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STRATEGISKE TEMAER 2016-2020

Strategi 2016-2020
Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige og dygtige studenter ud i verden. 

For at leve op til denne vision er det vigtigt, at vi arbejder systematisk med at udvikle 
Gladsaxe gymnasium, så vores elever får den bedst mulige uddannelse. 

Vores kerneværdier er faglighed, fornyelse og fællesskab og de er fundamentet for vores 
arbejde. 

I strategien 2016-2020 arbejder vi med følgende fire temaer: mestring, fremsyn, sammen-
hold og udsyn. 

Strategien 2016-2020 understøttes af årlige udviklingsplaner, der omsætter de fire temaer 
til konkret praksis. 

mestring fremsyn sammenhold udsyn

”Strategigruppens arbejde 
med de indkomne forslag 
fra strategidagen”
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DERFOR HAR VI FOKUS PÅ:
 

•	 Progression i studiekompetencerne hos den enkelte elev

•	 Synlig læring med fokus på klare mål

•	 Aktualitet og anvendelsesorientering 

•	 Digital dannelse 

•	 Ekstra faglige tilbud 

•	 Intern kompetenceudvikling 

•	 Elevcentreret ledelse

Mestring

Med mestring er man bedre end blot 
tilstrækkelig, man er dygtig 

Vi vil arbejde med faglig mestring og motivation. 
Vi lægger vægt på, at den enkelte elev får indsigt i egen 
læring og er bevidst om egen faglig progression. 

Derfor vil vi arbejde for, at den enkelte elev tilegner sig de relevante studiekompetencer, 
herunder samarbejde og robusthed.  

Vi vil desuden arbejde med mestring i forhold til kompetenceudviklingen hos den enkelte 
medarbejder.  

”Faglig stolthed og 
glæden ved læring”

Lærere på strategidagen
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DERFOR HAR VI FOKUS PÅ: 

•	 Pædagogisk udvikling og nye undervisningsmetoder 

•	 Nye måder at organisere undervisningen på 

•	 Innovation og kreativitet

•	 Styrket sammenhæng mellem fagene 

•	 Evaluering og løbende feedback

•	 Effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen

Fremsyn

Fremsyn er at ruste sig til fremtiden 

Vi vil arbejde med en kreativ og innovativ tilgang til løsning 
af opgaven for at give den enkelte elev de nødvendige 
kompetencer til at kunne begå sig i en verden i hastig forandring.

Derfor vil vi arbejde med nye pædagogiske tiltag og kreative undervisningsformer, der med 
afsæt i faglige traditioner er med til at videreudvikle praksis og give den enkelte elev et 
fagligt løft. 

Vi vil desuden arbejde med en systematisk tilgang til evaluering og kvalitetssikring for 
løbende at skabe forbedringer på alle niveauer i organisationen.
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”At kunne navigere i 
en foranderlig verden”

TAP’ere på strategidagen
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DERFOR HAR VI FOKUS PÅ:
 

•	 Sammenhold og trivsel som en forudsætning for læring 

og udvikling 

•	 Faglige og sociale aktiviteter for elever og medarbejdere

•	 Studieretningsidentitet på tværs af årgangene

•	 Intern kommunikation og samarbejde

•	 Organisatorisk sammenhæng

Sammenhold

Sammenhold og sammenhæng er essentielt 
for god trivsel 

Vi vil arbejde med aktiviteter, der styrker sammenholdet 
og sikrer sammenhæng for elever og medarbejdere. 

Derfor vil vi styrke sammenholdet på alle niveauer; i den enkelte klasse 
og i studieretningerne for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for den enkelte elev. 

Vi vil desuden arbejde med at skabe tydelige organisatoriske rammer for den enkelte 
medarbejder, der understøtter god trivsel.
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”Fælleskab er GGs 
guldmønt, som vi ikke 
blærer os nok med”

Elever på strategidagen
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DERFOR HAR VI FOKUS PÅ:

•	 Et forpligtende samarbejde med aktører i ind- og udland

•	 Social ansvarlighed på Gladsaxe gymnasium og i forhold til verden 

omkring os

•	 Styrket samarbejde med grundskolen og aftagerinstitutioner 

•	 Den internationale dimension 

•	 Særlige studieretninger med et stærkt internationalt fokus

•	 Karriereelementet i undervisningen

Udsyn

Udsyn er en forudsætning for at forstå 
verden omkring os  

Vi vil styrke den enkelte elevs interkulturelle kompetencer 
og forståelse for og indsigt i andre kulturer, for at de kan agere 
og tage ansvar i en globaliseret verden. 

Derfor vil vi bringe verden ind i undervisningen og styrke samarbejdet med lokale og 
globale aktører. 

Vi vil desuden sikre, at alle medarbejdere samarbejder med lokale og globale aktører.
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”Spring ud i livet”

Elever på strategidagen



“
Gladsaxe gymnasium
Buddinge Hovedgade 81
2860 Søborg
Tlf: 39 56 31 62

www.gladgym.dk

Strategien er udarbejdet på baggrund af de indkomne forslag til strategidagen d. 8. januar 2016, hvor be-
styrelsen, elevrådet og alle medarbejdere deltog. Der er siden blevet arbejdet med de strategiske temaer til 
medarbejdermøder, i elevrådet og i relevante udvalg. Den endelige udformning af strategien er foretaget i 
strategiarbejdsgruppen, der har bestået af repræsentanter fra elevråd, medarbejdere og ledelse. Strategien 
er vedtaget af bestyrelsen marts 2016.

”GG ud i verden, og 
verden ind på GG”
Lærere på strategidagen

”Feedback i hele 
organisationen”
Lærere på strategidagen

”Fællesskab fremmer 
samarbejde, samarbejde 
fremmer dygtighed”
Elever på strategidagen

”GG skal følge med 
tiden; fokus på ny 
teknologi, innovation, 
forskning og viden”
Elever på strategidagen

”Bringe kreativitet ind 
i undervisningen”
Elever på strategidagen

”Gensidig respekt og forståelse 
for hinandens opgaver”
TAP’ere på strategidagen

”Praktisk læring skal 
kombineres med teori”
Elever på strategidagen

”Forløb hvor eleverne er 
aktive medskabere af viden”
Lærere på strategidagen “


