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Indsats Måleindikator Dokumentation Vægtning Forslag til 
udmøntning 

I skoleåret skal der arbejdes med at forbedre MTU’ens 
resultater omkring udbrændthed og balance mellem 
arbejds- og privatliv, og der skal formuleres en 
handlingsplan, der kan afbøde disse forhold for skolens 
ansatte. 
 
 

Handleplan, der er behandlet i 
SU. 
 
Handleplanen 
midtvejsevalueres i foråret 
2022 

Handleplan blev vedtaget af SU d. 23. 
september 2022. 
Efterfølgende er der gennemført et 
analyse– og opsamlingsarbejde, som 
blev evalueret i SU d.  8. juni 2022.  
Selve afviklingen af lærerarrangementet 
i handleplanen blev dog først afholdt 
efter sommerferien 2022. 
 

20% 
 
12.000 kr. 

90% 
 
10.800 kr. 

Viborg Gymnasium skal tage næste skridt i arbejdet 
med strategien og skal arbejde systematisk med 
elevernes demokratiske dannelse og studieparathed.  

Med udgangen af skoleåret 
2021-22 skal der foreligge en 
plan for dette arbejde, der er 
behandlet i SU og pædagogisk 
Råd, ligesom der skal være 
allokeret ressourcer til 
arbejdet. 
 

Arbejdet er afsluttet, og der er nedsat 
en arbejdsgruppe i skoleåret, der 
udarbejder nye forløb til indsatsen 
omkring klassetid, som er VG’s 
nuværende indsats omkring 
demokratisk dannelse.  
Der er derudover nedsat 
arbejdsgrupper, der skal arbejde med 
elevernes skriftlige kompetencer og 
studiekompetencer via lektiecaféen.  
Indsatsen vurderes på nuværende 
tidspunkt at være opfyldt. 
 

20% 
 
12.000 kr. 

100 % 
 
12.000 kr. 

Frafaldet på 1. årgang skal nedbringes 
 

Elevfrafaldet på 1. årgang (1.g 
og 1.hf) var 2020-21 på i alt 20 
elever, hvilket svarede til 8,5% 
af årgangen. 
 
Målet er at få dette års frafald 
på 1. årgang nedbragt til 5% 

Elevfrafaldet på 1. årgang 2021-22: 
STX: 2 elever 
HF: 12 elever 
Visuel HF: 2 elever 
Frafald i alt: 16 elever, hvilket svarer til   
6% af årgangen.  
Måltallet er således ikke nået, men der 
er sket en væsentlig reduktion af 
frafaldet. 

20%. 
 
12.000 kr. 

90% 
 
10.800 kr. 
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Elevoptaget på stx skal styrkes 
 

Optaget for 2021 var på 144 
elever på stx. 
Målet for 2022 er et optag på 
150 elever. 
Dette punkt kan fraviges, hvis 
de nye elevfordelingsregler 
begrænser elevoptaget. 
 

STX 2021 startede ikke som ventet på 
144, men på 136 elever. 
STX-optaget 2022 var pr. 1. marts på 
117 elever, hvilket dog siden er steget 
til 127 elever.  
Måltallet er således ikke nået, men der 
er en fortsat positiv udvikling i elevtallet 
efter sommerferien. Da der på 
landsplan generelt mangler elever på 
ungdoms- og videregående 
uddannelser, er optaget landet et 
acceptabelt sted. 
 

20% 
 
12.000 kr. 

30% 
 
3.600 kr. 

Efter sommerferien 2022 skal der foreligge en samlet 
rapport, der tegner et billede af kvalitetsarbejdet. 
 

Samlet kvalitetsrapport Samlet kvalitetsrapport foreligger og er 
sendt til bestyrelsesformanden som 
bilag. Kvalitetsrapporten gennemgås på 
bestyrelsesmødet i december. 

10% 
6.000 kr. 
 

100% 
6.000 kr. 

OK 21 skal implementeres i god overensstemmelse 
mellem lærergruppen og ledelsen, og der skal findes 
gode løsninger på den nye aftale. Der kan i den 
forbindelse indgås en lokalaftale, hvis der kan findes 
løsninger, som der er opbakning til i lærergruppen.  
 

Skriftlig dokumentation for 
aftaler indgået i forbindelse 
med OK 21 eller i form af en 
lokalaftale 

Lectioafstemning om tilslutning til 
arbejdet med en lokalaftale foråret 
2022. 
 
Arbejdet videreføres i efteråret 2022 

10% 
6.000 kr. 
 

75% 
4.500 kr. 

Forslag til samlet udmøntningsgrad   100% 
60.000 kr. 

79,5% 
47.700 kr. 

 


