
Målsætninger for skoleåret 2021/2022 
Rektor og P-rådsformand formulerer hvert år en række målsætninger, som skal være i fokus i det 
kommende skoleår. Målsætningerne tager udgangspunkt i visions- og strategiplanen fra 2018 samt 
elevrådets, lærernes og det øvrige personales input. Arbejdet med målsætningerne evalueres løbende 
af ledelse og p-rådsformand og drøftes i bestyrelsen. Her præsenterer vi vores målsætninger for 
skoleåret 21/22. 

Høj faglighed 
TG’s høje faglighed og høje ambitioner på elevernes vegne er centralt i vores visions- og strategiplan 
og vil fortsat være i fokus i dette skoleår. Høj faglighed fremmes på mange måder, herunder gennem 
rekruttering, efteruddannelse, en høj grad af vidensdeling mellem lærerne og de bedst mulige 
rammer om lærernes undervisning. Det er vigtigt, at lærerne har gode muligheder for og er motiveret 
for at inspirere hinanden, deltage i faglig og pædagogiske efteruddannelse og kurser mv. 

DETTE VIL VI GØRE 

A) For at understøtte den gode vidensdelingskultur tilbydes faggrupperne halve eller hele 
faggruppedage med mulighed for idéudveksling, iværksættelse af fælles initiativer, 
inddragelse af eksterne kursusholdere mv. 

B) Vidensdelingen på tværs af faggrupper understøttes bl.a. gennem 
supervisionsprojektet (se nedenfor). 

C) Lærerne skal fortsat have gode muligheder for og motiveres til at 
deltage i faglige efteruddannelseskurser. 

D) Vi er fortsat i dialog om de optimale rammer om undervisningen, set i forhold til 
fagligheden, bl.a. i SU, p-råd og elevråd. 

 
DETTE HAR VI GJORT 

Supervisionsprojektet er i gang for en lille gruppe lærere, og vi planlægger at udbrede det til resten af 
lærergruppen i de kommende år. 

 
Der har været hold faggruppedage i en række faggrupper. 

 
Det har været et rekordår mht. efteruddannelse. Rigtig mange lærere har været afsted på kurser m.m. 

Høj elevtrivsel 
Vi vil i dette skoleår styrke den i forvejen høje elevtrivsel på vores skole. Det er vigtigt, at vores elever 

trives fagligt, personligt og socialt, at vi som skole arbejder på at styrke trivslen, og at vi tilbyder hjælp, 

hvis elever ikke trives. Vi vil sætte fokus på at etablere gode klassefællesskaber i opstarten i august og i 

starten i studieretningsforløbet på stx. Vi vil arbejde på at imødekomme forskellige elevgrupper og 

styrke tolerancen og fællesskabet i klassen og på skolen generelt. Et vigtigt element i trivslen er 

selvstændiggørelse og oplevelsen af at kunne stå på egne ben. Denne vil vi fremme gennem tydelige 

udmeldinger om forventninger til elevernes adfærd, arbejdsindsats og deres ansvar for at opsøge 

information og spørge om hjælp. 

DETTE VIL VI GØRE 

A) Vi vil omtænke klasselederfunktionen mht. struktur og indhold og sikre 
kompetenceudvikling af klasselederne. 

B) Vi vil evaluere introforløbet og evt. justere det. Eleverne vil blive inddraget. 
C) Vi vil gøre det synligt, hvad vi forventer af elever på TG mht. arbejdsindsats, og hvad 

elever kan forvente mht. lektier, afleveringer mv. Vores dokumenter om gensidige 
forventninger mellem skole og elever skal udbredes. 

 
DETTE HAR VI GJORT 

Førsteklassernes klasseledere har været på et endagskursus med Netwerk og fået forskellige 
redskaber til arbejde med elevtrivsel og klasserumskultur. Der er øremærket en række lektioner, hvor 
klasselederen kan anvende redskaberne i klasserne. 



 
Vi har nu to klasseledere i alle klasser og vil evaluere om det styrker funktionen, at der nu er større 
mulighed for kollegial sparring om arbejdet med klassens trivsel. 

 

Vi har præsenteret eleverne for forventningsdokumenterne i forbindelse med vores besøg i klasserne. 

Et godt arbejdsmiljø 
Et godt arbejdsmiljø er også centralt i visions- og strategiplanen og vil også være i fokus i dette skoleår. 

Vi ønsker, 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 fag, funktioner og opgaver. Vi ønsker 

også, at de ansatte føler sig som en del af et arbejdsfællesskab, og at mange har lyst til at tage del i 

sociale aktiviteter ud over arbejdet. 

Sidste skoleår var en stor del af personalets arbejdsliv i forandring. Det var ikke muligt at afholde sociale 

arrangementer på grund af Covid 19-restriktionerne. Skolens interne kommunikation var under 

forandring, idet ledelsens kommunikation i høj grad var styret af behovet for at informere om de 

mange ændringer i hverdagen. Vi fik erfaringer med nye kommunikationskanaler, bl.a. Teams. I lyset 

af dette vil vi have fokus på følgende i dette skoleår: 

• Vi vil styrke det kollegiale fællesskab i personalegruppen gennem fælles aktiviteter. Det er 

vigtigt, at arrangementerne er tilgængelige for alle, så man har mulighed for at deltage, hvis 

man har lyst til det. 

• Vi vil styrke den interne kommunikation mellem ledelse, personale og elever, bl.a. ved at bringe de 
positive erfaringer med en mere dynamisk kommunikation videre i tiden efter Corona-
restriktionerne. 

• Vi vil synliggøre, at samarbejdsudvalget (SU) er et dialogforum, der skal give personalet og 
ledelsen mulighed for at forstå og lytte til hinanden og derigennem kvalificere ledelsens 
beslutninger. 

• Vi vil forberede en udskiftning af First Class med et andet IT-system. 

DETTE VIL VI GØRE 

A) Personaleaktivitetsudvalget og evt. andre afholder en række personalearrangementer. En eller flere 
repræsentanter for TAP’erne inddrages i planlægningen. 

 

B) Samarbejdsudvalget nedsætter et ad hoc-udvalg, som skal drøfte skolens 

kommunikationskanaler og komme med forslag til skolens interne kommunikation i et 

fremadrettet perspektiv. Kommunikations- erfaringerne fra covid-19-tiden tages med i 

betragtning. 

C) Samarbejdsudvalget skal tage initiativer, der skal synliggøre udvalgets funktion og konkrete 
arbejde. 

 

D) Espen, It-vejlederne og andre it-kyndige og/eller -interesserede skal forberede udskiftningen 

af First Class med et andet it-system. 

 

DETTE HAR VI GJORT 
Personaleaktivitetsudvalget består nu af to lærere og en repræsentant for TAP. Der er planlagt en 
række personaleaktiviteter, blandt andet personaletur til håndboldkamp og fredagsbar. 

 
På et p-rådsmøde har vi drøftet, hvordan vi kan drage nytte af virtuelle møder fremadrettet. 
 
Samarbejdsudvalget har bedt personaleaktivitetsudvalget planlægge en strategi-personaletur til fx 
Bremen. 

 

IT-gruppen har været på besøg på Middelfart Gymnasium og AGS for at se, hvordan hhv. Google- og 



Teams- løsninger fungerer i praksis.  
Skolen har valgt MS-Teams som fremtidig IT-platform, skiftet sker ved sommerferien. 

 
En god skolekultur 

Det er vigtigt, at man som elev og ansat på TG føler sig som en del af fællesskabet og har 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 havde vi som målsætning at styrke TG’s kulturelle og sociale miljø ved at udvikle vores 

eksisterende aktiviteter, herunder morgensamling, skolens fødselsdag, Årets kamp, gallafest, introfest, 

fællestimer, Kulturcafé, Frederiksfestival m.m. Desværre var meget af dette arbejde ikke muligt pga. 

Covid 19-restriktionerne. I 2021/22 vil vi: 

DETTE VIL VI GØRE 

a) Genstarte og omtænke vores traditioner og aktiviteter 
b) Styrke sangkulturen på TG og gøre fællessang til en naturlig del af hverdagen 
c) Skabe gode alternativer til rygning i pauserne 
d) Fortsætte med “Kreaklubben,” der bl.a. er et tilbud til elever, der har vanskeligt ved at inde ind i 

fællesskabet 
e) Generelt engagere flere elever i vores aktiviteter, såvel aftenarrangementer som morgensamlinger 

osv. 
f) Inddrage eleverne i udsmykning af skolen og indretning af udendørsarealerne 
g) Hjælpe med at etablere elevrådet og fremme dets arbejde 
h) Genstarte elevmessen (hvor eleverne i starten af skoleåret præsenteres for de forskellige 

foreninger mv.) 

Kulturudvalg, morgensamlingsudvalg, musiklærer, Kreaklubbens lærere, elevråd og studievejledning 

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

en koordinerende  rolle. 
 

DETTE HAR VI GJORT 

Vi har holdt elevmesse, hvor alle elevforeningerne har præsenteret sig og haft mulighed for at hverve 
medlemmer.  

 
Hver torsdag arrangerer Torsten torsdagssang, og der er god tilslutning fra elever og personale. 

 
Elevrådet har været involveret i Fem fede dage og har bl.a. stået i køkkenet og fundet en 

foredragsholder.  

 

Kreaklubben er også i år en meget populær puljetimeaktivitet. 

 

Ca. 20 elever, to lærere og pedeller er pt. i gang med at renovere og udsmykke elevopholdslokalet 

”kælderkantinen”. 

 
Motivation, ansvarlighed og klasserumsledelse 
Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne er motiverede, handlekraftige, initiativrige og 

ansvarlige, og hvor de gradvist bliver mere selvstændige og klar til at tage en videregående uddannelse. 

I skoleåret 20/21 søsatte vi et supervisionsprojekt, hvor en gruppe lærere arbejdede struktureret med 

klasserumsledelse, selvstændiggørelse, ansvarlighed og motivation samt fokus på elevernes ansvar for 

klassens læringsmiljø og for egne læringsprocesser. Dette supervisionsprojekt ønsker vi at videreføre i 

21/22 

DETTE VIL VI GØRE 

Supervisionsprojektet føres videre, gerne med deltagelse af flere lærere. 



 
DETTE HAR VI GJORT 

Det lykkedes ikke at samle volumen nok blandt lærerne til at opstarte supervisionsprojektet i år. Vi 
planlægger at udbrede det til resten af lærergruppen i de kommende år. 
 
Til gengæld har STX-udvalget og HF-udvalget arbejdet sammen om en progressionsplan for elevernes 
tilegnelse af studietekniske kompetencer, i forhold til at ansvarliggøre og motivere dem til læring. 

 
Miljørigtig skole 
Vi ønsker fortsat at arbejde med bæredygtighed på skolen. Vi ønsker at bidrage til elevernes 

engagement i bæredygtighed og at skabe gode rammer for at arbejde med det på skolen. Vi vil sætte 

fokus på dannelsesaspektet ved bæredygtighed og betone, at bæredygtighed indebærer valg og fravalg, 

f.eks. i forbindelse med forbrug. 

 

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 bruge genbrugsbeholderne. Elevrådet skal have mulighed for at drøfte 

bæredygtighed med relevante aktører. 

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

kan gøre skolen mere miljørigtig. 

d) Vi vil drøfte, hvordan vi kan udnytte vores område ved den botaniske have bedre, 

f.eks. ved at etablere faciliteter til udendørs undervisning, gennem klimavenlig beplantning, 

evt. i samarbejde med Tønder Kommune, som arbejder på at blive ”Danmarks vildeste 

kommune”. 
 

DETTE HAR VI GJORT 

Vi har afholdt fem fede dage, hvor elevrådet lavede bæredygtig mad til alle sammen med kokken Malte 

Bjerring. Vi har også lavet tøjindsamling og haft et foredrag om bæredygtigt tøj. 

Den botaniske have har været drøftet på SU og på pædagogisk råd. Vi arbejder videre med projektet. 

Kantinen har afskaffet engangsemballage til dagens ret og servering til personalet. Anden 
engangsemballage skal udfases herefter. 

De to samfundsfaglige 1g-klasser er tonet som klimaklasser, og der planlægges via Erasmus+midler en 
ekstra studietur til Polen for at perspektivere den danske grønne omstilling med andre landes. 


