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Handleplaner for MTU og APV 2018  
Professionel kapital på Viborg Gymnasium & HF 

 

I efteråret 2017 er der gennemført en medarbejdertrivselsundersøgelse (herefter MTU) og en 

arbejdspladsvurdering (herefter APV) for Viborg Gymnasium & HF's personale. Spørgerammen til 

undersøgelserne er udformet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og data er indsamlet af Munintech 

(MTU-delen) og SafetyNet (APV-delen). Undersøgelsernes resultater er sammenfattet i to rapporter, og de er 

opbygget således, at der indledningsvist er en statistisk opsamling af resultaterne fordelt på kategorier, og 

bagerst i rapporterne er kommentarerne samlet. Begge rapporter er tilgængelige på 

www.vghf.dk/officielt/trivsel 

 

Af 113 mulige respondenter har 96 respondenter gennemført MTU, hvilket svarer til en svarprocent på 85%. 

Af 113 mulige respondenter har 63 besvaret undersøgelsen vedrørende den fysiske APV, hvilket svarer til en 

svarprocent på 56%. 

Til at arbejde med undersøgelserne, rapporternes konklusioner samt de opfølgende handlingsplaner har der 

siddet en MTU-arbejdsgruppe bestående af: 

 

Tillidsrepræsentant og medlem af Samarbejdsudvalget: Magnus Porse 

Lærerrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant: Dorte Thastum Bach 

Pedel: Erik Lund Hansen 

Sekretær (TAP-repræsentant): Marianne Kjellerup 

Rektor: Mads Bendix Fjendsbo 

Uddannelsesleder: Ole Mortensen 

 

Opfølgningen følger i fire hovedområder, hvor MTU-arbejdsgruppen på baggrund af rapporterne og 

udvælgelsen af opmærksomhedspunkter har udarbejdet handleplaner: 

 

Fysiske forhold (APV) 

Ergonomiske forhold (APV) 

Kemiske forhold (APV) 

Psykosociale forhold (Tre opmærksomhedspunkter fra MTU) 
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Opfølgende handleplaner i tilknytning til APV 
 

Fysiske forhold 
Generelt er medarbejderne meget tilfredse med de fysiske forhold på skolen. Undersøgelsen peger dog på at 

der er et problem med adgangen til strøm i undervisningslokalerne. Der er derfor indkøbt strømskinner og 

monteringen i de manglende lokaler er påbegyndt. Det er en tidskrævende proces, men målet er, at alle 

lokalerne er udstyret med strømskinner i løbet af skoleåret 2017-18. 

Vedrørende førstehjælp og brandbekæmpelse fremgår det af rapporten, at der er et manglende kendskab til 

førstehjælp, herunder særligt psykisk førstehjælp. Vi undersøger mulighederne for et kursus i psykisk 

førstehjælp til afholdelse i 2018. Der har løbende været afholdt almindelige førstehjælpskurser, senest i 

foråret 2017. 

En mindre gruppe anfører, at der kan være gener som følge af dårlig luftkvalitet. EL har på et lærermøde 

givet gode råd og orienteret om styring af indeklimaet på skolen og forklaret de forskellige sammenhænge 

mellem temperatur, luft-flow og mængden af CO₂. Oplever man vedvarende uhensigtsmæssigheder, 

opfordres man til at henvende sig til EL med henblik på afhjælpning af problemet. 

 

Ergonomiske forhold 
Indretning og brugen af inventar kan have stor indflydelse på, i hvilke arbejdsstillinger arbejdet udføres. 

Generelt er der meget få bemærkninger til arbejdsstillinger, og medarbejderne er overordnede tilfredse med 

de ergonomiske forhold, dog er der et antal respondenter, der er generet af arbejde med bøjet eller vredet 

ryg/nakke. Opmærksomheden rettes mod de halvårlige besøg af ergoterapeut med henblik på korrekte 

arbejdsstillinger, herunder indstilling af stole og borde ved de personlige arbejdspladser.  

 

Kemiske forhold 
I denne kategori indgår arbejdet med stoffer og materialer både i faglokaler og i forbindelse med rengøring 

og vedligehold. Der er i sådanne arbejdssituationer forskellige krav dels til håndtering af stoffer og materialer 

og dels til datablade og brugsanvisninger. Der er i alt 14 respondenter i denne svarkategori, og 

medarbejderne er overordnet tilfredse med de kemiske forhold. En respondent angiver mangler i det 

fornødne kendskab til forholdsregler og risici ved laboratoriesikkerhed. Personen identificeres og gives de 

fornødne kurser. Det er ligeledes konstateret, at der ikke er et behov for yderligere instruktion om arbejdet 

med mikroorganismer. 

I rengøringen drøftes det helt konkret, hvilke områder og overflader, der er svære at rengøre jf. 

respondenternes angivelser, der diskuteres hvilke muligheder der eventuelt er for at imødegå disse 

vanskeligheder. 

Det er arbejdsgruppens samlede vurdering på baggrund af undersøgelsen, at arbejdet på skolen for alle 

personalegrupper er forbundet med en meget lav risiko for at komme til skade på arbejdet. 
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Opfølgende handleplaner i tilknytning til MTU 
 

Psykosociale forhold 
Arbejdsgruppen vurderer, at resultatrapporten for MTU (Professionel Kapital) på Viborg Gymnasium & HF 

giver et nuanceret billede af gymnasiet som arbejdsplads. En arbejdsplads med stor human kapital, hvor der 

er mening i arbejdet, og medarbejderne i udpræget grad er loyale. Ligeledes vurderer arbejdsgruppen, at 

rapporten peger på, at der er behov for at have fokus på følgende tre opmærksomhedspunkter, som vil blive 

gennemgået separat nedenfor, selvom det er arbejdsgruppens klare opfattelse, at der er en sammenhæng 

mellem opmærksomhedspunkterne: 

 

1. Kerneopgaven og oplevet kvalitet 

2. Arbejdsmængde, arbejde-privatlivskonflikt og udbrændthed 

3. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere 

 

Opmærksomhedspunkterne er udfoldet i det følgende, og der indgår input og pointer fra følgende 

begivenheder, hvor personalet er blevet inddraget: 

• Plenumdebat ved lærermødet d. 13. december 2017 og 31. januar 2018 

• Matrix-gruppeøvelser for lærerkollegiet, som blev faciliteret af lærerrepræsentanter fra MTU-

arbejdsgruppen og Samarbejdsudvalget i februar-marts 2018 

• TAP-møde med drøftelse af sekretariatets kerneydelser og kerneopgave i februar 2018 

• MTU-arbejdsgruppens sammendrag af matrix-øvelsernes resultater d. 9. april 2018 

• Afsluttende behandling i Samarbejdsudvalget d. 12. juni 2018 

 

Kerneopgave og oplevet kvalitet 
 

Kerneopgaven er af ledelsen defineret således: 

 

 

 

Medarbejdergruppen har i grupper prioriteret deres arbejdsopgaver i forhold til den formulerede 

kerneopgave. Efterbehandlingen og sammenfatningen af gruppernes resultat er foretaget af MTU-gruppen 

og SU-repræsentanterne, og det er mundet ud i følgende pointer: 

 

Lærerkollegiet TAP 

Mere fokus på holdopgaver og formen på og 

ressourcerne til (formativ) evaluering af skriftligt 

arbejde samt vejledningsopgaver (men ikke flere skr. 

opgaver!) 

 

Tydelig fordeling af ansvarsområder jf. 

sekretariatets oversigt over opgaver, der varetages 

med relation til kerneopgaven. 

 

Kerneopgaven på Viborg Gymnasium & HF er at gøre vores elever så fagligt dygtige som muligt  

og gøre dem til kompetente medborgere i fremtidens samfund 
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Mindre fokus og færre ressourcer til skolekurser, 

valgfagstilbud og brobygningsaktiviteter. 

 

Mere mening, fokus, retning og kvalitet i skolens 

udviklingsarbejde. Bedre opfølgning og 

implementering af udviklingsprojekternes resultater. 

Turde vise både gode og dårlige resultater. 

 

Fortsat fokus på efteruddannelse, 

kompetenceudvikling, faggruppesamarbejde, 

pædagogisk døgn 

 

Sekretariatet laver de interne forventnings-

afstemninger til opgaveløsningen, (men meget er 

centralt fastsat i form af frister og krav) 

 

Opgaver knyttet til brobygning og skolekurser reduceres og afvikles af færre 

personer 
Antallet af skolekurser skæres ned, og brobygningsaktiviteter forenkles med mindre flerfaglig koordinering 

og færre personer (dvs. en mindre gruppe af lærere) til at varetage opgaven. Brobygningslærergruppen kører 

typisk to år ad gangen, hvorpå der laves en ny gruppe af brobygningslærere. Det er tanken, at de fag, der er 

repræsenteret i brobygningen har klargjort minimum ét modul til henholdsvis 8., 9. og 10. klasses 

brobygningen. Ordningen evalueres efter første gennemløb. 

 

Fokus på faggruppelederens og opgaver samt faggruppens udvikling 
Faggruppelederens opgaver og omfanget her af evalueres.  Der sættes fokus på faggruppens udvikling ved at 

afvikles FUS hvert år frem for hvert andet år.  

 

Kvalitetsløft til eksisterende aktiviteter 
Antallet af morgensamlinger reduceres og indholdet på morgensamlingerne skal have en højere kvalitet. Det 

er ligeledes tanken, at morgensamlingerne bliver kortere, så det ikke går ud over undervisningen. 

Lektiecaféen udvikles og udvides til at indeholde temaer i tilknytning til skoleåret, fx AP og NV før prøverne, 

samt den gamle model med 'sorte huller' frem mod eksamen. 

 

Kvalitetsløft af skolens udviklingsprojekter gennem tydeligere krav til formuleringen 

af projekternes kommissorium, samt afrapportering og implementering af ditto 
Ledelsen opstiller klare kriterier for afrapportering og implementering af resultaterne af skolens 

udviklingsprojekter, som et led i en større revidering af skolens evalueringsstrategi og kvalitetssystem.  

Udviklingsprojekterne samles i en database (fx en OneNote notesbog), således at man nemt kan få overblik 

over tidligere projekter, deres effekt samt de aktiviteter/værktøjer eller lignende, der evt. er udviklet i 

projektet. 
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Arbejdsmængde, arbejds- privatlivskonflikt og udbrændthed 
Med udgangspunkt i en drøftelse af MTU-ens resultater på to lærermøder i henholdsvis december og januar, 

og ved medarbejdergruppernes arbejde med prioritering af arbejdsopgaverne i forholdet til skolens 

kerneopgave er opmærksomhedspunktet blevet behandlet.  

Formålet med drøftelser i både større og mindre fora har været at skabe klare rammer for arbejdet på skolen 

og forventningsafstemme i forhold til de enkelte arbejdsopgaver, hvilket kan sikre en bedre balance mellem 

arbejde, privatliv og arbejdsmængde for den enkelte medarbejder, så det psykosociale arbejdsmiljø forbedres 

med henblik på at forbygge udbrændthed blandt medarbejderne og øge trivslen på arbejdspladsen. 

 

Efterbehandlingen og sammenfatningen er foretaget af MTU-gruppen, og det er mundet ud i følgende 

pointer: 

 

Lærerkollegiet TAP 

Uenighed om, hvorvidt et fastlåst og forudsigeligt 

skema er at foretrække på bekostning af 

fleksibilitet. Argumenterne for et mere låst skema 

er, at det er med til at sikre sammenhæng og 

progression i det enkelte fag. 

 

Administrative opgaver og unødvendige møder 

skal fylde mindre. Ønske om en bedre 

mødekultur. 

 

Bruge mindre tid på intern kommunikation og 

koordinering - og gerne færre digitale platforme at 

holde sig ajour på. 

 

Ønske om central udmelding om respons- og 

rådighedstid i forhold til elevhenvendelser - hvor 

meget er man tilgængelig? 

 

Få synliggjort rettetid til skriftlige opgaver - især i 

forbindelse med terminsprøver og skriftlige 

årsprøver. 

Er bevidste om, at der er spidsbelastningsperioder 

afhængig af ansvarsområdet og skoleårets gang. 

Sørger for at afspadsere og hjælpe hinanden i de 

travle perioder. 

 

Færre administrative opgaver 
Der arbejdes målrettet på at reducere antallet af administrative opgaver. 

I det kommende skoleår sættes følgende ændringer i værk: 

• Skrivelørdag afløses af et mere enkelt system for skriftligt fravær, hvor eleven må skylde 1-2 opgaver, 

før sanktionssystemet med samtale, skr. advarsel, fratagelse af SU eller særlige vilkår træder i kraft. 

Det er elevens ansvar selv at være på forkant og aftale en ny deadline for sin opgave med sin lærer, 

hvis eleven ikke er i stand til at aflevere, inden den oprindelige deadline udløber. Hvis eleven ikke 

afleverer til tiden ved den særligt aftalte deadline, bortfalder muligheden for at aflevere, og det 

normale sanktionssystem træder i kraft. Tiltaget har bl.a. til formål at mindske den tid, som en lærer 
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tidligere ville bruge på at få eleven til at aflevere sin opgavebesvarelse samt at sikre, at læreren ikke 

skal forholde sig til et klassesæt af afleveringer ad flere omgange pga. manglende afleveringer. 

• Forældresamtaler afvikles fremadrettet efter den nye model, der blev afprøvet med 1.g-klasserne. 

Her er det klasseteamet, der indhenter oplysninger om klassens elever, og det er kun klasseteamet, 

som er tilstede ved forældresamtalerne. Det betyder samlet set, at der er færre lærere til stede ved 

forældresamtalerne. Det drøftes i det kommende skoleår, om samtalerne i højere grad skal have 

karakter af indslusningssamtaler, således at alle faglærere i klassen ikke nødvendigvis skal informere 

teamet, men at faglæreren kun giver en tilbagemelding til teamet, hvis der er brug for at anvise 

handlinger til ændret adfærd for eleven i det pågældende fag. 

• Der arbejdes på, at der udsendes automatiserede påmindelser via Outlook kalenderen/Microsoft 

Planner til lærerkollegiet om deadlines, fx ansøgningsfrister, evalueringer, indlevering af opgavesæt 

til prøver mm. 

 

Ny mødekultur: en ændring af mødeform og -indhold, mødefrekvens og -varighed 
Der sættes fokus på at ændre mødekulturen, hvor målet er, at der samlet set holdes færre og bedre møder. 

Det er også et mål, at mødernes varighed i højere grad afstemmes dagordenen, således at alle møder som 

standard ikke planlægges med 90 minutter, og det tilstræbes, at eftermiddagsmøder begrænses mest muligt. 

Der vil blive stillet en generisk skabelon med dagsorden og referat til rådighed, som har til formål at skærpe 

mødernes indhold og gøre dem mere handlingsanvisende, og der vil være et krav om, at man ved mødets 

start udpeger en mødeleder (evt. en turnusordning). 

I personalepolitikken indskærpes det, at et møde pr. automatik aflyses, hvis der ikke foreligger en dagsorden 

til mødet senest 24 timer før mødets afholdes.  

Værktøjer til en rolleafklaring og til at tilrettelægge, afvikle og følge op på møder vil blive tematiseret på det 

kommende pædagogiske døgn. 

 

Synliggørelse af rettetid i forbindelse med de større skriftlige opgaver 
Der har i dansk-historieopgaven været et forsøg med at planlægge rettedage til vejlederne, og dette forsøg 

arbejdes der videre med i forbindelse de øvrige træningsopgaver til de større skriftlige opgaver. Der vil i 

første omgang være et fokus på en synliggørelse af arbejdsbelastningen i forbindelse med SRP i skemaet. 

Det tydeliggøres og synliggøres i skemaet, at rettearbejdet i forbindelse med de skriftlige årsprøver er en del 

af eksamensbelastningen. 

 

Færre digitale platforme og en mere enkel og integreret kommunikation 
Der foretages en systemsanering, hvor Fronter og Google Suite udfases i efteråret 2018. Office 365 indføres 

som nyt system til den interne og eksterne kommunikation. Her vil Microsoft Teams blive det samlende 

punkt for skolens interne kommunikation (dog ikke kommunikation med eleverne). Ud over Office 365 vil 

Lectio stadig være skolens studieadministrative system, som anvendes til fraværsregistrering i forbindelse 

med fremmøde og skriftligt arbejde. Formålet med systemsaneringen er bl.a. at man har færre platforme at 

holde sig ajour på, og integrationen mellem fx kalender, studieadministrativt system og udveksling af digitalt 

materiale skaber en mere smidig kommunikation og koordinering mellem medarbejderne. 

 

Forventninger til medarbejderens tilgængelighed (fx svar på henvendelser) 
I personalepolitikken tilføjes følgende formulering: Det forventes, at man mindst én gang dagligt på 

hverdage og inden for normal arbejdstid tjekker, og hurtigst muligt besvarer, sin arbejdsmail samt beskeder i 

Lectio, når man arbejder hjemme eller på skolen. 
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Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere: 
I umiddelbar forlængelse af undersøgelsen var der en kort drøftelse af samarbejdet og problemer knyttet 

hertil på et fælles personalemøde. 

Såvel drøftelsen som kommentarerne i selve undersøgelsen peger på, at følgende punkter er centrale for det 

videre arbejde med dette opmærksomhedspunkt: 

• Opgavefordeling 

• Planlægning, skema og deadlines 

• Ledelsens koordinering i forbindelse med tildeling af opgaver og kommunikation vedr. tildelingen 

• Strategi og indsatsområder 

 

Efterbehandlingen i SU og MTU-gruppen, har resulteret i følgende pointer: 

Lærerkollegiet TAP 

Ledelsens opfølgning på høringer og drøftelser i SU 

og Pædagogisk Råd skal være tydeligere. Ikke kun 

orientering og information til PR-møder, men 

involvering og drøftelse. 

 

Transparens i kriterierne for opgavefordelingen er 

vigtig. Ledelsen må ikke undervurdere den 

anerkendelse (og mangel på samme), der er 

indbygget i tildelingen af forskellige opgaver. 

 

Der efterspørges klarere kriterier for kvalitet - 

herunder hvad vi skal gøre mere og mindre af i takt 

med de centralt udmeldte besparelser 

Et behov for at man kan stole på udmeldinger fra 

ledelsen - og at der en fælles linje og enighed i 

udmeldingerne.  

 
I arbejdet med opmærksomhedspunktet samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere har vi på baggrund af 

evalueringen fra kontoret indført en ny mødeform, hvor der hver fredag er fælles orienteringer om opgaver 

og/eller aktiviteter i den nærmeste fremtid, der kræver gensidig koordinering og involvering mellem ledelse 

og kontoret. 

Desuden afholdes der koordinerende møder mellem ledelse og kontor frem mod større begivenheder og 

aktiviteter i skoleåret. Dette skal sikre, at arbejdsgange og aftaler er koordinerede og varslet, så opgaven kan 

løses effektivt og med en tydelig rollefordeling. Initiativet til møderne er altid som udgangspunkt 

ledelsesinitieret, men det kan udspringe af et formuleret behov hos kontoret. 

I arbejdet med opmærksomhedspunktet samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere har vi identificeret to 

overordnede temaer, der berører lærerkollegiet:  

 

1) Gennemsigtighed, ensartethed og konsistens 

2) Forudsigelighed for flertallet vs. den enkeltes ønsker 
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ad 1)  

Gennemsigtighed og ensartethed i forhold til tildeling af ekstraopgaver 

Der skal sættes mere fokus på efterbehandlingen og synliggørelse af nye opgavetildelinger i forlængelse af 

opgavefordelingen og samtaler med nærmeste leder. Nye, større opgaver registreres i Lectios årsopgørelse af 

den enkelte lærers nærmeste leder. Hvis en anden ledelsesrepræsentant tildeler en opgave til en lærer, 

meddeles dette til lærerens nærmeste leder.  

 

Gennemsigtighed i forhold til beslutningsprocesser der berører skolekulturen 

Ledelsen skal rammesætte en involvering af lærerkollegiet i debatter om skolens kulturbærende 

begivenheder, fx antallet af fællestimer, skolefester mm. forud for en beslutning, fx via skriftlige eller 

mundtlige høringer,  

 

Gennemsigtighed, ensartethed og konsistens i forhold til opgavefordelingen 

Ledelsen skal fortsat evaluere processen i forbindelse med opgavefordelingen med henblik på at sikre størst 

mulig grad af gennemsigtighed og konsistens for den enkelte medarbejder og de berørte faggrupper. Dette 

gør vi ved at offentliggøre alle medarbejderes opgavetildeling én gang årligt i en samlet udgivelse på skolens 

intranet.  

Der er en gensidig forpligtelse til at reagere hurtigt på uhensigtsmæssige opgavesammenfald, hvor én eller 

flere opgaver ikke kan løses på samme tid. Dette er en nødvendighed ved opgavevaretagelse i en kompleks 

organisation. 

Det er et ønske fra ledelsen, at lærerkollegiet er bredere repræsenteret i de øvrige opgaver og aktiviteter, der 

skal løses henover et skoleår. 

Processen omkring opgavefordelingen er årligt genstand for evaluering i SU, bl.a. med det formål, at den 

enkelte medarbejder, så vidt som muligt, oplever en ensartethed i håndteringen af ønsker til 

opgavefordelingen i dialogen med nærmeste leder. 

 

ad 2)  

Forudsigelighed for flertallet vs. den enkeltes ønsker 

Denne problemstilling omhandler i høj grad de forskellige forventninger og ønsker, der er til skolens skema 

set fra et individuelt lærer- og elevperspektiv, et kollegialt perspektiv og ledelsesperspektiv.  

I forhold til at opstille en handleplan for fx skemalægningen er der i lærerkollegiet modstridende interesser, 

idet man på samme tid ønsker: 

 

• En jævn arbejdsfordeling 

• En højere grad af forudsigelighed 

• En høj grad af fleksibilitet fx i forhold til deltagelse i kurser, faggruppeudviklingsdage, ekskursioner, 

at man har rettedage i skemaet, hvor man kan blokeres, at man kan indgive særlige skemaønsker 

forud skemalægningen mm. 

• At man når sit modultal med sin klasse, og at modulerne i udgangspunktet ikke vikarbesættes 

• At der er kontinuitet og sammenhæng i modulerne, så ens undervisningsforløb ikke bliver 

usammenhængende og ulige fordelt på skoleåret. 

• At man undgår/reducerer antallet af eftermiddagsmøder 
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Medarbejderrepræsentanterne tilkendegiver, at der som princip for planlægningen fremadrettet, som 

udgangspunkt, skal tages hensyn til forudsigelighed i skemaet for flertallet frem for at imødekomme 

individuelle hensyn.  

Medarbejderen har et gensidigt ansvar for, at de ovenfor nævnte dilemmaer drøftes i den individuelle dialog 

mellem medarbejder og nærmeste leder, fx til statussamtalen eller som et fast punkt ved MUS/FUS, med 

henblik på at bidrage til at balancere forholdet mellem arbejdsliv- og privatliv. 

Der skal foregå en principiel drøftelse af dilemmaerne (og løsningsforslagene) med et blik på hele 

organisationen i SU-regi mindst én gang årligt.  

Der arbejdes videre med, at skemaet er låst og kendt 14 dage frem, således at man kan planlægge 14 dage 

frem både arbejdsmæssigt og privat. 

 

Af personalepolitikken fremgår det, at skriftlige afleveringer skal været returneret til eleverne senest 14 dage 

efter afleveringsfristen. Som et resultat af dialogen i MTU-arbejdsgruppen skal der i skoleåret 2018-19 

afprøves en forsøgsordning med følgende indhold: 

At 14 dages fristen forvaltes som en intern hensigtserklæring mellem lærerkollegium og ledelse med det 

formål at eleverne kan tilrettelægge deres skriftlige arbejde og anvende den feedback, de får fra opgaverne. 14 

dages fristen skal ikke kommunikeres ud til eleverne.  

Læreren kan desuden aftale, at nærmeste leder informerer den/de berørte klasser om en senere 

tilbageleveringsfrist i Lectio.  

Forsøgsordningen med 14 dages fristen evalueres ved, at læreren til statussamtalerne giver en status på 

afviklet fordybelsestid og redegør for, hvis der skubbes opgaver. Ved slutningen af skoleåret vil ledelsen tage 

stilling til, om ordningen skal fortsætte. 

Anvendelsen af studiemoduler anvendes med forskelligt udbytte. Ledelsen vil drøfte studiemodulernes status 

og indhold med elevrådet og lærerkollegiet med henblik på at kvalificere indholdet, anvendelsen samt 

hyppighed af studiemodulerne. 

 

Handleplan for arbejdet med skolens strategi og indsatsområder 

I kommentarrapporten til undersøgelsen optræder der udsagn om skolens håndtering af strategi og 

indsatsområder. Der peges på, at: 

 

1. En manglende forudsigeligehed i forhold til skema og arbejdsopgaver har en sammenhæng med en 

manglende retning og rammesætning fra ledelsen, herunder også en tydelighed i forhold til hvorfor 

opgaver skal løses. 

2. At skolen i højere grad skal sammentænke dens historik og identitet, når skolen formulerer sin 

overordnede strategi. 

3. At lærerne skal have mulighed for at byde ind med ideer til udvikling, og at ledelsen skal sortere i 

ideerne, og derpå argumentere for valg og fravalg af ideer for på den måde tydeligt at angive, hvilken 

retningen skolen ønsker. 

4. Der efterspørges en tydeligere udmelding af, hvor skolen er på vej hen? 

 

  



 

11 

 

Efterbehandlingen i MTU-gruppen har resulteret i følgende pointer. 

 

Lærerkollegiet TAP 

Kommentarerne peger på, at der i arbejdet med den 

kommende strategiplan skal tages højde for: 

 

1) At man i det fremadrettede arbejde med 

strategiplanen medtænker skolens historie, 

traditioner og identitet i de indsatsområder, som 

prioriteres 

 

2) At man i strategiplanen også har fokus på tiltag og 

handlinger, der kan skærpe skolens profil og sikre en 

udviklingsorienteret skole. 

 

Det skal være tydeligt, hvilke udviklingsprojekter som 

skolen siger ja til, og hvilke der afvises, og i den 

forbindelse skal argumenterne for valg af projekter 

også være tydelige. 

 

Ledelsen skal tydeliggøre, hvilke opgaver der 

prioriteres jf. strategiplanen, fx  hvilke 

arrangementer (uden for undervisningstiden), 

ledelsen gerne vil have medarbejderne deltager i, 

fordi det understøtter strategiplanen. 

 

 

 

Med gymnasiereformen er det kommet en ny kvalitetsdagsorden, og i skolens systematiske arbejde med at 

sikre kvaliteten, vil skolen fremadrettet tænke strategi, indsatsområder og kvalitetssystem sammen. 

Hvert år skal der afrapporteres til bestyrelsen i form af en selvevaluering. På baggrund af selvevalueringen 

udarbejder skolen årligt en skriftlig opfølgningsplan, som vil indeholde indsatsområder for det kommende 

skoleår. Indsatsområderne udfoldes gennem dialog på tværs af organisationen, eksempelvis på lærermøder, 

skolens samarbejdsudvalg og i skolens pædagogiske udvalg.  

Frem mod en ny strategiplan skal samarbejdsudvalget i skoleåret 2018-19 drøfte, hvordan en strategi og 

tilhørende indsatsområder har en værdi i forhold til, at medarbejderne kan løse kerneopgaven på skolen.  

 

Hvordan vil vi drøfte strategiplanen i organisationen? 

• Udspillet fra ledelsen og SU skal sikre et større ejerskab og en større synlighed for medarbejderne 

• Det er et mål, at medarbejderne involverer sig i drøftelserne af strategiplanen, og at planen vedbliver 

at være nærværende for medarbejderne, når de løser deres opgave. 

• Visions/strategiplan skrives med enkelte udsagn (og en angivelse af den negative modsætning) 

• Kommissorier skal være klar, inden folk stiller op til udvalg, så de kender rammerne og betingelserne 

for det arbejde, der skal udføres i udvalget. 
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Den nuværende strategiplan for skolen løber indtil 2020, men i de skærpede krav til afrapportering af 

kvalitetsmålene vil der være en løbende proces gennem hele skoleåret, før indsatsområderne for det 

kommende skoleår identificeres. I takt med at indsatsområderne identificeres, justeres de forskellige 

pædagogiske udvalgs kommissorier med det formål, at arbejdet i udvalgene afspejler skolens retning. 

Udvalgene skal dermed bidrage til et tydeligt og samlende fokus og medvirke til at konkretisere 

indsatsområderne og dermed give dem liv og indhold. 

Det vil sige, at formuleringen af indsatsområderne følger i forlængelse af de forskellige, løbende input til 

kvalitetssystem, fx ETU, MTU, FUS, eksamenskarakterer, gennemførelsesprocent, løfteevne, fraværsstatistik 

mm. 

Ud over denne proces suppleres indsatsområderne med de specifikke, pædagogiske og didaktiske 

indsatsområder, som skolen prioriterer som en del af udviklingsarbejdet. 

Målet for de pædagogiske og didaktiske indsatsområder er, at det skal kunne omsættes til konkrete 

handlinger i den daglige praksis, og det skal også evalueres og drøftes på lærermøderne samt i faggrupperegi 

og til FUS. 
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Model som kobler kerneopgaven, 2020-strategiens målsætninger samt MTU-
handleplanerne 
 

Kerneopgaven på Viborg Gymnasium & HF er at gøre vores elever så fagligt dygtige som muligt  

og gøre dem til kompetente medborgere i fremtidens samfund 

2
0
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 VGHF vil være et stærkt, 

forpligtende og udfordrende 

læringsfællesskab der er 

fagligt funderet, personligt 

udviklende og som 

forbereder eleverne til videre 

uddannelse.  

VGHF vil være en 

udviklingsorienteret skole i 

moderne fysiske rammer.  

 

VGHF vil have et attraktivt 

arbejds- og elevmiljø præget af 

åbenhed, samarbejde og 

forskellighed  
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 Fokus på faggruppelederens og 

opgaver samt faggruppens 

udvikling 

 

Færre administrative opgaver 

(herunder nye procedurer for skr. 

fravær og dertilhørende 

sanktioner) 

 

Ny mødekultur (her tænkes der på 

muligheden for samarbejde og 

vidensdeling i faggrupperne) 

 

Færre digitale platforme 

 

 

 

 

 

Fokus på faggruppelederens opgaver 

samt faggruppens udvikling 

 

Kvalitetsløft af skolens 

udviklingsprojekter gennem 

tydeligere krav til kommissorium, 

afrapportering og implementering 

 

Ny mødekultur (afprøve forskellige 

mødeformater- og deltagelsesformer) 

 

Procesplan for involvering af 

organisationen i arbejdet med skolens 

kommende indsatsområder og 

strategiplan 

Kvalititetsløft til eksisterende 

aktiviteter (morgensamling og 

lektiecafé) 

 

Opgaver knyttet til brobygning og 

skolekurser reduceres og afvikles af 

færre personer 

 

Færre administrative opgaver 

- Ny form på forældresamtaler 

- Mindre adm. i forhold til skr. fravær 

 

Synliggørelse af rettetid i forbindelse 

med større skr. opgaver 

 

Ny mødekultur (kortere, færre møder 

med klarere mødeformål) 

 

Forventninger til medarbejderens 

tilgængelighed (fx svar på 

henvendelser) 

 

Færre digitale platforme og en mere 

enkel og integreret kommunikation 

 

Gennemsigtighed, ensartethed og 

konsistens ved: 

- tildeling af ekstraopgaver 

- beslutningsprocesser der berører 

skolekulturen 

- opgavefordelingen 

 

Forudsigelighed for flertallet vs. den 

enkeltes ønsker 
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Procesplan for implementering af MTU-handleplanerne 
 

Handling/aktivitet Tidsplan 

Psykisk Førstehjælpskursus 2018 December 2018 

Ergoterapeut September 2018 + foråret 2019 

Opgaver knyttet til brobygning og skolekurser 

Med opgavefordelingen af 2018-19 er brobygnings- og 

skolekursusopgaver kommet i større portioner for få 

medarbejdere 

Er i gang 

Evalueres maj 2019 

FUS Oktober-november 2018 

Morgensamlinger - starter tidligere og tager dermed 

mindre undervisningstid 

Er igangsat 

Lektiecafé - nyt indhold Drøftes efterår 2018. Ny model udvikles forår 2019 med 

henblik på skoleåret 2019-20. 

Udviklingsprojekter og afrapportering. Nyt fælles skema 

til styring og afrapportering er lavet og lægges i Teams. 

Sættes i gang pr. 1. januar 2019, hvor en oversigt over 

igangværende projekter kan ses i Teams. 

Nye regler for skriftligt fravær. Er indskrevet i skolens 

studie- og ordensregler og har virkning pr. 1. oktober 

2018 

Procedure evalueres maj-juni 2019. 

Forældresamtaler i januar og februar. Samtalerne følger 

modellen fra forrige skoleår 2018, hvor samtalerne fik en 

ny form med færre deltagere foranlediget af MTU-

besvarelserne. 

Er igangsat. 

 

Automatiserede påmindelser via Outlook kalenderen til 

lærerkollegiet om deadlines fra administration og 

ledelsen. 

Initiativet beror på, at en tilstrækkelig del af 

lærerkollegiet anvender/har interesse i at anvende 

Outlook. Disse lærere skal i givet fald instrueres i 

opsætningen af påmindelser i Outlook-kalenderen til pc 

og evt. mobiltelefon. Foråret 2019. 

Mødekultur En generisk dagsorden er distribueret til alle 

medarbejdere. 

Workshop/oplæg på pædagogisk døgn. 

 

Rettetid i forhold til de større skriftlige opgaver DHO er iværksat i skoleåret 2017-18 og fortsætter. 

SRP-rettedage tilrettelægges, således at SRP-vejledere 

med 7-9 opgaver udløser én rettedag og over 10 opgaver 

udløser to rettedage. 

Færre digitale platforme Fronter og Google Suite udfases frem mod 31. dec. 2018. 

Involvering af lærerkollegiet ved debatter om 

kulturbærende begivenheder forud for 

beslutninger/ændringer. 

PR-møde 3. oktober 

Pædagogisk døgn feb. 2019. 

Proces for ny strategiplan og dertilhørende 

indsatsområder  

Forår 2019: Udspil fra Ledelsen + høring i SU 

Efterår 2019: Udspil drøftes bredt i organisationen 

Forår 2020: Bestyrelse vedtager ny strategi  

 

 


