
GYM  - fokus på fastholdelse 2021-22
Initiativer på tværs af tilrettelæggelser:

Initiativer i HFe

Initiativer i Klasserne

Initiativer i GS

Initiativer på Online

Skriv nye forslag til fastholdelse ind her

Initiativer på tværs af tilrettelæggelser:
Alle de kursister, der har valgt at gå hos os, starter med et stærkt ønske om at gennemføre deres
uddannelse. Uanset om vores kursister kommer direkte fra 9.-10. klasse, eller de har været ude af
skolen nogle år og måske har været startet på andre ungdomsuddannelser, er det helt afgørende, at
de alle oplever at de bliver taget godt imod på skolen, at de bliver set og anerkendt og får oplevelsen
af at skolen netop er en skole for dem. Derfor har vi i alle vores tilrettelæggelser et stærkt fokus på at
etablere gode relationer i starten af skoleåret - relationer mellem lærer og kursist og mellem
kursisterne indbyrdes. Dette emne var på opstartsmøderne i august for alle lærere.
Mange kursister kommer med dårligere faglige forudsætninger pga. sidste års udbredte
nødundervisning og for at kompensere for det, har vi på næsten alle hold indført to-lærerordning 20
lektioner pr. hold i efterårssemesteret.

Også de fysiske rammer og aktiviteter uden for den faglige undervisning er vigtigt for at
kursisterne føler tilknytning til skolen. Her har vi indrettet hyggekroge i tårnet på alle etager, opsat
bordfodbold samt mulighed for forskellige former for spil, som kursisterne kan bruge i pauserne. Vi har
et bredt repertoire af forskellige kulturelle og sociale aktiviteter for kursister i pauserne og uden for
skoletiden, heraf kan nævnes musikteater, Grib kunsten, VHS-award m.v. - og i skoleåret 21-22
udvider vi med semesterstartsfest for klasserne, forskellige aktiviteter og konkurrencer i frikvarteret,
underholdende indslag i tårnet m.v.

Da vi tager vores kursisters mål om at få en gymnasial uddannelse hos os alvorligt, stiller vi også krav
til dem, fx at de skal møde til undervisningen, være aktive og aflevere deres skriftlige opgaver. Da vi
ved at hurtig reaktion på fravær er vejen til at få ikke fremmødte kursister tilbage på deres hold og
klasser, har vi også en effektiv fraværsopfølgning. Dvs. at vi reagerer hurtigt på kursistfravær ved
kontakt til kursisten (forskellige procedurer herfor i de forskellige tilrettelæggelser). Kort efter
kursusstarten laver vi systematiske opfølgninger på såvel fysisk fremmøde som aflevering af skriftlige
opgaver. Kursister med for stort fravær får varselsbreve, og hvis ikke fremmødet hurtigt forbedres,
træder sanktioner i kraft som fratagelse af SU eller udmeldelse fra uddannelsen. Da udfordringer med
skriftlige opgaver fører til manglende afleveringer og efterfølgende risiko for udmeldelse, har vi



forbedret en række processer omkring skriftlige afleveringer. Vi har indført nye
(vejlednings)processer i forb. med større skriftlige opgaver, vi følger systematisk op på manglende
skriftlige afleveringer, og vi har omtænkt obligatorisk skriveværksted, hvor kursisterne skal skrive de
manglende opgaver under vejledning af lærere eller lektiehjælpere.

Vi ved, at struktur og gennemsigtighed er vigtigt, for at kursisterne lærer mest muligt på deres hold.
Derfor har hvert hold sin egen hjemmeside, hvis skabelon er bygget op med henblik på at det
gennemgåede stof fremstilles overskueligt og er let at få overblik over i hverdagen og til eksamen.
Endelig sætter vi mange initiativer i gang i klasserne for at engagere kursisterne og understøtte, at de
er aktive bidragsydere i undervisningen. Fx har vi fokus på at gøre kursisterne til medproducenter i
undervisningen ved hjælp af bl.a digitale værktøjer, ligesom vi lægger stor vægt på, at undervisningen
er anvendelsesorienteret, herunder med ud-af-huset aktiviteter, hvor det er muligt.
Endelig har vi et finmasket støttesystem til at tage hånd om de kursister, der er særligt udfordrede -
studievejledning, sps-timer, OBU-undervisning, mentorordning, læse- og matematikvejledning,
psykologisk rådgivning. Gentænkning af ordblinde-indsatsen vil blive sat i værk.

Initiativer i HFe
1. Fokus på den gode start, relationsarbejde og klasserumskultur. Der var oplæg om dette på

opstartsmødet, og deling af diverse materialer

2. Alle lærere sender i uge 2 sms til kursister, der har været fraværende 2 gange

3. Tæt samarbejde mellem lærere og studievejledere

Initiativer i Klasserne
1. Fokus på klasserumskultur, relationsarbejde og klasseledelse på alle teammøder ved

opstartsmødet
2. Inden fredag den 13.8 har studievejlederne fulgt op på alle ikke mødte kursister
3. Indførelse af studiegrupper i alle førsteårsklasser med henblik på at kursisterne allerede fra

starten har et tilhørsforhold til en mindre gruppe af deres medkursister i klassen.
4. Nytænkning af kontaktlærerordningen i førsteårsklasserne, så den bliver mindre bureaukratisk,

og kontaktlærerne med det samme kan komme i gang med arbejdet - og bruge tid på de
kursister, der har brug for samtaler

5. Indførelse af gruppesamtaler allerede fredag efter kursusstart. Kontaktlærerne taler med
kursisterne i mindre grupper

6. Besvarelse af kursistsurvey i løbet af den første uge i alle førsteårsklasser. Survey viser bl.a.,
hvilke kursister der har brudte forløb bag sig, og dermed særlig behov for opfølgning i starten

7. Planlægning af en række aktiviteter i frikvarterer og uden for skoletiden, som kan understøtte
en god og inddragende skolekultur

8. Inddelt klasserne efter alder mhp. bedre at kunne understøtte de behov, de forskellige
aldersgrupper stiller til deres uddannelse



Initiativer i GS

1. Faglig fastholdelse: På GS/SOF er der udviklet et repetitionsforløb, som alle kursister skal
igennem som det første for at være godt fagligt forberedt. Der er lektieværkstedstider, som
GS/SOF-kursister kan følge.

2. Mere vejledning/opfølgning: Der er sat ekstra ressourcer af (studievejledning ved Pernille) til at
støtte SOF-kursister, som har vist at have et stort frafald.

3. GS/SOF bruger som noget nyt 2 lektioner på at ryste kursisterne sammen ud fra et idekatalog

Initiativer på Online

1. På Online har vi fokus på relationen mellem lærer og kursist, hvilket i år har ført til udvikling og
indførsel af individuel kontakt mellem lærer og kursist i starten af undervisningen på tværs af
alle fag

2. Vi udbyder en workshop i, hvordan man i sin feedback på kursisternes afleveringer kan
arbejde systematisk med relationsdannelse til sine kursister

3. Endelig har vi fået udviklet en online screening af behovet for sps-støtte således, at kursister
allerede tidligt i ansøgningsprocessen kan angive, om de har behov for mentorstøtte. Dette
muliggør identifikation af mentorbehov for online-kursister, hvor en stor del søger om optagelse
via webshoppen

Skriv nye forslag til fastholdelse ind her
Skriv dine ideer ind i dette docs

vh GYM-ledelsen

https://docs.google.com/document/d/1eA26RdHD0-bz1ZBlZBBGfq96vegfToTz-OubatK894E/edit?usp=sharing

