
OPFØLGNINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2018-2019 

 

Elevtrivselsundersøgelsen 

Skoleårets elevtrivselsesundersøgelse 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 2018-19 er at fastholde resultaterne. Ledelsen er tovholder. 

 

APV og FUS 

I forbindelse med sidste skoleårs APV blev der udarbejdet en handleplan. I løbet af skoleåret laves en 

opfølgning på handleplanen. Målsætningen for skoleåret 2018-19 er, at alle handleplanens initiativer er 

implementeret ved skoleåret afslutning. Arbejdsmiljøgruppen er tovholder 

I løbet af skoleåret påbegyndes en FUS-runde, der bl.a. har til formål at afdække eksisterende samarbejde 

samt potentielle samarbejdsmuligheder i de enkelte faggrupper. Målsætningen er at afvikle samtalerne i 

løbet af de to næste skoleår. Ledelsen er tovholder. 

 

Løfteevne 

Skolen har over tid oplevet problemer med løfteevne på stx. Derimod er der ingen problemer på hhv. hf og 

htx, hvor løfteevnen ligger over forventet. Fra skoleåret 2015-16 har vi haft øget fokus på eksamenstræning 

og har øget antallet af hhv. skriftlige og mundtlige terminsprøver og årsprøver. Derudover har vi fra 

skoleåret 2016-17 iværksat kollegial supervision for alle skolens lærere. Begge dele fortsætter i skoleåret 

2018-19, og målsætningen er, at løfteevnen på stx forbedres, mens den fastholdes på hhv. hf og htx. 

Tovholdere er ledelsen samt pædagogisk udvalg. 

 

Fravær og frafald 

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

tre uddannelsers vedkommende ligger under landsgennemsnittet. Målsætningen for skoleåret 2018-19 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 2018-19 er at fastholde dette niveau. 

Tovholder er ledelsen 

 

Andre indsatsområder 

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



Etablering af Cambridge engelsk som tilbud til vores egne elever og elever fra folkeskolen. MHJ er tovholder 

sammen med ILE og BHS. 

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

Implementering af ny skemalægningsstruktur. Tovholder er HHH. 

Digital dannelse og forsøg med mobilhoteller. Tovholder er arbejdsgruppen til digital dannelse og HHH. 

Analyse af arbejdsmæssig spidsbelastning i løbet af skoleåret blandt lærerne. Tovholder er MMA. 


