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Den overordnede udviklingsplan 2019 – 2020  
 

Gladsaxe gymnasiums vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige og dygtige studenter ud i verden. 
For at leve op til denne vision arbejder vi systematisk med at udvikle Gladsaxe gymnasium, så vores 
elever får den bedst mulige uddannelse. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i vores tre kerneværdier: 
faglighed, fornyelse og fællesskab. 
 

Gladsaxe gymnasiums overordnede strategi 2016 - 2020 rummer fire overordnede temaer; 
   

1. Mestring 
2. Fremsyn 
3. Sammenhold 
4. Udsyn 

 

Udviklingsplan 2019 - 2020 indeholder aktiviteter inden for disse fire temaer.         
 

I 2017 trådte en ny gymnasiereform i kraft og i det kommende skoleår vil den blive fuldt implementeret 
på alle tre årgange, således at de første studenter efter den nye reform bliver færdige i 2020. 
 

I løbet af de sidste år har Gladsaxe gymnasium oplevet en fremgang i antallet af 1. prioritetsansøgere. 
Det er en positiv udvikling, som skaber de bedste forudsætninger for god trivsel fra skolestart og som 
har betydning for antal elever, som gennemfører deres uddannelse på Gladsaxe gymnasium og hermed 
også for Gladsaxe gymnasiums økonomi.  
 

I 2019 var der en generel tilbagegang i antallet af ansøgere til stx  både på landsplan og i RegionH. Det 
betød, at antallet af 1. prioritetsansøgerere på Gladsaxe gymnasium faldt, og at vi derfor opretter 12 
klasser, en klasse færre end forventet.  Den demografiske udvikling i vores område i de næste år er 
positiv, men vi skal have øget fokus på at tiltrække 1. prioritetsansøgere. 
 

De vigtigste indsatsområder for udviklingsplan 2019 - 2020 er derfor reform og rekruttering, og 
udviklingsressourcer prioriteres ift. disse indsatsområder.  
 

Den nuværende strategi udløber i 2020, og der skal derfor desuden udarbejdes en ny strategi for 
perioden 2020 - 2024.  
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1.    Mestring   

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.  

Citat, Strategi 2016 – 2020 

 
1.1. Fuld implementering af gymnasiereform 2017  
Vi arbejder med tilrettelæggelse og evaluering af følgende: 

• justering og udvikling af forløb i alle tre reformår ift. erfaringer og evalueringer fra 2018 – 2019 
på alle årgange 

• implementering af nye eksamensformer 
• udvikling og gennemførelse af fagligt samspil på alle årgange 

• progressionsplan ift. større opgaver, dvs. DHO, SRO og SRP 

• udvikling af undervisningsforløb i videnskabsteori for alle årgange 

• udvikling af aktiviteter til elevens individuelle timepulje 
 

1.2. Innovation   
Vi arbejder med tilrettelæggelse og evaluering af følgende: 

• implementering af progressionsplanen for innovative kompetencer, herunder innovationscamps 
og workshops i innovation for elever 

• fokus på kompetenceudvikling hos lærerne, både i faggrupper og på tværs af fag  
• tilbud om deltagelse i eksterne innovationsforløb til særligt interesserede elever 

 

1.3  Digitale kompetencer og digital dannelse 

Vi arbejder med: 
• justering og implementering af progressionsplan for IT 
• udvikling af brug af G-Suite på GG, herunder 

o fortsat kursusvirksomhed for medarbejdere og elever 
o øget anvendelse af google-sites, fx for Faglige Samspil, IT-support etc. 

 

1.4 Virtuel undervisning 

Vi arbejder med: 
• udvikling af fælles forståelse af “Virtuel undervisning” på GG 
• udvikling af fælles idékataloger med virtuelle undervisningsaktiviteter med henblik på 

inspiration, vidensdeling og gensidig støtte i arbejdet 
• reflekteret brug af virtuelle arbejdsformer 

 

1.5  Andre aktiviteter 

Vi arbejder med: 
• udvikling af talentstrategi på GG 
• fortsættelse af projekt “Fordybelseslæsning” i kommende 1g og 2g 
• udvikling af en sproglig strategi på GG 
• projekter inden for sprog, som er støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog 



 

 

 

2.    Fremsyn   

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. 

Citat, Strategi 2016 – 2020 

 

2.1 Revision af strategi 2016 - 2020 

Vi skal arbejde med: 
• en revision af strategi 2016 - 2020 i samarbejde med elever, lærere, ledelse og bestyrelse 

 

2.2 Fokus på ressourcer 

Vi arbejder med: 
• fortsat fokus på ressourceforbrug i hele organisationen i en tid med løbende krav til 

effektivisering og prioriteringer 
 

2.3 Rekruttering og samarbejde med de lokale folkeskoler  
Vi arbejder med: 

• udarbejdelse af en samlet plan for samarbejde med folkeskoler i Gladsaxe Kommune 
• initiativer, der er rettet mod et samarbejde mellem folkeskolelærere og gymnasielærere i 

udvalgte fag 
• initiativer, der er rettet mod elever i udskolingen, såsom fx master classes i naturvidenskab og 

sprog 
• udvikling af andre initiativer og tilbud til folkeskoleelever 

 

2. 4 Kommunikationsstrategi  
Vi arbejder med: 

• justering af den nuværende kommunikationsstrategi og kommunikationsplan 
• udvikling af en samlet digital strategi, herunder  

o nyt fokus og flere funktionaliteter på hjemmesiden  
o styrket brug af de sociale medier 
o styrket strategisk brug af midler til markedsføring  

 

 

 

 

 

  



 

 

3.    Sammenhold  

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. 

Citat, Strategi 2016 – 2020 

 

3.1. Ny organisering 

Vi arbejder med tilrettelæggelse og evaluering af ny organisering, hvor målene er: 
 

• at eleven oplever: 
o sammenhæng og progression i de faglige samspil (FS), de større skriftlige opgaver (DHO, 

SRO og SRP) samt de fire kompetencer (innovation, IT, internationale og karrierelæring) 
o toning i studieretningen 
o studieretningsidentitet 
o trivsel både individuelt og i klassen 

 

• at læreren oplever: 
o rammer der muliggør samarbejde omkring den enkelte elev, klasse og studieretning 
o meningsfulde møder med hensigtsmæssig fordeling af mødeaktiviteterne 
o indflydelse på beslutninger om den enkelte klasses studieplan samt gymnasiets hverdag 

og udvikling 
 

3.2 Sammenhold og fællesskab 

Vi arbejder med følgende: 
• at styrke fællesskabet gennem aktiviteter for både elever og lærere  
• synliggørelse af GG fx gennem merchandise 

• udvikling af #fællesomGG på de sociale medier, der illustrerer fællesskabet på GG 
 

3.3 Sundhed og trivsel 
Vi arbejder med følgende: 

• projekt Gymnasier Fuld af Liv i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for 
Folkesundhed 

• projekt Lommefilm Drik mindre oplev mere i samarbejde med Trygfonden og Kræftens 
Bekæmpelse 

• forberedelse af projekt Røgfri skole i 2020 i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse  og 
Gladsaxe kommune 

• opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen 2018/2019  
 

3.4 Andre aktiviteter 

• udvikling af nyt koncept GG netwerk til skoleår 2020 - 2021 
 

 



 

 

4.    Udsyn   
 

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 arbejde med aktuelle og praksisnære problemstillinger. 
Vi vil desuden sikre, at alle medarbejdere samarbejder med lokale og/eller globale aktører. 

Citat, Strategi 2016 – 2020 

 

4.1 FNs verdensmål  
Vi arbejder med følgende:  

• udfoldelse af FNs 17 verdensmål  i undervisningen i de enkelte fag  
• videreudvikling af vores UNESCO-asp samarbejde som FNs verdensmålsskole 
• naturvidenskabeligt Erasmus+ projekt med udgangspunkt i verdensmålene (SDG) 
• etablering af et miljøråd, der er med til at øge bevidstheden om miljøspørgsmål hos elever og 

medarbejdere og kommer med konkrete forslag til klimavenlige initiativer.   
 

4.2. Internationale aktiviteter 

Vi arbejder med følgende:  
• videreudvikling af elevens interkulturelle kompetencer jvfr. den internationale strategi 
• videreudvikling af rejsekoncept med en Danmarkstur for 1g elever  
• videreudvikling af  studietur med interkulturelt møde for 2g elever  
• Nordplus støttede projekter 

o Nordplus projekt Active Young Integrating Citizens i samarbejde med Gladsaxe 
Kommune 

o Nordplus projekt for lærere med undervisning i dansk, norsk og svensk 
• Erasmus+ støttede projekter 

o PREP - Preventing Radicalism among European Peers 
o Learning and Teaching Without Limits  
o That’s Europe - projekt om fælles europæiske værdier 

• Andre projekter 
o Udbygning af internationalt samarbejde med skole i Shanghai, Kina - legat 
o Ungdommens folkemøde - besøg af 5 indiske elever fra Lotus Valley School finansieret 

af Danish Culture Institute 
o Studietur til Grønland  for udvalgte elever og en lærer - legat fra Uvm.  

 
4.3 Karrierelæring 

Vi arbejder med følgende:  
• videreudvikling af strategi for karrierelæring  
• initiativer til udvikling af elevens personlige myndighed  

o herunder valgkompetence ift. studie- og karrieremuligheder 
• videreudvikling af karrierelæring i undervisningen i de enkelte fag  

o herunder fordeling af aktiviteter ift. faggrupper og klasseteams  
 

4.4 Andre aktiviteter 

Vi arbejder videre med; 
• åbne arrangementer for forældre, elever, lærere og andre interesserede a la GG Forsamlingshus 


