
OPFØLGNINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2020-2021 

 

Elevtrivselsundersøgelsen 

Skoleårets elevtrivselsundersøgelse viser, at eleverne på Mariagerfjord Gymnasium trives og har det godt. 

For stx’s vedkommende ligger trivslen på landsgennemsnit, mens den for både hf og htx ligger over 

gennemsnittet. Målsætningen for skoleåret 2020-21 er at fastholde holde resultaterne. Ledelsen er 

tovholder. 

 

APV 

Opsamling på handleplanen for sidste skoleårs undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø samt justering af 

en række politikker. Målsætningen for skoleåret 2020-21 er, at alle handleplanens indsatsområder er 

implementeret, og at relevante politikker er justeret. Tovholdere er arbejdsmiljøgruppen og SOEU. 

 

Løfteevne. 

Tallene for skoleåret 2018-19 viser, at skolens løfteevne ligger på niveau. Pga. situationen omkring 

sommerens eksamen foreligger der ingen tal for skoleåret 2019-20. Der er tidligere iværksat en række tiltag 

i form af bl.a. øget fokus på eksamenstræning og kollegial supervision. Disse tiltag fortsætter. 

Desuden iværksattes et skoleprojekt i forrige skoleår, hvor alle faggrupper deltager. Projektet har til formål 

at fremme elevernes læring, trivsel og motivation. Projekter fortsætter de to kommende skoleår. 

Målsætningen for skoleåret 2020-21 er at fastholde løfteevnen på det nuværende niveau. Tovholdere er 

ledelsen, pædagogisk udvalg samt skoleprojektets styregruppe. 

 

Fravær og frafald 

Skolens fraværsprocent er blandt landets laveste. For frafaldet på h.h.v. stx, htx og hf gælder, at det for alle 

tre uddannelsers vedkommende ligger under landsgennemsnittet. Målsætningen for skoleåret 2020-21 er 

således at fastholde det lave fravær og frafald. Tovholder er ledelsen. 

 

Overgang til videregående uddannelse 

Tallene for forrige skoleår viser, at skolen ligger omkring landsgennemsnittet i forhold til elevernes 

overgang til videregående uddannelse. Målsætningen for skoleåret 2020-21 er at fastholde dette niveau. 

Tovholder er ledelsen. 

 

Andre indsatsområder 

Fortsat arbejde på en permanentgørelse af vhf. Ledelsen og KIT er tovholdere. 



Etablering af Goethe tysk som tilbud til vores egne elever og elever og folkeskolen. MHJ er tovholder 

sammen med SDD og AVR. 

Deltagelse i regionalt projekt om matematiske overgange. Tovholdere er CML og TSJ. 

Digital dannelse og udarbejdelse af en digital strategi. Tovholdere er arbejdsgruppen til digital dannelse og 

HHH. 

Karrierelæring. Karrierelæringsgruppen er tovholder sammen med MHJ og MMA. 

Fokus på snyd. Tovholdere er MHJ og elevejlederne. 

Implementering af IMS. Tovholder er HHH. 

Frivillige aktiviteter. Tovholder er CML. 


