samtidig har vi fokus på hurtigt at informere klassens undervisere om udfordrede elever 

(selvfølgelig med elevernes/værges samtykke først). Både studievejledere og mentorer har en tæt kontakt med 

UNGVesthimmerland, så vi allerede før skolestart kender eventuelle sårbare elever. 

 

Herudover afviklede vi i december 2021 en pædagogisk efteruddannelse (pædagogisk døgn) for alle 

undervisere. Den første dag havde udgangspunkt i en ny forskningsrapport af fra Center for Ungdomsforskning 

(Cefu) om unges relationer, hvorefter der var afsat ganske meget tid til undervisernes gruppevise sparring med 

hinanden om håndtering af sårbare elever i undervisningen. Det blev tydeligt i løbet af dagen, at der er stor 

forskel på at spotte faglig trivsel og social trivsel – og at underviserne føler sig betydelig mere klædt på til det 

første.  

 

I forlængelse af det pædagogiske døgn er der igangsat flere elevaktiverende tiltag på gymnasiet, som skal 

bidrage til at holde den sociale trivsel høj – se nedenfor om inkluderende kultur.  

 

Hver klasse på gymnasiet har teamlærere. I 1g og 2g har klasserne to teamlærere, 1hf har tre teamlærere, 

mens de i 3g og 2hf har én teamlærer. I efteråret 2021 (PR-møde i oktober) blev arbejdsbeskrivelsen for 

teamlærere i stx ændret, så der afsættes tid til at organisere og koordinere trivselsevents for klasserne. En 

trivselsevent kan være alt fra en fælles ekskursion, hvor sociale aktiviteter indtænkes til en bowlingaften for 

klassen. I august 2022 blev den yderligere justeret, idet nye studieplaner kræver, at vi følger klassen tættere på 

flerfaglighed, innovation, globalisering og karrierelæring.  

 

https://vhim-gym.dk/wp-content/uploads/2021/09/VHG_i_tal_2021.pdf
https://vhim-gym.dk/wp-content/uploads/2021/09/VHG_i_tal_2021.pdf
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Gymnasiet har udviklet en mere fast model for overgangen fra grundforløbet til studieretningerne i 1g. I 2021 

købte vi en hyttetur til alle elever ved overgangen til de nye klasser. Turen blev arrangeret af Team Tours, og 

teamlærerne deltog uden at skulle planlægge turen. Erfaringerne var rigtig gode, og vi fortsætter derfor med 

samme model i det kommende år, dog med eget udvalg som koordinerer og planlægger turen for lærerne. 

Hytten er booket forud for skoleårets start, og både elever og team kan fokusere på sociale aktiviteter og 

samvær uden at skulle bekymre sig om logistik mm. 

 

Indsats  

o Initiativer fra gymnasiet, så alle arbejder med en inkluderende kultur, hvor nye elever bliver budt velkommen på 

en både kammeratlig og sjov måde. Velkomsten skal supplere (og ikke erstatte) den stærke indsats 

elevambassadørerne allerede har i dag.  

 

I samarbejde med gymnasiets festudvalg HEBE, alle 2g’er fra skoleåret 2021-22 (altså nuværende 3g’er) og 

elevrådet i skoleåret 2021-22 er der sat fokus på at opbygge en inkluderende kultur på gymnasiet. Eleverne 

ønsker fortsat, at der skal være ”ritualer” og ”regler” som gælder for 1g og 1hf, men de er alle indstillet på, at 

modtagelsen af de nye elever skal være ”uden skarpe kanter”. Indtil nu ser det i høj grad ud til at lykkes, og alle 

nye elever er kommet trygt og godt i gang med skoleåret. Fx arbejder nogle 3g-elever på at omskrive ”de 10 

bud til sutterne” så de ikke er en række forbud, men præsenteres som de positive styrker man opnår, ved at gå 

på VHG… og dermed underforstået, som afgangseleverne har nået. Der arbejdes fortsat på at skabe et nyt 

”optagelsesritual”, men det er helt bevidst ikke igangsat endnu.  

 

Drøftelserne har også afstedkommet overvejelser om tættere bånd mellem elever på de enkelte årgange, og 

eksempelvis ønsker 3g ikke at være klasseopdelte ved bordene i frokostpauserne. 

 

Fundamentet for ovenstående har i høj grad været arbejdet med at igangsætte flere elevudvalg på gymnasiet - 

en idé, som udsprang af det pædagogiske døgn (se ovenfor). En lærer har derfor haft workshop med en større 

gruppe 2g’er (sidste år), været på besøg på Støvring Gymnasium for at drøfte elevkultur med både deres 

ledelse og elevråd, og har haft møde med VHG’s trivselsudvalg. Eksempler på foreslåede udvalg er: 

• Morgensamlingsudvalg 

• Fredagscaféudvalg 

• Blå bog udvalg 

• Turneringsudvalg 

• Kreaudvalg 

• Filmudvalg 

• Aktivitetsudvalg 

• Ve og vel udvalg 

• Event/pop up udvalg 

 

På baggrund af de mange input er vi nu i gang med at udforme en ny udvalgsstruktur, og overvejelserne går 

blandt andet på, hvilke udvalg der skal høre under elevrådet, og hvilke der skal have en lærer/leder tilknyttet. 

Elevrådet har i skoleåret 2021-22 også sat spot på at få flere til at deltage i det demokratiske arbejde. I ledelsen 

bakker vi op og er nu i gang med at hjælpe elevrådet med at opdatere deres vedtægter, ligesom elevrådet har 

fået en fast ledelseskontakt (MI). Elevrådet efterspørger flere aktiviteter, hvor de kan deltage, og elevrådet 

tænkes derfor tættere ind i ovenstående aktiviteter.  

 

Indsats  

o Initiativer, der sikrer eleverne en større bevidsthed om de faglige krav, og om hvornår de opfylder kravene. 

Underviserne er krumtappen i at synliggøre kravene og initiativerne skal derfor omfatte en form for 

efteruddannelse af underviserne. 
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Igen i november 2021 blev den obligatoriske trivselsundersøgelse fra UVM afviklet. Resultaterne viser, at 
eleverne fortsat trives rigtig godt på gymnasiet, og at eleverne på udsagnet ”Jeg er glad for at gå i skole” svarer 
uændret (højt) i stx, mens hf viser en markant stigning. De enkelte kategorier viser i stx, at elevernes sociale 
trivsel er steget, mens elevernes trivsel i både ”læringsmiljø” og ”pres og bekymringer” er faldet. Begge dele er 
formodentlig direkte konsekvenser af tilbagekomsten til gymnasiet efter coronanedlukningerne, men giver 
alligevel anledning til at vi sætter tydelig retning på de indsatser, som gymnasiet har arbejdet med. 

 
 
I hf viser undersøgelsen som nævnt, at eleverne er glade for at gå i skole, hvilket heldigvis må tolkes som en 
bedre trivsel for eleverne. De enkelte indikatorer viser derimod fald på stort set alle parametre. Det er ikke 
lykkedes for os at klarlægge baggrunden for de to modsatrettede udmeldinger, men én af forklaringerne kan 
være, at årgangene er meget små i hf, og dermed vil enkelte elevers trivsel have stor effekt på de enkelte 
målinger.  
 

 
 
Trivselsundersøgelserne giver hvert år anledning til udarbejdelse af en handleplan. Både i 2021 og i 2022 har 
gymnasiet udpeget ”pres og bekymringer” samt ”koncentration og forankring” som indsatsområder, men de 
handleplaner, der er udarbejdet, har forskelligt indhold. I foråret 2021 fokuserede handleplanen på elevernes 
ønske i forhold til afleveringer, lektier samt dialog om præstation og forventninger. Især de to første har fokus 
på gode arbejdsgange for både elever og lærere. Handleplanen i foråret 2022 er udformet som ni forslag til 
handling for den enkelte lærer. Alle ni forslag har fokus på at give eleverne indblik i faglige mål, at forstå 
hvorfor de arbejder som de gør med/i faget og giver dem lejlighed til at udføre/anvende/praktisere/mestre det 
nye og er på overskriftniveau gengivet her: 
 

• Skab klassemiljøer 

• Vær tydelig i klasserumsledelsen 

• Inddrag eleverne i at sætte faglige mål 

• Italesæt når stoffet er sværere end normalt 

• Vær eksplicit med hvad der arbejdes med lige nu og hvilken værdi, det har 

• Overvej variation, sekvensering og elevaktivering i hver time 

• Stilladser opgaver 

• Strukturer det faglige indhold 

• Giv formativ feedback 

• Vær tydelig om elevernes mestring af faglige mål 
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Trivselsundersøgelserne er selvfølgelig gennemgået i alle klasser, men derudover er der lavet 

fokusgruppeinterviews med elevrødder i foråret 2022, og en række af forslagene til handlingerne er 

fremkommet på det pædagogiske døgn i december 2022, hvor konkrete elementer i undervisningen såsom 

målsætning, proces, evaluering, self-efficacy, mestring, summativ versus formativ evaluering og karakter versus 

ingen karakterer var på dagsordenen. Under drøftelserne gav fire lærere oplæg om, hvordan de arbejder med 

at øge elevernes koncentration og sikrer forankringen af fagligheden, hvilket har dannet grundlag for rigtig 

mange samarbejder lærerne imellem i løbet af skoleåret. 

 

Karrierelæring 

Udfordring 

o Sidste år var karrierelæring et indsatsområde, og flere gode initiativer er sat i gang. Imidlertid blev mange 

indsatser besværliggjort eller helt umuliggjort af Corona, hvorfor der fortsat er behov for indsatser, der klæder 

underviserne på til arbejdet med at styrke elevernes karrierelæringskompetence. En stor del af underviserne 

angiver i Rambøll-rapporten fra foråret 2021, at der er behov for et større kendskab til arbejdsmarkedet og 

forskellige typer af jobs. 

Indsats 

o Fortsatte initiativer, som bidrager til at underviserne gennem fagene får præsenteret eleverne for mulige 

karrierer og jobs indenfor deres fag.  

 

Flere projekter med fokus på karrierelæring er sat i gang på gymnasiet. Fra 2021-24 deltager gymnasiet i 

projekt STEM-caféer, hvor eleverne får mulighed for at møde fagprofessionelle og studerende som arbejder i 

STEM jobs eller er i gang med at tage en STEM uddannelse. Første STEM-café handlede om bæredygtigt 

byggeri, og de to deltagende klasser og deres lærere mødte en AAU uddannet ingeniør fra virksomheden 

Sweco, samt teknisk chef fra Thyborøn havn som er UCN uddannet bygningskonstruktør. Begge uddannelser 

var desuden repræsenteret med studerende, så eleverne fik præsenteret nogle spændende 

karrieremuligheder.  

 

Gennem det sidste år har en gruppe af naturvidenskabelige undervisere arbejdet med projektet ”Kvindelige 

rollemodeller”, hvor kvindelige rollemodeller skal motivere og inspirere de unge til at overveje og vælge enten 

en STEM uddannelse eller generelt gå efter en STEM karriere. Der er lagt op til to retninger: Rollemodeller i 

forhold til ung-til-ung (gymnasieelever er værter for folkeskoleelever og sætter fokus på deres hverdag med 

naturvidenskab) og rollemodeller i forhold til ambassadører fra erhvervslivet og de videregående uddannelser. I 

Vesthimmerland har vi i skoleåret 2021-22 haft følgende samarbejder: 

 

• Aalborg forsyning i samarbejde med Aars Skole. Både folkeskoleelever og gymnasieelever har besøgt 

Aalborg forsyning og haft besøg af en kvindelig rollemodel. 

• Scandi Byg om bæredygtigt byggeri i samarbejde med Løgstør Skole. Undervejs udarbejdede 

folkeskoleeleverne film om projektet i samarbejde med mediefagslærer samt elever fra gymnasiet 

• Forsøgscenter Foulum, hvor egne elever var på besøg og arbejdede sammen med en ældre såvel som 

en ung forsker  

• Lyngsoe Systems og besøg på Matematisk Institut AAU, hvor egne elever var på besøg begge steder og 

var i kontakt med en kvindelig matematikprofessor.   

 

Sidste skoleår deltog gymnasiet med 18 piger i arrangementet Girls’ Day in Science på AAU. Pigerne fik viden 

om de naturvidenskabelige uddannelser (workshops) og oplæg om karriereveje fra tre kvinder, som har 

uddannet sig og arbejder indenfor naturvidenskab og it. 

 

Ud over ovenstående har mange lærere sat fokus på karrierelæring i fagene, men det er svært for den enkelte 

lærer at se, hvornår undervisningen er karrierelæring og hvornår det blot er fag. Derfor var Studievalg Danmark 

på besøg i læreropstarten i august 2021, for at orientere om mulig sparring med dem. Det kan fx dreje sig om 

sparring med læreren forud for et virksomhedsbesøg eller opsamling med klassen efter et forløb, hvor 
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spørgsmål om uddannelse og karriere kan være opstået undervejs. Målet har således været, at det ikke alene 

er lærerne selv, der skal løfte opgaven, men at de kan have fokus på det faglige indhold og hente hjælp til den 

relevante karrierelæring.  

 

Bæredygtighed  

Udfordring 

o Den grønne omstilling i Danmark skal ikke alene bæres af faglærte, men også af højtuddannede med brede 

kompetencer indenfor både samfundsvidenskab, ingeniørvidenskab og naturvidenskab. Derfor har gymnasiet et 

ansvar for at undervise i bæredygtighed og grøn omstilling. På gymnasiet arbejdes der allerede nu med 

bæredygtighed i både bygningsvedligehold og i undervisningen. Gymnasiet har et Grønt Råd, som bidrager til 

synligheden af arbejdet. Men eleverne presser ikke specielt meget på med ”grønne løsninger”, og det er uden 

tvivl gennem undervisning, at vi når ud til alle elever.  

Indsats 

o Initiativer til fortsat arbejde med styrkelse af undervisningen i bæredygtighed. Initiativerne skal tydeligere tage 

udgangspunkt i både elevernes ønsker, i læreplanerne og i gymnasiets grønne omstilling, og skal munde ud i en 

bæredygtighedsstrategi for gymnasiet. 

 

I løbet af året er Gymnasieskolernes Klimaalliance for alvor startet op. Klimaalliancen er et tværgymnasialt 

læringsnetværk under Danske Gymnasier, som arbejder for bæredygtighed, klima og grøn omstilling, og 

Vesthimmerlands Gymnasium og HF er medlem. Netværket består af flere end 50 gymnasier, som også 

samarbejder i regionale klynger.  

 

Gymnasiets miljøråd, som består af elever, lærere, teknisk personale og en ledelsesrepræsentant, har fortsat 

fokus på ”Grønt Flag – Grøn Gymnasieskole” og samler information om hvilke bæredygtighedsforløb, der er 

afviklet i undervisningen. Samtidig står de med events som Fem Fede Dage, hvor eleverne har fokus på 

bæredygtighed i løbet af skoledagen, gymnasiets deltagelse i Naturmødet i Hirtshals, og klimaalliancens 

verdensmålskonference VM47. I foråret har fokus også været på affaldssortering, hvor gymnasiets initiativer 

skal koordineres med kommunens indsats, så håndteringen på både gymnasiet og kommunen bliver korrekt og 

sammenhængende. 

 

Et udsnit af de bæredygtighedsforløb, som gymnasiet har arbejdet med i løbet af året, er: 

 

• Jordens ressourcer med fokus på plast i et samarbejde mellem naturgeografi C og tysk B i 2g 

• Hvorfor bæredygtighed? Om klimaforandringer, bæredygtig fødevareproduktion mm, hvor en 

naturgeografiklasse i forløbet også havde besøg af klimaforsker Mads Faurschou Knudsen, AU 

• Naturgeografi B valgholdet har arbejdet med den globale fødevareproduktion og har i den forbindelse 

været på virksomhedsbesøg på Vesthimmerlands Biogas 

• Energipolitik med fokus på grøn energi og fremtidens energiforsyning - samfundsfag. Også denne 

klasse var på besøg på biogasanlægget i Holme 

• Et godt havmiljø med en god biodiversitet, hvor en 3g har arbejdet med invasive arter, bæredygtigt 

fiskeri, bundtrawl, eutrofiering osv 

• Verdensmål 6 ”rent vand og sanitet” hvor en biologiklasse bla var på besøg på Aalborg forsynings 

rensningsanlæg (miljøingeniør Anne Holm) og besøg på AAU med fokus på forskning i bæredygtighed 

og miljø 

 

Det er tydeligt, at den ”bevidste” undervisning i bæredygtighed i høj grad bæres af de naturvidenskabelige fag 

og delvis af samfundsfag. Humaniora er fortsat ikke stærkt repræsenteret i den samlede forløbsrække. 

 

Gymnasiet har i løbet af året udarbejdet et udkast til en bæredygtighedsstrategi. Strategien er lige nu til 

behandling/videreudvikling i både elevråd, miljørådet og i den tekniske afdeling. I løbet af efteråret vil den også 

blive genstand for behandling blandt lærerne.  
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Støtte 

Udfordring 

o Gymnasiet optager en voksende gruppe af elever med funktionelle læse-skrive vanskeligheder. Det drejer sig om 

elever, som ikke er ordblinde, men som i ordblindetest udviser vanskeligheder med læsning og skrivning. Samtidig 

efterspørger flere undervisere redskaber til at hjælpe eleverne med at udvikle strategier for faglig læsning.  

Indsats  
o Initiativer, der klæder underviserne på til at hjælpe eleverne med at udarbejde strategier for læsning og skrivning 

i de forskellige fag. I første omgang skal der fokuseres på hf-elever. 

 

Gymnasierne har generelt gode muligheder for at hjælpe ordblinde elever med hjælpemidler, støtte og 

opbakning til at gennemføre uddannelsen. Men på gymnasierne sidder der også en gruppe af elever, som har 

vanskeligheder ved at læse og skrive, og som IKKE er ordblinde. Netop den gruppe er der stor risiko for, at vi 

taber i undervisningen, og der er behov for at lærerne udvikler handlingsplaner for, hvordan disse elever 

hjælpes – i flere fag og faggrupper. Derfor har Vesthimmerlands Gymnasium og HF sammen med Thisted 

Gymnasium og Frederikshavn Gymnasium og HF søgt og fået bevilget støtte til et projekt rettet mod elever 

med funktionelle læse-skrive vanskeligheder, som IKKE er testet ordblinde. 

 

Gennem skoleåret 2021-22 (og videre i indeværende skoleår) har vi i hf-klasser haft fokus på, at eleverne skal 

udvikle egne strategier for, hvordan de styrker deres læse-skrive kompetencer. Funktionelle læse-skrive 

vanskeligheder kommer i mange former, og den enkelte elev skal finde sine egne strategier for at blive 

stærkere i læsning og skrivning. Men lærerne skal hjælpe og støtte eleven i udviklingen af strategierne ved 

blandt andet at give tydelige læseformål og hjælpe eleverne med at opnå en bevidsthed om, hvornår der skal 

nærlæses, og hvornår der skal hurtiglæses. Undervisningen fokuserer på faglige ord og begreber, som eleverne 

skal definere, inden de læser en faglig tekst, og på ”gråzone ord”, som er før-faglige ord, der meget ofte giver 

læsesvage elever udfordringer. Helt lavpraktisk har lærerne erfaret, at højtlæsning af en tekst som forberedelse 

til næste time har en tydelig gavnlig effekt... 

 

De fire deltagende lærere er i gang med en efteruddannelse, og i tæt samarbejde med gymnasiets to 

læsevejlederne (som også er deltagende lærere) udvikler de anvendelige handlingsplaner for, hvordan de kan 

støtte eleverne.  

 

Projektet er kommet godt fra start, og screeninger af eleverne (test i ordforråd, læsehastighed i litterær tekst, 

læseforståelse i litterær tekst og læseforståelse i 2 fagtekster) både i efteråret 2021 og i foråret 2022 giver 

følgende udvikling (orange under 50 % rigtige, gul mellem 50 % og 75 % mens grøn er over 75 % rigtige): 

 

 

Elev 
Rigtige efteråret 

2021 

Rigtige foråret 

2022 

Forskel – 

%-point 

1 46,7 % 66,6% 19,9% 

2 37,5 % 47,7% 10,2% 

3 39,3 % 59,6% 20,3% 

4 40,4 % 52,1% 11,7% 

5 42,6 % 56,9% 14,3% 

6 58,2 % 62,8% 4,6% 

7 45,2 % 45,5% 0,3% 

8 54,6 % 62,9% 8,3% 

9 51,1 % 67,1% 16,0% 

10 62,2 % 68,1% 5,9% 

11 58,2 % 60,7% 2,5% 

12 65,7 % 69,1% 3,4% 
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13 59,3 % 72,9% 13,6% 

14 73,5 % 82,3% 8,8% 

15 63,3% 78,6% 15,3% 

16 47,5% 60,7% 13,2% 

17 54,9% 52,6% -2,3% 

18 35,1% 30,8% -4,3% 

19 40,6% 58,9% 18,3% 

20 51,6% 46,3% -5,3% 

21 46,7% 57,7% 11,0% 

22 52,8% 62,4% 9,6% 

23 65,3% 50,7% -14,6% 

24 74,0% 69,1% -4,9% 

25 78,7% 65,9% -12,8% 

26 87,8% 82,9% -4,9% 

 

Nogle elever har flyttet sig rigtig meget, mens andre faktisk læser svagere i foråret, end de gjorde i efteråret. 

Teksterne og fagene er dog ikke de samme, hvilket også kan spille ind på deres svar. Screeningen viser tydeligt 

(i de detaljerede data), at elevernes problemer primært findes i læseforståelsen af faglige tekster – både i 

første og anden test – og at vi skal fortsætte arbejdet også i 2hf. 

 

Gymnasiet har efter ønske fra flere lærere afsat midler til, at flere kan deltage i projektet i skoleåret 2022-23, 

hvor også skriveguides introduceres. 

 


