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Strategiplan for Viborg Gymnasium og HF 2020 

 

 

Indledning 

 

Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem 

samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk proces med hele organisationen. Planen indeholder 

markeringer af VGHFs identitet og virker samtidig som skolens grundlag for udvikling og profilering. Først 

og fremmest fortæller planen dog, hvor VGHF skal bevæge sig hen over de kommende år. En bevægelse, 

der foregår afbalanceret mellem kontinuitet og fornyelse, forstået på den måde, at kvaliteterne og 

værdierne skal bevares og finpudses, samtidigt med at der også skal arbejdes med nytænkning og 

forandring, som kan styrke VGHF som et attraktivt uddannelsessted og arbejdsplads.  

 

VGHF vil være en uddannelsesinstitution kendetegnet ved at anvende pædagogikker med stor 

læringsmæssig effekt for vores elever ved at udfordre eleverne fagligt og personligt for derved at sikre dem 

et optimalt udbytte. Strategiplanen indeholder derfor forventninger til elever, til ansatte, til ledelse og til 

bestyrelsen – fordi de høje forventninger er med til at understøtte motivation, vedholdenhed og faglighed 

hos den enkelte. 

 

En strategiplan er kun interessant, hvis den bygger på inddragelse og ejerskab. Uden forankring, ingen 

effekt. I planens tilblivelsesproces har det derfor været afgørende og et grundlæggende princip at inddrage 

alle ansatte og eleverne. I forlængelse heraf er det hensigten også at evaluere planens centrale 

indsatsområder årligt, så strategiplanen bliver et levende dokument, der udtrykker en fælles indsats. I den 

evaluering inddrages såvel ansatte som elever. En strategiplan er kun interessant, hvis den giver retning i 

hele organisationen og har indvirkning ind på alle ansattes praksis. De opstillede initiativer er forpligtende 

og indgår derfor i MUS, i faggruppemøder, i teamsamarbejdet og i faggruppeudviklingssamtaler.   

VGHF skal være en økonomisk robust skole, med et passende likviditetsberedskab. En skole der har 

økonomisk råderum og dermed handlefrihed. En handlefrihed og et råderum som skal bruges på at fremme 

strategiens initiativer herunder at sikre et fortsat højt kvalitetsniveau og en udvikling. I den forbindelse er 

der et ufravigeligt fokus på elevrekruttering, dygtiggørelse og fastholdelse.    
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Værdier: 
 
 
Viborg Gymnasium og HF arbejder ud fra følgende værdier  
 

 Faglighed 

 Nysgerrighed 

 Mangfoldighed 

 

 

Strategiplanens tre målsætninger:  

 

1. VGHF vil være et stærkt, forpligtende og udfordrende læringsfællesskab der er fagligt 

funderet, personligt udviklende og som forbereder eleverne til videre uddannelse.  

 

 

2. VGHF vil være en udviklingsorienteret skole i moderne fysiske rammer.  

 

 

3. VGHF vil have et attraktivt arbejds- og elevmiljø præget af åbenhed, samarbejde og 

forskellighed.  

 

 

Implementering 

I relation til strategiplanens tre målsætninger beskrives her en række initiativer, der i udgangspunktet har 

etårige forløb, men som kan forlænges. Initiativerne revideres forud for hvert skoleår.  

Erfaringerne opsamles og udbredes i de efterfølgende skoleår.   

 

 


