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 Indsatsområder 2021-2022 

 Evalueringsudvalget medlemmer 2021-2022 
 Evalueringsudvalget i 2021-22 var sammensat af to elever udpeget af elevrådet, to lærere valgt af lærerne, en pædagogisk faglig koordinator og to 
 ledelsesrepræsentanter. Medlemmerne er Sune 1s, Peter 2z, Carina Dreier-Hansen (CD), Pia Hammershøy (Pia),  Natacha Bjerre (NB), Mette 
 Præstiin Brandt (MP) og Line Marie Svensson (LS). 

 Evalueringsudvalget 2021-22 har evalueret Evalueringsstrategien for skoleåret 2021-22. 

 Indsatsområder 2021-222 
 I skoleåret 2021-22 arbejdede Evalueringsudvalget primært med indsatsområderne 

 1.  Læringskultur og formativ evaluering i den enkelte klasse 
 2.  Trivsel på elev- og lærerside 
 3.  It-didaktik og digital dannelse 

 Kort konklusion på evalueringen af arbejdet med indsatsområder fra 2021-22 

 1.  Læringskultur og formativ evaluering i den enkelte klasse 

 I skoleåret 2021 - 2022 har vi gennemført et helskoleprojekt med fokus på formativ evaluering og læringskultur, som bygger oven på 
 udviklingsprojektet fra sidste skoleår om formativ evaluering i fagene. Projektet faldt i to dele; i efteråret 2021 samarbejdede lærerne i 
 klasseteams på 2. og 3. årgang med klassens KK’ere (klassekoordinatorer) som tovholdere, imens 1.g-årgangen kom i fokus i forårssemesteret. 
 Som optakt til årets gruppearbejde holdt Dorte Ågård et oplæg for hele lærerkollegiet d. 13. september om motiverende klasseledelse (styring og 
 kontakt) samt konkret inspiration til at udvikle klasseledelse. Herefter arbejdede de forskellige klasseteams ud fra projektets mål og en 
 progressionsplan med selvvalgte emner som f.eks. lektielæsning, rummelighed, brug af computere og peer feedback. 

 Erfaringer fra første del af projektet blev på plænlægningsdagene i januar 2022 fremlagt i mindre grupper. Hver gruppe præsenterede deres 
 projekt og elevevalueringer for to-tre andre grupper ud fra hands out på papir. 
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 Projektets anden del, der er forløbet i foråret 2022, er i skrivende stund endnu ikke blevet fremlagt som projektets første del, men til PR-møde i 
 maj har alle grupper udfyldt projektskema for deres arbejde. Disse skal der arbejdes med på forberedelsesdagene i juni hvor projektet også 
 evalueres endeligt. 

 Sideløbende med helskoleprojektet har vi kørt et mindre projekt om formativ feedback i 1.g c-niveau fagene. Det er fag, der alle afslutter efter 
 første år, hvorfor karaktergivningen kan være svær, da der er meget kort tid fra studieretningsstart (slut af grundforløb) til faget afslutter. 
 Formålet med projektet var at sikre, at eleverne blev bedre rustet til at vide, hvordan de udviklede sig fagligt, og så de blev bevidste om, hvordan 
 de skulle arbejde i fagene for at forbedre sig. Samtidig var håbet, at det ville give eleverne en bedre fornemmelse af, hvor de lå fagligt, og at det 
 også kunne hjælpe lærerne i karaktergivningen at arbejde formativt med eleverne. 
 Indsatsen er blevet evalueret ved spørgeskemaer til både 1g-eleverne og lærerne, der har haft et 1.g c-niveau fag. På lærersiden viste evalueringen 
 overvejende, at projektet har haft en positiv effekt på elevernes forståelse af eget standpunkt. På elevsiden var det tydeligt, at eleverne er glade for 
 den formative feedback, de har fået, og at de ønsker dette udbredt til flere dag. 

 2.  Trivsel på elev- og lærerside 

 I skoleåret 2021 - 2022 har vi gennemført både elevtrivselsundersøgelse (ETU) og medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU), samt 
 arbejdspladsvurdering (APV). 

 I årets MTU og APV har vi brugt et spørgeskema fra ENNOVA, da man her har mulighed for at sammenligne egne resultater med andre skoler. 
 85% af medarbejderne har besvaret spørgeskemaet, og overordnet kan man sige at vi ligger gennemsnitligt, men med flere kategorier over 
 gennemsnittet for gymnasier. Der er dog især to emner, som MTU’en peger på at vi skal arbejde med: arbejdsmiljø og sygefravær samt MUS. 
 Fremadrettet er vi i gang med at udvikle handleplaner for at højne arbejdsmiljøet og mindske sygefraværet. 

 I skoleåret 2021-22 har vi arbejdet med trivsel på lærersiden ved blandt andet at nedsætte et trivselsudvalg, der har planlagt mindre aktiviteter for 
 alle ansatte efter arbejdstid eller i pauserne. I januar arrangerede AMO dilemmadrøftelser om krænkende adfærd og PAU faciliterede 
 dilemmadrøftelser om organisering af arbejdet for at inddrage hele organisationen i overvejelser omkring disse emner. PAU’s dilemmadrøftelser 
 har udmøntet sig i gentænkning af placering af aktiviteter i planlægningskalenderen og nogle ændringer i organiseringen af skolen. Derudover har 
 SU planlagt flere eftermiddags udflugter for alle ansatte for at styrke trivsel og sammenhængskraft. 
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 På elevsiden har der også været flere spor i arbejdet med trivslen i dette skoleår. Alle klasser har fået tilbagemelding på deres ETU-resultater ved 
 enten deres klassekoordinator eller en ledelsesrepræsentant. Tilbagemeldingen indeholdt både præsentation af resultater samt mulighed for 
 drøftelser af specifikke problemstillinger. Elevernes drøftelser blev skrevet ned og delt med klassens lærere og ledelsen. For at fremme trivslen og 
 sammenholdet i klasserne har vi i dette skoleår organiseret planlægningen og afholdelsen af de sociale aktiviteter efter skoletid på en ny måde. 
 Som noget nyt har hver 2.g klasse sammen med lærere haft ansvaret for at arrangere og afholde enten en café eller en fest for hele skolen. 
 3.g’erne stod for planlægning af gallafesten. Evaluering af den nye organisering af sociale arrangementer er i gang med at blive evalueret af 
 elever, lærere og ledelse. 

 3.  It-didaktik og digital dannelse 
 I dette skoleår har vi arbejdet med at definere de virtuelle arbejdsformer, elevernes brug af devices og etablering af fælles regler for digital adfærd 
 på GG, samt videreførsel IT-træf for personalet. 
 Vi har haft behov for at definere de virtuelle arbejdsformer for at kunne udvikle retningslinjer for den virtuelle undervisning. Dette arbejde er 
 udført at IT-udvalget i samarbejde med PAU og ledelse. Resultatet blev forelagt SU og PR og efterfølgende offentliggjort på GG-site. 
 I skolens pædagogiske helskoleprojekt har et af punkterne blandt andet været klasserumsledelse og nogle har mere specifikt arbejdet med 
 elevernes brug af devices i undervisningen. Herudover blev det også vendt på et dilemmamøde i januar, hvordan vi skal håndtere brugen af 
 devices. Opsamling på dilemmamødet blev vendt i PAU, SU og ledelse, hvorefter en passus blev indarbejdet i skolens digitale husregler. 
 Skolens digitale husregler blev til i dette skoleår som en sammenskrivning af tidligere styredokumenter, så alle regler og retningslinjer er samlet 
 ét sted. På baggrund af succesen med IT-træf for personalet fra sidste skoleår, har der i dette skoleår været afholdt forskellige IT-træf for 
 personale omhandlende; tilføjelsesprogrammet EdWord, GoogleSites, De nye Smartboard (Promethean) og  Bibliotek.dk  anvendelse og 
 muligheder. IT-træffene er blevet afholdt af IT-support-gruppen, der er en arbejdsgruppe under IT-udvalget. Denne arbejdsgruppe har også haft 
 stor fokus på arbejdet med at klæde eleverne på til at bruge IT på GG. 
 Derudover har der været en arbejdsgruppe med fokus på IT-didaktik, hvor formålet har været at udbrede lærernes kendskab til nye programmer, 
 samt en arbejdsgruppe omhandlende digital dannelse for eleverne. Her er det udviklet fagspecifikke moduler i 2.g til dansk, engelsk og historie 
 om hhv. identitet på nettet, deep fakes  og kildekritik på nettet. 
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