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Indledning
Dette dokument indeholder FGU Nords strategiplan
for perioden 2020 til 2023. Perioden starter ved
skoleårets begyndelse i 2020 og rækker frem til afslutningen af skoleåret 2023 og dækker således tre
hele skoleår.

hedsorienteret undervisning herunder anvendelse
af de 15 didaktiske principper er fuldt implementeret.
Med dette dokument og den bagvedliggende proces, er der skabt et fundament for arbejdet henimod virkeliggørelsen af ovennævnte ambitioner.

På ikrafttrædelsestidspunktet har FGU Nord været i
drift et år. Strategiplanen skal sikre, at skolen opnår
de i bekendtgørelsen opstillede forventninger om at
være i fuld drift efter en indkøringsperiode på fire år.

Nedenfor ses en af arbejdsgruppernes fortolkning
af sammenhængen mellem holdninger, indsatser,
rammer og resultater i FGU-uddannelserne.

Med fuld drift menes, at alle ministerielle målsætninger, hensigter, ideer og retningslinjer for hel-

Figuren på forsiden er ligeledes en af arbejdsgruppernes fortolkning af skolens kerneopgave.
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Processen
Strategiprocessen på FGU Nord har været en vekselvirkning mellem arbejde i ledergruppen og den
samlede personalegruppe omfattende både lærere
og øvrigt personale. Arbejdet med personalegruppen har været organiseret i to medarbejderseminarer (pædagogiske dage), der er afholdt henholdsvis
den 17. februar og den 14. august. Forløbet skulle
have været afsluttet 20. marts, men blev blev kraftigt forsinket på grund af COVID-19.

le strategier for de konkrete arbejdsteam, der skal
føre de overordnede strategier ud i livet indenfor
deres respektive områder. For at gøre strategierne
operationelle var det andet formål at grupperne
udarbejdede egentlige aktivitetsplaner for resten
af skoleåret. Der opsamledes skriftlige dokumenter
fra alle grupperne, der desuden præsenterede deres arbejde for hele medarbejdergruppen og FGU
Nords bestyrelsesformand.

Efter planen påbegyndtes processen med et ledergruppemøde (LG møde) den 19/1 kaldet Strategi
I. Her fastlagdes mission, vision og værdigrundlag
og det første medarbejderseminar kaldet Strategi II.
På Strategi II fik alle medarbejderne lejlighed til at
forholde sig til visionen og de fire værdier, ligesom
de opdelt i tværgående grupper diskuterede og gav
indspark til hvordan de forestillede sig den bedst
tænkelige udgave af skolen i 2023. På basis af det
første medarbejderseminar afholdtes et LG møde,
hvor man dels evaluerede forløbet og dels diskuterede og konsoliderede de mange input i otte strategiske mål for FGU Nord. Endelig planlagde man det
andet medarbejderseminar Strategi IV. Her var der
to hovedformål: Det ene var at udforme funktionel-

Dette strategidokument er sammenskrivningen af
den opsamlede dokumentation, som skal præsenteres for og godkendes af skolens lærere, ledelse
og bestyrelse.
Processen varetoges af skolens ledelse i samarbejde med seniorkonsulent Arne Rosendahl Lassen
og Leif Pjettursson fra konsulentfirmaet Rosendahl
Consulting. Til begge de pædagogiske dage deltog en såkaldt graphic recorder, der opsamlede de
enkelte præsentationer, mens de blev givet. Det er
disse tegninger, der anvendes som illustrationer i
nærværende strategiplan. På Strategi IV opsamledes gruppernes arbejde på skabeloner, der i forvejen var lagt på skolens fællesdrev.

Dato

Betegnelse

Deltagere

Indhold

19. januar

Strategi I

LG

Mission, vision, værdier

17. februar

Strategi II

Medarbejdere

Værdier, Vision

24. februar

Strategi III

LG

FGU Nords otte strategiske mål

20. marts -> 14. august

Strategi VI

Medarbejdere

Funktionelle strategier

LG og bestyrelse

Sammenfatning og godkendelse

26. marts - > september 2020 Strategi V
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De tværfaglige teams
De tværfaglige teams udgør de egentlige arbejdsteams og er sammensat med henblik på at varetage
det pædagogiske og didaktiske arbejde gennem
skoleåret. Arbejdsgrupperne fik således mulighed
for, på Strategi IV, at udarbejde gruppens strategiske grundlag for perioden 2020-23 og planlægge
hovedelementerne i det konkrete arbejde for skoleåret 2020-21.
De tværfaglige teams var sammensat således:
Team 1-5 fra Ballerup, team 6-9 fra Gladsaxe og
team 10 (administration og service) dækker begge
adresser.

ve Rasmussen (fordelt på andre teams pga. sygdom)

Team 6: Gladsaxe, PGU: Line Monin, gastronomi,

Team 1: Ballerup: PGU, AGU, Almen, vejledning:

Christina Hansen, sundhed og pædagogik, Tina
Danum, sundhed og pædagogik, Jeanette Johansen, Sundhed og velvære, Camilla Strauss, Sundhed og velvære, Rasmus Frøslev Jensen, almenunderviser, Mia Trier Wagner, vejleder.

Linda Jørgensen, Grafisk Produktion, Nina Wagner,
Digital Design, Casper Cordua, Maler, (Heidi) Maler,
Mikkel Wiese, almenlærer, Andreas Danielsen, almenlærer AGU, Anne Larsson, vejleder

Team 2: Ballerup: Ballerup: PGU, AGU, Almen,

vejledning: Thomas Faxholm, Træ og Håndværk, Eric
Andersen, Træ og Håndværk, Søren Rasmussen, almenlærer PGU, Signe Schjøht, Kultur og Pædagogik,
Annette Brinkmann, Kultur og Pædagogik, Bianca
Zoffmann, almenlærer, AGU, Anne-Sophie Winther
Pilholm, almenlærer, PGU, Katrine Kamp, vejleder

Team 7: Gladsaxe PGU: Tine Maria Koefoed,

Team 3: Ballerup:

grafisk design og web, Lars Bro, grafisk design og
web, Camilla Olsen, Maler, Michael Kofoed, ejendomsservice, Laura Dixen, Ordblindeunderviser,
Rune Elgaard, almenlærer, Marie Katrine Loft, almenlærer, Ditte E. Bistrup-Sørensen, vejleder.

Foto og visuel kommunikation, Kirsten Bille, ReDesign, Lisbet Holmsted, ReDesign, Marie Madsen,
ReDesign, Benny Hansen, Film og lyddesign, Anne
Skovby, almenlærer, Claus Jensen, vejleder.

Team 8: Gladsaxe, PGU: Flemming Persson,

Ballerup: PGU, AGU, Almen,
vejledning: Maria Jacobsen, Film og TV, Jan Nygaard
Jensen, Musik og Producer, Peter Wendelbo Hansen,
Musik og Producer, Benedikte Havemann, SoMe,
Helle Markussen, SoMe, Rebekka Abildtrup Hansen,
almenlærer, PGU, Lene Mardahl, almenlærer, PGU/
AGU, Tina Dk, vejleder

Team 9: Gladsaxe, AGU: Helle Sommerfeldt,

almenlærer, Thomas Jakobsen, almenlærer, Tanna
Kjær Blak, almenlærer, Naja Busse, almenlærer,
Jannik Farup, almenlærer, Tuna Öztürk, almenlærer,
Carina Wahl, almenlærer, Lars Søgaard Petersen,
almenlærer, Tanya Teglbjærg, almenlærer, Jeanné
Hjort Vetling, vejleder, Tina Nagel, vejleder

Team 4: Ballerup: Ballerup: PGU, AGU, Almen,

vejledning: Jan Jensen, Auto, Cykel og Metal, Jørgen
Olsen, Ejendomsservice, PGU/KUU, Jens Nørr-Rasmussen, EJD. + almenlærer PGU/KUU, Kristina Tinggaard, SOE, PGU/KUU, Simon Nøhr-Larsen, Gastronomi, Aron Tolboe Handler, almenlærer, AGU/PGU,
Gitte Raae Søndergaard, almenlærer PGU/AGU,
Jacob Skinbjerg, vejleder

Team 10:

Service og administration (begge
adresser): Finn Pilegaard, IT, Rune Søndergaard, IT,
Nadia Vibæk, Rengøring, Helena Otto, Administration, Rikke Rünitz, Administration, Annette Thornfeldt, Administration, Tina Petersen, Administration.

Team 5: Ballerup: STU: Christina Thornfeldt

Højland, Peter Lundgaard Nielsen, Thomas Dyreha-
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Grundlag
Fundamentet for FGU Nord er, som i alle andre virksomheder,
private såvel som offentlige, skolens mission, vision og værdier.

Mission

Missionen giver sig selv, idet der foreligger en lovtekst, der klart beskriver FGU
skolernes samfundsmæssige opgave og
dermed raison d’être:

FGU NORD skal gennem arbejde med personlige, sociale og faglige kompetencer
give unge mennesker viden, kundskaber,
færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå beskæftigelse

Vision

Visionen er blevet til gennem en brainstorm i ledergruppen hvor de enkelte
medlemmers forestillinger og ønsker
for det bedst mulige outcome gradvis
blev reduceret og samlet i en fyndig
sætning, der kunne udgøre en daglig
rettesnor for skolens og den enkelte
ansattes stræben:

Vores vision er at alle
unge, uanset baggrund,
lever et meningsfyldt
voksenliv

Værdier

Værdier er vores rammer, når vi skal tage
stilling til hvordan missionen skal efterleves
og visionen virkeliggøres i det daglige. De
skal tilbyde blivende svar på tilbagevendende
spørgsmål som: Hvordan udfører vi denne
opgave? Hvilket alternativ er det mest attraktive? Hvilke holdninger ønsker vi at bibringe
lærere og elever?
I en tilsvarende proces som ovenfor oplistedes
en række personlige og almene holdninger,
som gennem prioriteringer og omskrivninger
resulterede i følgende fire nedskrevne værdier
for FGU Nord:
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Vær nysgerrig
Opbyg ligeværdige og
respektfulde relationer
Tag ansvar for fællesskabet
Benyt faglighed som et
middel til at opnå målene

Strategiske mål for FGU Nord 20-23
Til formuleringen af de strategiske mål for FGU
Nord hentedes inspiration fra ideerne bag balanced
scorecard. På den måde opbygges målsætninger
på en måde, der sikrer konsistens og sammenhæng og som tilgodeser de fire nøgleområder i
enhver virksomhed privat som offentlig: Økonomi er
grundlaget for al aktivitet, kunderne tilvejebringer
økonomien, et godt produkt tiltrækker og fastholder

kunder og produktion sker takket være kompetente og engagerede medarbejdere. De otte mål – to
indenfor hvert nøgleområde samt bygningsstrategi – kan tilmed anvendes direkte som overordnede
key performance indicators i forbindelse med den
løbende opfølgning. De overordnede strategiske
mål er formuleret SMART og er følgende:

Økonomi

I 2023 har vi sikret en økonomi med balance i indtægter og udgifter, der skaber et
overskud på 1–2% årligt.
Vi er i færd med at opbygge en egenkapital, der sikrer skolens fortsatte drift trods
udsving i elevantallet på op mod 20 % i
mindst et år.

Kunder

I 2023 har vi opbygget en bred vifte af attraktive tilbud, der sikrer en stabil søgning
svarende til kapaciteten.
Vi har opnået en kvalitet, der muliggør at
mindst 70% af vores udslusede elever er i
uddannelse eller job efter fire måneder.

Produktion

I 2023 bygger alle de aktiviteter vi udfører med vores elever på de 15 didaktiske
grundprincipper.
Vi har implementeret tankerne i den helhedsorienterede undervisning i vore interne arbejdsprocesser (planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse) på alle spor
på FGU Nord.

Medarbejdere og organisation

Alle FGU Nords medarbejdere har en fælles forståelse af det pædagogisk-didaktiske grundlag og har udviklet et fagligt
stærkt fællesskab baseret på vores menneskesyn (værdier).
For at undervise på FGU Nord har man dokumenteret uddannelse eller dertil svarende kvalifikationer og erfaring indenfor det
respektive fagområde.

Bygningsstrategi

I 2023 har FGU Nord udvidet med 800 m2
til fuldbenyttelse af Gladsaxevej 315, samt
fået tilpasset begge matrikler til undervisning efter de nye lovkrav ifølge bygningsreglementet 2018. På Lautrupvej 6, Ballerup vil der blive renoveret flere værksteder.
Dette vil i perioden betyde en økonomisk
investering på omkring ca. 6 mio. der afskrives i en 10 års periode.
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Funktionsopdelte teamstrategier 20-23
Med udgangspunkt i de overordnede strategiske
mål for FGU Nord udarbejdede de enkelte tværfaglige teams strategier for deres respektive områder.
Resultaterne ses i dette afsnit. Grupperne påbe-

gyndte ligeledes arbejdet med deres aktivitetsplaner. De er samlet sidst i planen. Læs mere om fremgangsmåden og gruppernes sammensætning og
tilhørsforhold under afsnittet Processen.

Gruppe 1
Mål
Vi ønsker at udvikle et stærkt pædagogisk fællesskab i medarbejdergruppen. Ved pædagogisk fællesskab mener vi, at vi forstår hinandens måde at
arbejde på og at vi møder eleverne sammenhængende.

Vi ønsker at opbygge et fagligt fællesskab omkring
den enkelte elev, så vi kan støtte denne til at nå sine
mål.
Vi ønsker at være en skole, hvor elever har lyst til at
komme og være, og at de føler ejerskab over skolen
og aktiviteterne her.

Vi ønsker at deltage i afklaring af eleverne og gøre
dem livsparate, altså at hjælpe med mål og drømme
og at overkomme forhindringer og udfordringer.
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Gruppe 2
Mål
Vi ønsker at eleverne skal opleve ejerskab og tilhørsforhold til hele FGU Nord.
Vi ønsker at eleverne skal opleve selvtillid og tro på at de er OK.
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Gruppe 3
Mål
I 2023 er der skabt tidlig afklaring med hensyn til mål, placering og netværk.
I 2023 hænger den helheds-og tværfaglige undervisning sammen for både lærere og elever.
I 2023 har vi ro. Der er skabt stabile rammer med faste rutiner: Kerneopgaven.
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Gruppe 4
Musik-, SoMe- Film- & TV-værkstedet; Ballerup

Mål
I 2023 bliver der skabt tidlig afklaring i forhold til elevernes mål og hvor de bliver placeret. Som en del af
det, er samarbejdet i netværket omkring den unge øget og forbedret.
Det betyder at:
- KUI altid medsender relevante dokumenter ved elevens indskrivning. Herunder uddannelsesplan, eksamensbeviser, resultat af ordblindetests mv.
- Første forløbssamtale og screening bliver gennemført indenfor to uger fra elevens start.
- Møde mellem relevante aktører på FGU, hvor elevernes placering og mål drøftes, sker indenfor de første
tre uger.
- Første udkast til forløbs- og læreplanen for den enkelte elev ligger færdig indenfor de første fem uger.
- Lærerne har ekstra forberedelsestid til at afholde samtaler, lave læreplaner og relevante møder i de første fem uger.
I 2023 hænger den helheds- og tværfaglige undervisning sammen for lærere såvel som elever.
Det vil sige at:
- Teams er smartere sammensat, så antallet af forskellige samarbejdspartnere er reduceret til et minimum.
- Der vil være sammenhæng mellem
timer til forberedelse og antallet af
forskellige samarbejdsrelationer.
- Skemaet for teams ligger klart fra
starten af året.
- Eleverne oplever at møde de samme
lærere allerede fra starten af året.
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Gruppe 6
PGU (Sundhed & Pædagogik, Sundhed & Velvære og Gastronomi), AGU og vejleder; Gladsaxe

Mål
1. Meningsfuld læring gennem kontakt til virkeligheden.
Vigtigheden af at eleverne oplever virkeligheden.
Fastholdelse af tilrettelæggelse af læringsforløb ud af huset eller i samarbejde med eksterne.
2. Fælles understøttelse af den enkelte og holdet.
Tværfagligt samarbejde omkring den enkelte unge og holdet (PGU-lærer, AGU-lærer og vejleder).
Både tæt samarbejde og vigtig sparring om hvilken rolle den enkelte medarbejder har.
3. Understøtte den enkelte særligt, når denne er afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
Bevidsthed om hvilke eksterne samarbejdspartnere, der også spiller en rolle i den unges udvikling – SPS,
mentor, KUI, DSA-elever, misbrugskonsulent.
4. Fællesskabsfølelse og tilknytning samt ansvar for holdet og skolen.
Gennem fælles oplevelser, ekstra indsats i introforløb log flere tværfaglige forløb.
5. Bevidsthed om kost og motion – dannelse.
Hvordan fungerer kroppen i forhold til kost og motivation.
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Gruppe 7
Mål
Kerneopgaven består af undervisning, vejledning og afklaring (styrke elevens syn på egne evner og kompetencer) og idet hele taget at skabe de bedste muligheder for elevens trivsel gennem rummelighed og
respekt.
Forudsætninger som tid, stabilitet, ro og plads skal tilvejebringes.
Der skal udvikles et nuanceret fagligt samarbejde omkring elevernes udvikling og trivsel.
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Gruppe 8
Mål
1. Attraktive tilbud.
Opbygge en relevant ekstern kundegruppe og skabe et ry, der sikrer autentiske produktionsopgaver, så
eleverne oplever meningsfuldhed i arbejdet på værkstedet.
2. Helhedsorienteret undervisning.
Sikre en sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter, så f.eks. almenfagene understøtter og størst muligt
omfang bliver en del af produktionen på værkstedet. Det kræver et forpligtende og tæt samarbejde mellem
værkstedslærer og den tilknyttede almenlærer.
3. Budget
Alle værksteder har et budget inden skoleårets start, så de kan planlægge deres aktiviteter.
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Gruppe 9
AGU

Mål
80 % af vores elever har en realistisk uddannelsesplan indenfor 3 måneder.
I 2023 består 80 % af vores elever G eller D niveau.
I 2023 laver 80 % af eleverne deres hjemmeopgaver tilfredsstillende.
Der foreligger bedømmelseskriterier indenfor alle fag og samtlige niveauer inden 2023.
Vi ser en tydelig fremgang i AGU-elevernes tilfredshed med skolen og undervisningen inden 2023.
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Gruppe 10
Administration og IT

Mål
Optimering og vedligeholdelse af arbejdsprocesser. Vi skønner at en forbedring på 50-60% af arbejdsprocesser - elev administration, lønprocesser, øvrige IT-processer - er muligt til 2023.
Genforhandle aftaler, så udgifter holdes nede
uden det går udover kvaliteten.
Vi vil arbejde mod bedre planlægning og
eksekvering og bedre transparens i aftalerne
gennem SKI.
Forbedring af samarbejde med Statens IT.
Vi vil stille flere krav til optimering af de
daglige processer og hjælpe til at gøre
samarbejdet bedre.
Vi vil arbejde for et bedre samarbejde internt
og eksternt på FGU Nord.

16

Handleplaner 20-21
I det medfølgende bilag bringes aktivitetsplanerne for de funktionelle arbejdsgrupper. Der er kun redigeret
minimalt i gruppernes planer, som dermed fremstår stort set som de blev uploadet fra gruppearbejderne
den 14/8 i forbindelse med det andet og afsluttende strategiseminar (Strategi IV).
Arbejdet med finpudsning og præcisering af planerne fortsætter i de funktionelle enheder.
Planerne er ikke – som sådan – en del af Strategi 20-23, men illustrerer hvordan de enkelte funktionelle
teams fortolker og arbejder med det strategiske grundlag.
Udover gruppe fem mangler input fra gruppe to.
Nedenfor ses det samlende wall-paper, som vores graphic recorder optegnede i forbindelse med det første
strategiseminar (Strategi II) hvor vi primært arbejdede med mission, vison og værdier for FGU Nord.
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HANDLEPLAN 20-21
Funktion:

Aktiviteter i årsplan
(evt. suppleret
med nye)

Gruppe nummer:
Aug-Okt

Okt-Dec

Jan-Jun

(1) Etablerer os på egne
arbejdsprocesser og skaber-fastholder kultur på
tværfaglige møder.

(1) Intern inspirationsdag
i mindre grupper, hvor
lærere besøger hinandens
værksteder, for at lære det
at kende.

(1) Udsmykning af Silos interiør

(2) Indvielse af Silo
Vores prioriteter
(i forhold til gruppens strategi)

Strategisk effekt
(hvad flytter vi ift.
FGU Nords overordnede strategi)

1

(1) Mål 1-2-3

(1) Mål 1
(2) Mål 1 + 4
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(1) Mål 4

HANDLEPLAN 20-21
Funktion:

Gruppe nummer:
Aug-Okt

3

Okt-Dec

Jan-Jun

Møde mellem faglærere og
vejledere om, hvad lærerne
har brug for af informationer ved elevens start.

Til koordinerende møde
mellem KUI og vejledere
gentages det, at vi ønsker
en ensretning i uddannelsesplaner, og hvilke dokumenter, vi ønsker ved elevens indskrivning.

Aktiviteter i årsplan
(evt. suppleret
med nye)

Vores prioriteter

Screening og første forløbssamtaler afholdes in(i forhold til grup- den for to uger af elevens
pens strategi)
start.
Dagsorden til et teammøde i disse måneder er,
hvordan vi byder velkommen til nye elever, hvor
en vejleder også deltager:
hvad sker der, og hvad gør
vi? Med blik på faglige og
sociale mål.
Dagsordener er tematiseret og vedtaget af os.
Invitation til sparring med
relevante parter.

Til koordinerende møde
mellem KUI og vejledere
gentages det, at vi ønsker
en ensretning i uddannelsesplaner, og hvilke
dokumenter, vi ønsker ved
elevens indskrivning.
Screening og første forløbssamtaler afholdes inden for to uger af elevens
start.

Strategisk effekt
(hvad flytter vi ift.
FGU Nords overordnede strategi)
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Screening og første forløbssamtaler afholdes inden for
to uger af elevens start.
Ledelsen kontaktes med
henblik på at planlægge
ekstra forberedelsestid ved
nye ryk.
Teams bliver sammensat
med færrest mulige samarbejdspartnere (almen,
værksted + vejleder).

HANDLEPLAN 20-21
Funktion: Ballerup. Tværfagligt læreteam

Gruppe nummer:

Aug-Okt

Okt-Dec

Aktiviteter i årsplan

Forsøg med gratis mad i
projektugen.

(evt. suppleret
med nye)

Alle deltager i måltidet som
ligger i undervisningstiden.

Udvikling af koncept og
Vi evaluerer efterfølgende
måltidspolitik.
på hvad der skal til for at
skabe en fælles måltidskultur, hvor alle elever spiser
og på langt sigt har mulighed for at opretholde et stabilt blodsukker som vil sikre
indlæringen.

4

Jan-Jun

Mål 1 mener vi kan være
med til at bane vejen for mål
(i forhold til grup- 2 og 3.
pens strategi)
Vores prioriteter

Erfaringer om hvorvidt ele- Måler vi på hvorvidt eleververnes læringsforudsætnin- nes læringsforudsætninger
(hvad flytter vi ift. ger forbedres.
forbedres.
FGU Nords overordnede strategi)
Strategisk effekt

Fastholdelse af elever og
minimering af udsving i
elevantallet.
Løfte elevernes faglige
kvalifikationer gennem
læring.
Understøtte de didaktiske
principper bl.a. dannelse,
sundhed, ernæring praksisfællesskab.
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HANDLEPLAN 20-21
Funktion: PGU (SP + SV + Gastronomi), AGU og vejleder - Gladsaxe

Aktiviteter i årsplan
(evt. suppleret
med nye)

Gruppe nummer:

Aug-Okt

Okt-Dec

Jan-Jun

Praktiksøgning og praktik
– et samarbejde mellem
PGU, AGU og vejledere

Julemarked

Erhvervsugen
Praktiksøgning og praktik

Ud af huset-aktiviteter & Dagligt samarbejde med aftagere
Vores prioriteter
(i forhold til gruppens strategi)
Strategisk effekt

Meningsfuld læring - Kontakt til virkeligheden

ditto

ditto

Didaktiske principper:

ditto

ditto

(hvad flytter vi ift. Praksisbaseret dannelse
FGU Nords over- og læring
ordnede strategi)
Innovation og produktudvikling
Sproglig opmærksomhed,
når man skal gebærde sig i
virkeligheden
Dannelse
Differentiering
Autencitet
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6

HANDLEPLAN 20-21
Funktion:

Gruppe nummer:
Aug-Okt

Aktiviteter i årsplan

Okt-Dec

Praktikvejledning

(evt. suppleret
med nye)

Den narrative metode vejen til den gode praktik.
(i forhold til grup- Afprøves i uge 40.
pens strategi)
Vores prioriteter

Inspirationsuge/Drømmeværksted
Teorier – hvordan når man
sine mål
Kreative metoder
Skabe selvtillid og selvværd
Afklaring af drømme, evner, mål for den enkelte.
Små skridt, små sejre. Lærernes livsfortælling som
eksempel, holistisk menneskesyn. Helhedsorienteret

Strategisk effekt

Flere er positivt indstillet til
at skulle i praktik.

(hvad flytter vi ift.
FGU Nords over- Booste elevernes motivaordnede strategi) tion.
Målet at så mange som
muligt kommer i praktik.
Gennemfører. Bliver uddannelsesafklaret.
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Jan-Jun

7

HANDLEPLAN 20-21
Funktion:

Gruppe nummer:
Aug-Okt

Okt-Dec

Aktiviteter i årsplan
(evt. suppleret
med nye)

Vores prioriteter
(i forhold til gruppens strategi)

Strategisk effekt
(hvad flytter vi ift.
FGU Nords overordnede strategi)

Julemarked – reklamer for
arrangementet, skiltning
(hvad kan værkstedet hyres til).

Vi åbner skolen op og
rækker ud i forhold til lokalsamfundet og styrker
skolens ry og brand. Vi kan
få nye eksterne kunder til
værkstederne, gøre skolen
mere interessant for nye
og eksisterende elever.
Nudging – så alle værksteder bliver opdaget og set.
Tagging – skilte der viser
at denne bod/produktion er
lavet af det her værksted.
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Jan-Jun

8

HANDLEPLAN 20-21
Funktion: AGU

Aktiviteter i årsplan
(evt. suppleret
med nye)
Vores prioriteter

Gruppe nummer:

9

Aug-Okt

Okt-Dec

Jan-Jun

Mentorordning

Lektiecafe

Fagudvalg

Fagudvalg

Evaluering af elevtilfredshed

Mentorordning

Fagudvalg

Fagudvalg

Fagudvalg: Forbedre
samarbejde ift. at udvikle
helhedsorienteret undervisning.

Fagudvalg: Med fokus på
bedømmelseskriterier og
bedst mulig afvikling af eksamen.

Lektiecafe: For at understøtte elevernes selvstændige arbejde og eksamensforberedelse.

Evaluering af elevtilfredshed: for at udvikle metoden
hvorpå vi gør det, samt
sætte et benchmark.

Fagudvalg

(i forhold til gruppens strategi)

Mentorordning: Få nye
kollegaer godt i gang med
(hvad flytter vi ift. jobbet.
FGU Nords overordnede strategi)
Strategisk effekt

Fagudvalg: Etablere godt
kollegialt samarbejde.
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HANDLEPLAN 20-21
Funktion: Administration og IT
Aug-Okt
Aktiviteter i årsplan
(evt. suppleret
med nye)
Vores prioriteter

Gruppe nummer:
Okt-Dec

10

Jan-Jun
Undervisning af FGU Planer

FGU Planer: Planlagt medio september
At sørge alle er fortrolige
med systemet

Frigivelse af ressourcer

(i forhold til grup- Bedre arbejdsproces
pens strategi)
Overblik
Samlet et sted
Bedre samarbejde mellem
administration, lærer og
vejledning
Strategisk effekt

Bedre samarbejde

Bedre balance fordi der er
styr på eleverne

Frigivelse af ressourcer

(hvad flytter vi ift.
FGU Nords over- Frigivelse ressourcer
ordnede strategi)
Elever får løn korrekt til
tiden – mere tilfredshed

Optimeret arbejdsproces
Gladere medarbejde
Et bedre system resultere i
bedre resultater for eleverne

Bedre samarbejde
Bedre faglighed
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