
 

Indsatsområder for Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2022-23 
 

Lokalområdet 

Udfordring 
o Gennem de sidste år har flere og flere lokale efterskoler besluttet at indgå i brobygningsforløb med 

erhvervsskoler i Viborg og Aalborg, idet de melder sig til et brobygningsforløb kaldet IBO-modellen. 

Efterskolernes ønske er, at eleverne kommer i erhvervsbrobygning i virksomheder og på 

ungdomsuddannelserne får sparring på deres medbragte ideer med bæredygtighed som 

grundlæggende vilkår. Denne model er ikke udviklet til gymnasierne og derfor mister vi brobygningen 

til mange af de lokale efterskoler.  

 
o Gymnasiet spiller en forholdsvis lille rolle i den faglige udvikling af unge i folkeskolen. Imidlertid er der 

i kommunen en gruppe unge, som er dygtige, og som kunne have glæde af endnu flere faglige 

udfordringer allerede inden opstart af ungdomsuddannelse. Der efterspørges ikke et add-on, som 

ligger ud over skoledagen, men en skoledag med endnu flere faglige udfordringer inkluderet.  

 

Indsats 
o Initiativer, der bidrager til at udvikle brobygningen for efterskolerne, så gymnasiet bliver en naturlig 

del IBO-modellen. Det handler i praksis om at ændre strukturen af brobygningen, så der bliver tættere 

samarbejde mellem de forskellige ungdomsuddannelser og udvikle forløb med tydelige temaer. 

 
o Initiativer, der i samarbejde med kommunen bidrager til at løfte fagligt dygtige unge i lokalområdet. 

Gymnasiet kan spille en rolle i den faglige udvikling af unge allerede inden opstart af 

ungdomsuddannelse. Det potentiale skal udvikles og der skal etableres en model for hvordan 

samarbejdet kan foregå uden at det bliver et add-on til en i forvejen lang skoledag. 

 

 

Tværgående kompetencer og undervisning 

Udfordring 
o Gennem de sidste år har vi arbejdet med de tværgående kompetencer beskrevet i bekendtgørelsen 

(LBK nr 957 af 22/06/2022 §29), som blandt andet indeholder krav om at undervisningen 
tilrettelægges, så eleverne opnår viden, kundskaber og kompetencer i 

• Valg og overgange i uddannelsessystemet, samt karriereperspektiv 

• Skriftlighed, så de kan honorere korrekt skriftlig fremstilling 

• Problemløsning, som er kreativ og innovativ 

• Sprog- og kulturforståelse 

• At anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber 

 

Den enkelte underviser arbejder målrettet med indsatserne i fagene, men der er også krav om at 

arbejdet kommer til at foregå tværfagligt, hvilket på VHG primært sker i FF-forløbene. Der er derfor 

behov for at udvikle indsatserne til også at omfatte tværfaglighed i den almindelige undervisning.  

 

Indsats 
o Fokus på udvikling af GRUS, så underviserne i fællesskab finder fodfæste i det flerfaglige samarbejde 

om de tværgående kompetencer. I første omgang skal de tre 
kompetencer ”innovation”, ”globalisering” og ”digitalisering” danne grundlag for GRUS  

 
o Initiativer, der bidrager til oparbejdelse af erfaringer med nye didaktikker, som gennem mere legende 

tilgang (spil, konkurrencer mm) øger elevernes koncentration og forankring af det faglige stof. I første 

omgang skal didaktikken udvikles i sprogfagene, men på sigt skal den udbredes til andre fag også.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/957


 

 

o Initiativer, der sikrer at faggrupperne har vedvarende fokus på skriftlighed. Det er tydeligt, at 

skriftligheden ikke alene udvikles i faget dansk, men at også andre faggrupper skal ”på banen”. Det 

kræver en faglig drøftelse og fælles sparring i faggrupperne kontinuerligt at arbejde med 

skriftligheden.  

 

Teknologi 

Udfordring 
o Teknologi spiller en central rolle i alle menneskers liv og er et afgørende element i løsningen af 

samfundsproblemer som fx klimaforandringer, fødevareudvikling og sundhed. Teknologi – såvel digital 

teknologi, grøn teknologi, sundhedsteknologi mm – kan ikke isoleres til det naturvidenskabelige 

område. Det er blevet en del af vores samfund og kultur, og der er behov for at det også afspejles i 

gymnasiets fagrække. Samtidig kan forsøgsfaget teknologiforståelse i folkeskolen blive 

permanentgjort, og vi må derfor imødese en ny elevgruppe, som har større indsigt i digitale 

teknologier end de elever vi har i dag.  

 

Indsats 
o Initiativer, der har fokus på at øge elevernes forståelse af teknologi (i bred forstand) som løsningsgiver 

til komplekse problemer. Det kan være gennem samarbejde med eksterne eller gennem udvikling af 

nye forløb til undervisningen. 

 
o Initiativer, der bidrager til udbredelsen af en – i gymnasiets regi – ny engineeringdidaktik. Engineer the 

Future har bistået med udviklingen af didaktikken, og en enkelt underviser på Vesthimmerlands 

Gymnasium og HF har fået efteruddannelse i den sammenhæng. I første omgang skal flere 

undervisere i naturvidenskab have kendskab til didaktikken, hvorfor en efteruddannelsesindsats er 

påkrævet. 

 
o Initiativer, der udvider elevernes billede af hvad digital teknologi er, og hvor den nyeste udvikling er. 

Indsatsen kræver et samarbejde med eksterne forskere og skal ske på tværs af faggrupper. 

 


