
Målsætninger for skoleåret 2020/2021  
Som beskrevet i kvalitetsplanen, formulerer rektor og P-rådsformand hvert år en række målsætninger, som 

skal være i fokus i det kommende skoleår.  Målsætningerne tager udgangspunkt i visions- og strategiplanen 

samt elevrådets, lærernes og det øvrige personales input. Arbejdet med målsætningerne evalueres løbende 

af ledelse og p-rådsformand og drøftes i bestyrelsen.  

Et godt arbejdsmiljø 
Som nævnt i strategi- og visionsplanen ønsker vi, at TG skal være en arbejdsplads med et rigtig godt 

arbejdsmiljø, hvor det er rart at være på arbejde, og hvor personale og ledelse samarbejder på tværs af 

faglige skel. Vi ønsker også, at mange har lyst til at tage del i sociale aktiviteter ud over arbejdet.  

I skoleåret 19/20 havde vi fokus på forebyggelse og håndtering af stress. I 20/21 arbejdes mere bredt med 

arbejdsmiljø. Vi vil have fokus på:  

- Arbejdsglæde. For den enkelte, for teams og for den enkelte ansatte. Vi ønsker en bred 

drøftelse af, hvad der skaber arbejdsglæde for den enkelte og for grupper.  

- Personalearrangementer. Vi vil lave en række arrangementer herunder nogle, hvor 

TAP’erne har mulighed for at deltage 

- Kommunikationen mellem personale og ledelse og mellem forskellige personalegrupper 

- Implementering af handleplanen for forebyggelse og håndtering af stress  

DETTE VIL VI GØRE 

A) Der sættes fokus på arbejdsglæde bredt i organisationen, herunder på p-rådsmøder, faggrupper, TAP-

grupper og SU.  

B) Personaleaktivitetsudvalget vil i løbet af skoleåret arrangere en række personaleaktiviteter, og TAP’erne 

vil blive inddraget i planlægningen.  

C) Inden jul vil vi implementere stresshandleplanen.  

D)Kommunikationsgruppen har i samarbejde med AR-gruppen sat gang i et projekt, der skal skabe bedre 

samspil i den interne kommunikation, og som desuden skal fremme den gode tone og fællesskabsfølelsen. 

Kommunikationen mellem personale og ledelse og mellem forskellige personalegrupper er blevet drøftet i 

MUS-samtalerne, og der er ændret på kommunikationsgangene, der hvor det har vist sig relevant. 

INDIKATOR 

Bestyrelsen er blevet præsenteret for relevante tiltag under punkt A til D.  

En god skolekultur 
Som nævnt i strategi- og visionsplanen ønsker vi, at man som elev på TG skal man føle sig som en del af 

fællesskabet og have lyst til at tage del i det. Vi ønsker at give eleverne positive erfaringer med fællesskaber 

– også dem, de ikke er fortrolige med på forhånd.  

I skoleåret 20/21 ønsker vi at styrke TG’s kulturelle og sociale miljø. Vi har allerede mange gode sociale og 

kulturelle aktiviteter på TG, f.eks. morgensamling, skolens fødselsdag, Årets kamp, gallafest, introfest, 

fællestimer, Kulturcafé, Frederiksfestival m.m., men vi ønsker at udvikle aktiviteterne for at styrke 

fællesskabet, sammenholdet og dannelsen. Vi vil have fokus på:  



• At styrke sangkulturen på TG og gøre fællessang til en naturlig del af hverdagen 

• At skabe gode alternativer til rygning i pauserne 

• At etablere tilbud til elever, der har vanskeligt ved at finde ind i fællesskabet, herunder 

“Kreaklubben” 

• Generelt at engagere flere elever i vores aktiviteter 

DETTE VIL VI GØRE  

Kulturudvalg, morgensamlingsudvalg, musiklærer, Kreaklub-lærere, elevråd og studievejledning arbejder 

med at tilpasse og udbygge de kulturelle og sociale aktiviteter på skolen. Ledelsen har en koordinerende 

rolle. 

INDIKATOR 

Bestyrelsen er inden skoleårets slutningen blevet præsenteret for mindst tre aktiviteter samt refleksioner 

over deres effekt.  

Motivation, ansvarlighed og klasserumsledelse 
Som nævnt i strategi- og visionsplanen, ønsker vi at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne er motiverede, 

handlekraftige, initiativrige og ansvarlige, og hvor de bliver gradvist bliver mere selvstændige og klar til at 

tage en videregående uddannelse.  

I skoleåret 20/21 ønsker vi at arbejde struktureret med klasserumsledelse, selvstændiggørelse, 

ansvarlighed og motivation samt fokus på elevernes ansvar for klassens læringsmiljø og for egne 

læringsprocesser.   

DETTE VIL VI GØRE 

Hf-udvalget og stx-udvalget vil drøfte motivation, ansvarlig og klasserumsledelse og på første p-rådsmøde i 

det nye skoleår holde et oplæg om emnet. Oplægget danner udgangspunkt for lærernes arbejde med 

emnet og for et supervisionsforløb, som en gruppe på ca. 15 lærere, fordelt på hf og stx, indgår i. 

Supervisionsgruppen tilrettelægger i foråret en halv pædagogisk dag, hvor alle lærere arbejder med emnet.  

INDIKATOR 

De nævnte aktiviteter er afholdt i løbet af skoleåret. Der er etableret en supervisionsgruppe, som har fået 

tid til at arbejde med emnet og evt. har deltaget i relevante kurser. Repræsentanter for Hf/Stx-udvalgene 

og for supervisionsgruppen har holdt et oplæg for bestyrelsen om arbejdet med motivation, ansvarlighed 

og klasserumsledelse.  

Miljørigtig skole  
Vores elever er optagede af at FN’s verdensmål, herunder bæredygtighed. Vi ønsker at arbejde med 

bæredygtighed på skolen, ligesom vi ønsker at bidrage til deres engagement og at skabe gode rammer for 

at udfolde det på skolen.  

 

I skoleåret 19/20 satte vi fokus på bæredygtighed ved at arrangere Fem fede dage, hvor mange elever var 

engagerede. Vi arbejdede også med affaldssortering, genbrugsmaterialer m.m. Næste skoleår vil vi 

fortsætte dette arbejde.  

DETTE VIL VI GØRE 



Vi vil arbejde videre med bæredygtighed gennem følgende tiltag:  

a) Det skal være tydeligt for elever og personale, at skolen allerede er langt hvad angår 

bæredygtighed, bl.a. fordi vi bruger ”grøn strøm” 

b) Elever og personale skal engageres i bæredygtig adfærd i dagligdagen på skolen, f.eks. ved at 

vælge bæredygtigt emballage i kantinen og bruge genbrugsbeholderne.  

c) Kulturudvalget og elevrådet arrangerer bæredygtighedsevents og andre tiltag, der kan gøre 

skolen mere miljørigtig. 

Indikator: Vi har i skoleåret 20/21 gennemført to eller flere bæredygtighedsevents, f.eks. tøjbytte, 

fællesspisning osv. Der er gennem skolens interne og eksterne kommunikation blevet sat fokus på skolens 

eksisterende bæredygtighedstiltag. Bæredygtighedstiltag (genbrugskrus, genbrugsbeholdere, bæredygtigt 

materialer etc.) anvendes i højere grad end i det foregående skoleår.  

Gode og klare rammer om elevernes arbejde.  
Som det fremgår af vores strategi- og visionsplan, er det vigtigt, at man som elev på TG er klar over, hvad 

der kræves af en, og hvad man kan forvente mht. lektier, skriftlige afleveringer osv.  

DETTE VIL VI GØRE 

I skoleåret 19/20 udarbejdede ledelse, lærere og elever i fællesskab en række retningslinjer for, hvad kan 

man forvente som elev TG. I skoleåret 20/21 vil vi arbejde på, at disse retningslinjer bliver tydelige for både 

elever og lærere. Desuden vil vi arbejde for, at rammerne om de større skriftlige opgaver bliver mere 

tydelige for eleverne.  

Indikator: I starten af skoleåret kommunikeres der til elever og personale om retningslinjerne, så de bliver 

tydelige for alle. Hf-udvalget og Stx-arbejdsgruppen arbejder med at gøre rammerne omkring de større 

skriftlige opgaver mere tydelige for eleverne. Bestyrelsen informeres om, hvordan det går med begge disse 

indsatser.  
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