Herlufsholms opfølgningsplan for gymnasiet 2021/2022
Formål

Indsatsens mål
Hvad vil vi opnå ved at
igangsætte indsatsen

Elevtrivsel

Styrkelse af elevtrivslen
på tværs af skoleformer
og internt i de enkelte
skoleformer herunder
mellem forskellige
elevtyper

Elevtrivsel

Styrkelse af elevtrivsel og
mindskelse af
forsømmelser

Handlinger
(De væsentligste
handlinger, som skal
gennemføres for at
indsatsen lykkes)
a) Intern
efteruddannelse
b) Sparring i elevråd og
udvalg
c) Trivselsarrangement
for elever i 1.g
Implementering af ny
mentorstruktur for 2.g.

Trivselsambassadøruddannelse af eleverne.

Elevtrivsel

Modvirke Coronas
negative indvirkning på
elevtrivslen og fagligt

Tilpasse elevarrangmenter
og udadvendte aktiviteter,
så mest muligt kan
gennemføres trods Corona
Corona-forebyggelse med
henblik på at undgå
nedlukning af skolen

August 2021
Succeskriterier
(Mål for skoleåret 2021/22
og evt. længere sigt)

Datakilder der belyser hvorvidt
indsatsen opnås

Gennemførelse af
revideret
præfektuddannelse
Gennemførelse af
trivselseftermiddag for
dagelever i 1g samt påtværsdag for 1.g/1.i
Efteruddannelse af lærere
og studievejledere.
Implementeringen af nye
mentorfunktioner.

Elevtrivselsundersøgelsen
Elevhåndbogen
Oversigt over indholdet i
præfektuddannelse
Lectio
(intranet mm)

Implementering af
trivselsambassadører i 1.g

Gennemførelse af mindst
En studietur for alle 2.g og
3.g-elever

Afrapportering fra kursusdeltagere,
plan for ny mentorstruktur.
Oversigt over tilrettelæggelsen af
studievejledningens arbejde i Lectio
Plan for/udførelse af
Trivselsambassadøruddan-nelsen.
Afrapportering fra involverede
parter.
Lectio.

Skolens årsplan
Lectio
Mødereferater

Oprettelse og afvikling af
ekstra studiecafe august til
oktober
Gennemførelse af
tværfaglige undervisnings
og sociale aktiviteter
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Elevtrivsel

Personlig udvikling

Røgfriskole 2020
(implementering af dette
punkt fortsætter i 21/22),
da plan punkter er
udskudt pga Corona
Bevidsthed om og
ansvarlighed for 2020mål. Elevens forståelse af
sin placering i
omverdenen

Afholdelse af røgfri fester,
Oplysning af ansatte og
elever. Forenklet kontrol
ved fester, da ingen må
ryge. Røgfri Fugleskydning
Afvikling af frivillighedsuge
for 1.g i marts 22
Bæredygtighed planlægges i
flerfaglige forløb for alle
gymnasiets årgange

Faglighed

Fortsat udvikling af
studieretninger samt
højnelse af faglighed
gennem samarbejde med
eksterne
samarbejdspartnere

Udbygning af samarbejde
med eksterne
samarbejdspartnere i politik
og
journalistikstudieretningen
Udbud af studieretningen

Faglighed

Tilpasning af ny model for
flerfaglige forløb. Sikring
af gennemførelse af
flerfaglige forløb samt
gennemførelse af
progressionsplanen

Der udarbejdes en plan for
flerfaglige forløb, hvor
forløbene ved skoleårets
begyndelse er knyttet til
fag. Hertil indarbejdes
bæredygtighedsmål

Mindre andel af elever,
der ryger

Elevtrivselsundersøgelsen

90% af alle 1.g-elever
deltager i frivillighedsugen
Opfyldelse af aftaler med
Næstved kommune og
andre eksterne
samarbejdspartnere

Lectio
Evaluering
Studieplan

Bæredygtighed indgår i
flerfaglige forløb for alle
gymnasiets årgange
Life Science
studieretningen fortsætter
på 4. år og tilpasses til nye
samarbejdspartnere. Fra
21/22 implementeres
faget biotek i
studieretningen.
Implementering af
studieretningen Teknologi,
energi rumfart.
Udarbejdelse og
gennemførelse af plan for
flerfaglige forløb 2021/22

Klasseoversigt
Forløbsoversigt i Lectio
Studieretningsoversigt

Intranet og Lectio
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Faglighed

Sikre fortsat faglig
udvikling og modvirke
negativ virkning af
tidligere lukkeperioder

Iværksættelse af ekstra
studiecafe
Efteruddannelse af lærere

Gennemførelse af ekstra
studiecafe og
elevdeltagelse i denne
Gennemførelse af kursus
v. Mads Brøbech på
delrådsmøde for
gymnasiet
Gennemførelse af
pædagogisk dag samt
lærerdeltagelse i Erasmus
og FIP-kurser
Afvikling af lærerkursus
om aktionslæring

Referat af delrådsmøde
Lectio
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