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Bilag: Udviklingsplan 2021 - 2022 
 
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 arbejdet tager vi udgangspunkt i 
Gladsaxe gymnasiums tre kerneværdier: faglighed, fornyelse og fællesskab. 
 
Strategien for perioden 2020 - 2024 har fire strategiske pejlemærker: 
 

 
 
Gladsaxe gymnasium er desuden en UNESCO verdensmål skole og arbejder systematisk for at 
fremme kendskabet til og indfri FN’s 17 verdensmål. 
 
Corona har haft stor indflydelse på Gladsaxe gymnasiums aktiviteter i de sidste skoleår. Vi 
forventer, at det kommende skoleår 2021 - 2022 bringer en mere almindelig hverdag tilbage. 
Det bliver imidlertid ikke nødvendigvis den samme hverdag, som vi kendte fra før. I det 
kommende år vil vi have fokus på at drage nytte af de erfaringer, vi har fået under Corona. 
 
Årets overordnede fokusområder skal ses i forlængelse af de strategiske pejlemærker og er: 

• Trivsel i en hverdag med erfaringer fra Corona 
• Læringskultur og formativ evaluering med fokus på den enkelte klasse 
• It-didaktik og digital dannelse 
• Bæredygtighed i hverdagen 

 



 

 

Trivsel i en hverdag med erfaringer fra corona 

Erfaringerne fra mange måneders hele og delvise nedlukninger har haft stor indflydelse på både 
elever og medarbejderes trivsel. Vi vil derfor fokusere på at skabe en hverdag, hvor vi bringer 
erfaringer fra nedlukningerne i spil - gode som mindre gode - for at fremme kendte og nye 
måder at løse hverdagens opgaver på. Corona har givet anledning til at stoppe op og reflektere 
over kendte tilgange og tage gode erfaringer med fra perioder med nedlukning. 
 
Vi vil bl.a. arbejde med 

• initiativer, der kan fremme trivsel blandt elever, herunder fællesskabende aktiviteter i 
hverdagen 

• initiativer, der kan fremme trivsel blandt medarbejdere, herunder fællesskabende 
aktiviteter 

• videreudvikling af virtuel undervisning og virtuelle møder 
• fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og i samarbejdet i løsning af opgaver 
• gennemførelse af APV 

 
Forankring og evaluering:  
Dette indsatsområde er forankret hos SU (samarbejdsudvalg), AMO (arbejdsmiljøudvalg), FU 
(Fællesudvalg) og KK’ere (klassekoordinatorer) 
 
Læringskultur og formativ evaluering med fokus på den enkelte klasse 

I skoleåret 2021 - 2022 gennemfører vi et fælles udviklingsprojekt med fokus på læringskultur 
og formativ evaluering i den enkelte klasse. Initiativet bygger videre på de seneste års 
pædagogiske aktiviteter. Det overordnede formål med projektet er at støtte den enkelte elevs 
læring ved brug af formativ evaluering og styrke klassens læringsfællesskab og hermed klassens 
faglige og sociale trivsel. Der er tale om et helskoleprojekt, hvor alle lærere arbejder med et 
selvvalgt konkret udviklingsforløb under det overordnede tema. 

Vi vil bl.a. arbejde med 
• teoretiske og praktiske tilgange til læringskultur, klasseledelse og formativ evaluering, 

herunder bl.a. eksterne oplægsholdere 
• selvvalgte konkrete udviklingsforløb under det overordnede tema om læringskultur og 

formativ evaluering omkring klasserne  
• inddragelse af eleverne i udviklingen og evalueringen af projektet  
• eleverne arbejder med at styrke deres bevidsthed om egne læringsstrategier bl.a. 

gennem formativ evaluering og evalueringssamtaler 
• elevernes dannelsesproces ift læring og faglig udvikling 

 
Forankring og evaluering:  
Dette indsatsområde er forankret hos styregruppen for udviklingsprojektet, PAU (Pædagogisk 
Arbejdsudvalg), alle pædagogiske medarbejdere samt elevrådet 



 

 

It-didaktik og digital dannelse     
Undervisningen har det sidste år været præget af lange perioder med virtuel og hybrid 
undervisning. I den forbindelse er lærernes erfaringer med it-medieret undervisning øget - 
næsten eksplosivt. I det kommende skoleår sætter vi fokus på at opsamle erfaringer og 
videreudvikle it-didaktiske formater, som kan bruges i den daglige undervisning. Hensigten er at 
styrke udviklingen af varierede, udbytterige og nutidige undervisningsformer i sammenhæng 
med en fælles indsats omkring udviklingen af elevernes digitale dannelse.  

Vi vil bl.a. arbejde med 
• systematisering af erfaringsudveksling og vidensdeling om IT-didaktik mellem kolleger 

med inddragelse af elever 
• opdatering af progressionsplan for elevernes digitale dannelse 
• inspirations- og hjælpemateriale til både elever og lærere, fx på GG-site, IT-support site 

mm. 
• retningslinjer for anvendelse af virtuelle undervisningsmoduler og andre former for 

fjernundervisning 
 
Forankring og evaluering:  
Dette indsatsområde er forankret hos PAU (Pædagogisk Arbejdsudvalg) og IT-udvalget 
 
Bæredygtighed i hverdagen         
I de seneste år har GG haft et øget fokus på bæredygtighed, klima og miljø. Vi ønsker at 
fastholde og styrke dette fokus, så bæredygtighed bliver indarbejdet i hele organisationen. 
Udover gennemførelse af konkrete tiltag kræver dette en øget bevidsthed om emnet hos alle 
elever og medarbejdere på GG. Dette kan fx ske via debatter og overvejelser af mere strategisk 
karakter. 
 
Vi vil bl.a. arbejde med 

• udvikling af bæredygtighed som en del af den almene dannelse 
• udvikling og gennemførelse af grønne aktiviteter og projekter, f.eks. 

affaldssortering,flere bæredygtige materialer og projekt om øget biodiversitet mm 
• bæredygtige studieture 
• styrkelse af GGs grønne profil og strategi, bl.a. med indførelse af klima og 

bæredygtighedsplaner  
 
Forankring og evaluering: 
Dette indsatsområde er forankret hos elevrådet, miljørådet og koordinator for klima og 
miljø, SU + alle medarbejdere 
 

 
Vedtaget på bestyrelsesmøde 9. juni 2021 


