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Opfølgningsplan til Kvalitetsplan 2010, Høng Gymnasium og HF 

1. Skriftlighed 
Arbejdsgruppen fortsætter i skoleåret 2011-12. Gruppen har bedt faggrupperne om at procucere 

progressionsplaner for det skriftlige arbejde efter en fastlagt køreplan i dette skoleår. 

 

Der er lagt skrivetimer ind på alle førsteårs-holdenes skemaer. Timerne fungerer som omlagt 

rettetid, og alle lærere med elevtid i fagene skal være bekendt med ordningen og gøre brug af den i 

et vist omfang. Ledelsen følger op på dette. 

 

2. Forebyggelse af frafald 
 

2.1 Værkstedsundervisning 

VU har ændret struktur fra efteråret 11, og ligger nu som en ugentlig fast time med en lærer på, 

samt tre ugentlige skrivetimer, der kan udnyttes af forskellige lærere i forbindelse med skriftligt 

arbejde. Ordningen er lige startet. 

 

2.2 Café Einstein 

Café Einstein skal fortsat være hele skolens projekt. Det ville være en fordel, hvis faglærerne i 

højere grad påtog sig at lave aftaler med elever, som er kommet bagud med opgaver i deres fag. Det 

er et ønske fra udvalget, at caféens rammer og faciliteter forbedres med flere bekvemme 

arbejdspladser med computerstik, salg af forfriskninger og et månedligt socialt tiltag, især i den 

mørke tid. Café Einstein-udvalget fortsætter dette arbejde i skoleåret 2011-12.  

 

2.3 Screening, undervisning af ordblinde og læsesvage 

Undervisningen af de ordblinde fortsætter på samme måde i 2011-12. Martin Fotel fortsætter med 

opgaven som IT-instruktor i indeværende skoleår. Studievejlederne registrerer fortsat indsatsen i 

lectio.  

 

2.4 Uddannelse af læsevejleder 

Læsevejlederen Helle Møller Sørensen varetager nu screening og undervisning af de læsesvage. 

Alle 1.års elever bliver tilbudt et korterevarende læsekursus, der fokuserer på træning af elevernes 

læsehastighed og læseforståelse. Herudover bliver eleverne introduceret til forskellige læse- og 

notatteknikker samt læsestrategier i forbindelse med faglig læsning. Læsevejlederen tager højde for 

sidste års erfaringer i tilrettelæggelsen af undervisningen og inddrager i højere grad de lektier, som 

eleverne i forvejen skal læse. Hun samarbejder med ledelse og studievejledere. 
 

2.5 Teamlærerfunktion 

Teamarbejdet fortsætter uændret. Der er behov for visse justeringer af teamenes arbejdsbeskrivelser 

i personalehåndbogen. 

 

2.6 Psykologordning 

Ordningen fortsætter under nye betingelser. De endelige detaljer vil blive fastlagt inden 1/1 – 12. 

 

2.7 Socialpædagog i kostafdelingen 

Ordningen fortsætter. 
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2.8 Vækkeordning i kostafdelingen 

Ordningen fortsætter. 

 

2.9 Systematisk opfølgning på fravær  
Rektor overvejer i højere grad at gøre brug af fratagelsen af SU over for elever, som ikke er 

studieaktive. Det er vigtigt, at eleverne behandles i overensstemmelse med bekendtgørelsens 

bestemmelser.  

 

2.10 Systematisk registrering af frafald 

Vi fortsætter indsatsen med spørgeskemaerne og følger op efter behov. 

 

 

 

 

Kvalitetsudvalget, januar 2012 
 


