Strategiplan Viborg Gymnasium og HF 2020

Indsatsområder 2017/18

I henhold til målsætningerne i strategi 2020

1) VGHF vil være et stærkt, forpligtende og udfordrende læringsfællesskab der er fagligt funderet,
personligt udviklende og som forbereder eleverne til videre uddannelse.
Det vil vi gøre ved at investere tid og ressourcer i det pædagogiske arbejde.








Det betyder, at vi skal…
understøtte en læringskultur, der styrker elevernes læringsparathed og løfter dem fagligt.
fremme elevernes motivation, nysgerrighed og lyst til deltagelse.
betone læringsværdien ved at indgå i et forpligtende fællesskab.
fremme bestræbelserne på at lære og udvikle sig i et tillidsfuldt miljø.
fastholde og udvikle en tydelig naturvidenskabelig profil hvor den eksperimenterende og
anvendelsesorienterede tilgang prioriteres.
styrke digitale færdigheder, kompetencer og dannelse.

Initiativer i skoleåret 2017-18:
-

Der afholdes et obligatorisk pædagogisk arrangement om motivation.
Et udviklingsprojekt vedr. innovation igangsættes i et samarbejde med de kunstneriske og
naturvidenskabelige fag.
Der arbejdes videre med karakterfrie afleveringer og formativ evaluering.
Der etableres talentaktiviteter på forskellige niveauer inden for forskellige emner, fag og områder.
Der videreudvikles på en række naturvidenskabelige initiativer og aktiviteter for egne og
udefrakommende elever. Internt fokus er på udviklingen af nv og nf.
Der arbejdes med brug af og refleksioner over digitale værktøjer og platforme, herunder en
progressionsplan for digital dannelse og etisk kodeks.
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2) VGHF vil være en udviklingsorienteret skole i moderne fysiske rammer.
Det vil vi gøre ved at udvikle VGHF – enten som en fortsættelse af en eksisterende indsats eller som
noget helt nyt.








Det betyder, at vi skal…
være opmærksomme på nye uddannelsesmuligheder og samarbejder, der kan styrke og udvikle
vores uddannelser samt vise omgivelserne VGHF’s styrker.
vedholdende udvikle og udfordre vores pædagogiske praksisser.
vedligeholde og udvikle de ansattes kompetencer i forhold til, hvad organisationen har brug for.
have fokus på brobygning og samarbejder med såvel afleverende skoler som aftagerinstitutioner
skabe rammerne for elevernes aktive deltagelse i hverdagen
være en aktiv medspiller i lokalsamfundet.

Initiativer i skoleåret 2017-18:








Udbredelse i lærerkollegiet af forløb med kollegial supervision
Der arbejdes med fortsat udvikling af hf-fagpakker hos eksterne samarbejdspartnere.
Videreudvikle konceptet om tematiserede pædagogiske eftermiddage indenfor forskellige fag,
emner og områder.
Faggruppeledernes rolle styrkes, udvikles, præciseres og gøres derved til centrale figurer i
reformprocessen.
Udarbejdelse af progressionsplan for det faglige samarbejde i studieretningerne.
Fortsætte og videreudvikle det rullende gymnasium, skolekurser, valgfagstilbud til folkeskolerne
samt brobygning.
Fokus på, hvor skolens ressourcer kan bruges i og af lokalområdet.
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3) VGHF vil have et attraktivt arbejds- og elevmiljø præget af åbenhed, samarbejde og forskellighed.
Det vil vi gøre ved at skabe et skole- og arbejdsliv som elever og ansatte selv har indflydelse på og
derved føler sig ansvarlige for.







Det betyder, at vi skal…
tiltrække og fastholde fagligt dygtige og engagerede medarbejdere
tiltrække og fastholde engagerede elever
understøtte en hensigtsmæssig og konstruktiv kommunikation.
understøtte stor elevindflydelse på skolens aktiviteter.
sikre sammenhængskraft og fællesskab på alle niveauer i organisationen.

Initiativer i skoleåret 2017-18:
-

Fokus på et udviklingsorienteret miljø, der giver plads til den enkelte ansatte og den enkelte elev.
Nedsætte et intro- og trivselsudvalg med sigte på en sammenhængende indsats gennem et helt
uddannelsesforløb.
Sikre rammer og faglige udfoldelsesmuligheder i et år hvor en gymnasiereform implementeres.
Deltagelse i Langkjær-projektet (Region Midt) med fokus på bedre trivsel i klasserummet.
Være bevidste om at kommunikere åbent, ærligt og respektfuldt på alle niveauer og i alle situationer.
Understøtte et velfungerende og engageret elevråd bl.a. ved at udbygge elevernes rolle i
skoleudvikling.
Understøtte fælles aktiviteter for skolens ansatte og elever – både hver for sig og i fællesskab.
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