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Tilegnelse af faglig viden og gode studiekompetencer er det daglige 
omdrejningspunkt for arbejdet på FG. Der arbejdes med dette både i 
bredden og i dybden. FG skal rumme, udforske og motivere den enkelte 
elev på forskellige faglige niveauer gennem varieret undervisning, der 
tager hensyn til den enkelte.

Uddannelserne har på FG et dannelsesperspektiv, hvor der lægges 
vægt på den enkelte elevs udvikling af personlig myndighed med hen-
blik på at udvikle livsduelige og engagerede unge. 

Det samlede arbejde skal ske i en skolekultur, hvor der er højt til loftet 
og plads til udfoldelse – med på én gang ro til fordybelse og rum for 
forskellige aktiviteter. Skolekulturen skal rumme en stor mangfoldighed, 
der i forhold til læring bl.a. kommer til udtryk i mange forskelligartede 
fællesskaber.

Vision 2023 bygger oven på Vision 2020, der meget positivt har bidraget 
til at implementere de mange nye intentioner, der lå i gymnasierefor-
men fra 2017. Vision 2020 satte fokus på og udfoldede Dannelse, Faglig 
viden og Studiekompetence. Intentionen er at fortsætte dette arbejde 
i de kommende to skoleår, men også udvide det til at omfatte Trivsel 
og motivation og Digital strategi. Begge områder har i udpræget grad 
været i fokus under de seneste års corona-nedlukninger.

Dette visionspapir er bygget op efter de to indsatsniveauer, nemlig
1  Trivsel og motivation
2  Digital strategi

VISION 
2023

3



1 TRIVSEL OG MOTIVATION
Skolekulturen og fællesskaberne har stor betydning for elevernes trivsel og 
dermed for deres motivation for læring. Trivsel og motivationens betyd-
ning for læring er gennem de seneste år dokumenteret gennem en række 
forskningsrapporter. Forskningen viser også, at den gymnasiale sektor 
påvirkes af, at elevgruppen er blevet mere mangfoldig, herunder at flere 
elever har personlige og sociale udfordringer.

Det er afgørende, at eleverne oplever, at de hører til, og at der er gode rela-
tioner til både kammerater og lærere. 

Nedenstående mål og indsatser er i høj grad baseret på input fra elever og 
lærere.  Der er stor opmærksomhed på, at det gennem det seneste år har væ-
ret meget udfordrende at skabe reelle fællesskaber pga. nedlukningen. Nogle 
af initiativerne har derfor også karakter af “genopretning af fællesskaber”.

1.1 ELEV-/LÆRERRELATIONEN
Relationers betydning i læringsrummet er et omdrejningspunkt i vision 2023.

Hvert møde mellem elev og lærer bliver – i kraft af vores forskellighed – unikt. 
Forskning viser, at elev-lærer-relationen spiller en stor rolle i forhold til elever-
nes udbytte af læringen, herunder elevernes motivation som forudsætning 
for deres læring. Eleverne på FG bekræfter elev-lærer-relationen som betyd-
ningsfuld i opbygningen og opretholdelsen af motivation, og de fremhæver 
respekt, plads til fejl, tryghed og engagement som vigtige parametre i den 
gode elev-lærer-relation. 

INDSATSER
Gennem et efteruddannelsesforløb skal lærernes indsigt i elev-lærer-relatio-
nen øges. Målet er, at den professionelle lærer bliver endnu bedre til at udvikle 
elev-lærer-relationen.

I 21/22 afvikles et efteruddannelsesforløb ved Louise Klinge/Rudi Lauridsen i 
forbindelse med skolestart og senere på pædagogiske dage i november.

EVALUERING
Den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) kan evt. udvides med målrettede 
spørgsmål. Alternativt skal der udarbejdes et særligt spørge-koncept. Der gø-
res status på elev-lærer-relationen i efteråret 2022. PU har ansvaret for evalue-
ringen.

5



1.2 UNDERVISNINGEN

  1.2.1 KORTERE SKOLEDAGE 
Mange elever og en del lærere har efterlyst kortere skoledage. Argumen-
terne har været forskellige, men mange har argumenteret for, at det er 
uhyre vanskeligt at bevare koncentrationen sidst på skoledagen. Der 
kan i dag planlægges lektioner i tidsrummet 8.05 til 16.10. Flere modeller 
i forhold til den nuværende 3 x 90 min + 3 x 45 min. har været drøftet. 
Tilbagemeldingerne fra pædagogisk råd og elevrådet har ikke været 
entydige. Der er markante fortalere for forskellige modeller. 
 
INDSATSER 
Fra august 2021 bliver lektionslængden på 80 minutter. Skoledagen kan 
planlægges fra kl. 8.05 til 15.55. Mange elever vil med denne løsning få en 
skoledag til kl. 14.25. 
 
EVALUERING 
Der gøres status efter det første år. Den endelige evaluering finder først 
sted efter tre skoleår.

 1.2.2 OMLAGT FORDYBELSESTID
  Flere lærere har peget på, at det er muligt at reducere skoledagen, hvis 

der ikke fortsat omlægges skriftlige arbejder til undervisningstid. Det 
er ledelsens vurdering, at den omlagte fordybelsestid har bidraget til 
et væsentligt bedre samspil mellem det skriftlige og det mundtlige ar-
bejde. Når der gives respons undervejs i skriveprocessen, har vi fra vores 
udviklingsprojekter endvidere positive erfaringer med øget faglig læring 
og en større fortrolighed med at arbejde i alle faserne af skriveprocessen. 
Samtidig giver det mulighed for at leve op til bekendtgørelsens krav om 
øget fokus på formativ feedback.  
 
FG har gennem de senere år – i kraft af arbejdet med den omlagte fordy-
belsestid – rykket sig i forhold til at inddrage skriftligheden i det mundtli-
ge arbejde, så der nu kan gives plads til at reducere omfanget af omlagt 
fordybelsestid. 
 
INDSATSER 
Den omlagte fordybelsestid reduceres med 50 %. På STX betyder det, at 
der falder ca. 35 lektioner bort over tre år og på HF ca. 20 lektioner på  to 
år. Disse timer tilbageføres til almindelig fordybelsestid for eleverne med 
skriftlige arbejder, der så efterfølgende rettes af faglæreren.

  1.2.3 STUDIETURE OG TRIVSEL 
Specielt på STX har der de seneste år vist sig at være behov for flere 
redskaber, der bidrager til at styrke trivslen i klassen bl.a. pga. det korte 
grundforløb. Studieturene tilgodeser mange hensyn -  globaldannelse 
samt styrkelse af studieretningsprofilen, faglig fordybelse og klassesam-
menhold og bidrager således til at styrke den enkelte elevs trivsel. 
 
INDSATSER  
Den udenlandske studierejse i STX rykkes ned i 2.g. Den kan evt. udbyg-
ges med en indenlandsk rejse i 3.g (typisk to overnatninger). Grundet 
corona planlægges i 21/22 indenlandske studieture til både 2. og 3.g’ere 
samt 2.hf’ere.  
 
Hf-udvalget arbejder med en nytænkning af introtur og ekskursioner i 
1.hf med fokus på styrkelse af fællesskabet i klassen. 
 
Den endelige model for studierejser vil stadig være til drøftelse – også 
fordi undervisningsministeren har tilkendegivet, at beløbsgrænsen for 
elevernes egenbetaling til studierejser skal justeres.

  1.2.4 SOCIALE AKTIVITETER I TIMERNE 
Målet er, at samværet i den enkelte klasse baserer sig på tolerance, 
respekt, ansvarlighed og lyst til at lære. Der skal både være plads til indi-
viduel udvikling og udfoldelse - under hensyntagen til den mangfoldige 
helhed. Mange elementer indgår for at bidrage hertil: didaktiske tiltag, 
elevteam mv. Vi prioriterer at skabe bedre plads til flere sociale aktiviteter 
i timerne. 
 
INDSATSER 
I skoleåret 21/22 skemalægges 5 lektioner Klassens time i alle klasser med 
plads til både drøftelser af undervisning og trivsel i klassen, men også 
med flere sociale aktiviteter, snakke omkring et bålfad, spille rundbold 
mm.

  1.2.5 DIDAKTIK 
Det helt centrale sted at styrke elevernes trivsel og motivation er i den 
daglige undervisningssituation. 
 
INDSATSER 
På FG vil vi fremme elevernes trivsel og motivation i undervisningen ved 
at udvikle og anvende didaktiske tiltag, der skal fremme en læringskul-
tur præget af mestring frem for præstation. Vi vil fokusere på en didaktik, 
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der demonstrerer, at det at fejle er vigtigt for at kunne lære. Samtidig 
skal den styrke elevernes mestringsoplevelse. Vi er fortsat opmærksom-
me på at stille krav til eleverne, så de udvikles til robuste og livsduelige 
unge. I lyset heraf igangsættes en række mindre eksperimenterende 
indsatser, der senere kan udrulles til hele gymnasiet:

   DE GODE FEJL. Der arbejdes systematisk med inddragelse af de 
gode fejl som en del af undervisningen. Der afsættes i 21/22 et time-
tal til 24 lærere, der i grupper af tre arbejdet med dette. Der indgår 
kollegial supervision. Sofija Balen Frandsen fra Pædagogisk Udvalg er 
tovholder sammen med uddannelsesleder Rita Juncher Christensen.

   KARAKTERFRIT EFTERÅR (på forsøgsbasis). De lærere, som ønsker at 
afprøve det, deltager. Fælles introduktion med oplæg ved Anke Piekut 
og afklaring for deltagende lærere. Uddannelsesleder Rita Juncher 
Christensen er tovholder.

   DOBBELTHOLD (på forsøgsbasis). Der kan arbejdes med delte klasser 
og individuelle samtaler i undervisningen fra skoleåret 22/23. Med to 
lærere fra samme klasse arbejdes der med dobbelthold, hvor klassen 
har to fag samtidig. 

   TRÆNING I OG DIDAKTISERING AF GRUPPEARBEJDE. Målet er 
at styrke elevernes udbytte af og professionaliseringen af gruppear-
bejdet. Ca. 10 lærere udvikler og afprøver redskaber til dette i 22/23. 
Herunder medtænkes elevtype-konceptet fra 20/21 og redskaber fra 
metroen. Rasmus Thestrup Østergaard fra Pædagogisk Udvalg er 
tovholder sammen med uddannelsesleder Maja Mailund.

   UDVIKLING AF KREATIVE OPGAVER. Der nedsættes tre fakultets-
grupper, der udvikler og afprøver kreative opgaver – fx i form af multi-
modale opgaver. Iværksættes tidligst i 22/23. Der udpeges tovholdere 
til området i foråret 22.

   PROGRESSIONSPLANER I FAGENE. Eleverne har i flere sammen-
hænge efterspurgt en tydeligere forventningsafstemning fra lærernes 
side. De er ofte usikre på, hvad læreren forventer af dem, herunder 
hvorledes de forventes at arbejde i faget i forhold til lektielæsning og 
gruppearbejde. Der udarbejdes derfor inden udgangen af skoleåret 
22/23 progressionsplaner til fagstop i både stx- og hf-metroerne. Der 
kan hentes inspiration hos Matematik og Historie. Faglærerne kan 
tage udgangspunkt i fagsiden, når læreren præsenterer forventnin-
gen til mundtlige oplæg, klassedialog m.v.. 

 ORGANISERING, OPSAMLING OG EVALUERING
  Arbejdsgrupperne nedsættes for et år ad gangen og etableres i det om-

fang, økonomien tillader det. For nogle grupper kan der blive tale om en 
forlængelse med yderligere et skoleår. 

  Tovholderne for de enkelte initiativer planlægger midtvejs nogle erfa-
ringsudvekslingsmøder mellem de deltagende arbejdsgrupper (dec. /
jan.). Grupperne fremlægger sidst på skoleåret (april) deres procesresul-
tater for det øvrige lærerkollegium ved en poster-session.

  Pædagogisk Udvalg forestår evalueringen af hvert initiativ i forlængelse 
af de årlige poster-sessions.

1.3 FÆLLESSKABER UDEN FOR UNDERVISNINGEN
Efter to skoleår med corona-afbrydelser af det fysiske fremmøde samt aflysninger 
af alle sociale arrangementer vil vi over de næste to skoleår prioritere en hjælpe-
pakke/genopretning af sociale fællesskaber uden for undervisningen højt. 

Skolekulturen med mange elevforeninger og mange aktiviteter uden for skole-
tiden har altid stået stærkt på FG. Flere af disse aktiviteter mangler pt. overle-
vering, da de har været lukket ned over to skoleår.

INDSATSER:
  ELEVORGANISATIONERNE GENSKABES. Udvalget Skolens Liv sikrer med 

bistand af vicerektor Peter Knudsen genskabelsen af vores mange elevorga-
nisationer og deres aktiviteter. Nye initiativer må gerne komme til. Tirsdag 
eftermiddag efter 4. lektion friholdes fortsat til aktiviteter. 

  MUSICAL. Trods udgiftspres fastholdes musical i 21/22.

   KREATIVE INTERESSEFÆLLESSKABER. Der udvikles og styrkes nye kreative 
interessefællesskaber på tværs af klasser og årgange med frivillige efter-
middagsaktiviteter i form af åbent keramikværksted, designværksted (med 
syning/strik), billedkunst, medieværksted, spring og anden idræt, musik 
mm. Med en bred vifte af aktiviteter tilgodeses mange elevtyper. Projektet 
skal udvikles, så aktiviteterne kan placeres i studietiden, dvs. ikke for sent på 
dagen. Hvert fag har et antal uger ad gangen og tilbydes i rotation hen over 
året. Projektet udrulles i 22/23.

   FAGLIGE OG SOCIALE AKTIVITETER MELLEM ELEVER OG LÆRERE UDEN 
FOR UNDERVISNINGEN. FG vil gerne prioritere flere faglige og sociale 
aktiviteter mellem eleverne og lærere uden for den egentlige undervisning i 
form af faglige/sociale aftener på FG, en Treldetur, en biograftur eller en tur i 
bowlinghallen m.m. Projektet udrulles i 22/23.
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1.4 STØTTEFUNKTIONER
FG’s politik er fortsat at være et gymnasium, der kan rumme meget forskel-
lige elever ud fra en tro på, at mødet med forskellige unge er positivt for alle 
elevers udvikling. Vi kan dog konstatere, at et stigende antal elever har brug for 
hjælp, ud over hvad den enkelte faglærer og de to teamledere yder.

På FG har vi en række hjælpefunktioner, som varetages af forskellige persona-
legrupper: studievejledere, lærere i lektiecafeén, læse- og ordblindevejledere, 
matematikvejledere, en specialpædagogisk konsulent, en psykolog samt en 
psykoterapeut. Hertil kommer den hjælp udefra, som især studievejledningen 
kan formidle til. 

INDSATSER
  OVERDRAGELSE AF INFORMATIONER MELLEM KOMMUNAL UNGEIND-

SATS (KUI) OG FG. Der arbejdes videre med at sikre en formaliseret overdra-
gelse af informationer mellem KUI (tidligere UU) og FG. Herunder sikres, at 
relevante informationer når ud til lærerne. Det er aftalt, at en medarbejder 
fra KUI følger særligt udsatte unge det første ½-år på FG.

  FAST PUNKT PÅ KLASSEMØDER OM STØTTE TIL ENKELTELEVER. Der 
indføres et fast punkt på klassemødet, hvor der gøres opmærksom på støtte 
til enkeltelever, i det omfang det skønnes nødvendigt af støttefunktionerne. 
Her kan dialogen mellem lærere og støttefunktion udfoldes.

  UDVIKLING AF TILVÆRELSESHÅNDTERINGS-APP. Studievejlederne på FG 
arbejder i 21/22 sammen med Århus Universitet om at udvikle en tilværel-
seshåndterings-app, som trin for trin guider eleven igennem en proces, hvor 
eleven forholder sig til udfordringer, finder løsninger og sætter mål. 

  EFTERUDDANNELSE AF LÆRERE MED DIAGNOSEELEVER. Tilbud om efter-
uddannelse af lærere med diagnose-elever i starten af hvert skoleår ved MTH. 
Det skal overvejes i hvilket omfang, der generelt skal søges om lærerstøtte-
timer til diagnoseelever. Der kan være et behov for et særligt fokus i A-fag. 
Tilbuddet rulles ud i 21/22. Uddannelsesleder Maja Mailund er tovholder.

  EKSAMENSTRÆNING. FG skal fortsat tilbyde eksamenstræning, herunder 
træning af mundtlig fremlæggelse fra mestring til prøve. Hvordan håndte-
res eksempelvis nervøsitet, angst etc.

  ANALYSE AF LEKTIECAFEENS FUNKTION PÅ FG. Lektiecafeén gøres til 
genstand for en analyse af elev-ønsker/-behov for lektiehjælp ift. den nu-
værende ordning og potentielt nye ordninger, der evt. vil kunne optimere 
udbyttet. Lektiecaféen forventes fremover at have samme omfang som nu. 
Uddannelseslederne Jesper Kristensen, Maja Mailund og Rita Juncher Chri-
stensen er ansvarlige for analysen. 
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til afvikling af en række workshops, der parallelt med undervisningen træner 
elevernes digitale kompetencer og skærper deres opmærksomhed omkring 
sikker adfærd på nettet. 

På både STX og HF vil disse workshops blive afviklet i en relevant progression 
for hver årgang. Den samlede implementering vil ske over flere år. Forløb for 1.g 
og 1.hf realiseres i 21/22 efter følgende progressionsplan:

WORKSHOP 1: Introduktion til digitale kompetencer
WORKSHOP 2:  Digitale værktøjer til behandling og arkivering  

af tekst og andre filtyper  
WORKSHOP 3: Plagiat og ophavsret
WORKSHOP 4: Data og sikkerhed på nettet

Det udvidede IT-udvalg og uddannelsesleder Iben Lundager Rausgaard 
forestår udviklingen og i opstarten også afviklingen af konceptet. Derudover 
bidrager IT-udvalget med initiativer til afvikling og implementering af forløb, 
der træner elevernes digitale kompetencer i fagene, tværgående forløb og 
øvrige projekter.

B.  TALENTFORLØB 
En række lærere tilbyder særlige forløb med fokus på programmering (droner 
og robotter), simuleringsværktøjer, virtuelle billedkunstforløb etc. Disse forløb 
afvikles inden for udviklingsprojektet Digitale Gymnasier. Derudover tilbyder 
skolen også i SOL-regi (Selvvalgt Obligatorisk Læring) en række mindre forløb i 
lighed med de nævnte talenttilbud. Rektor Poul Erik Madsen er tovholder.

EVALUERING
Elevernes digitale kompetencer kortlægges årligt med Det Digitale Kompe-
tencehjul som værktøj. Derudover evalueres indsatser løbende af IT-udvalget 
og uddannelsesleder Iben Lundager Rausgaard.

2 DIGITAL STRATEGI
Formålet med den digitale strategi er overordnet at leve op til de faglige 
læreplaner samt bekendtgørelsens § 29, stk. 6: ”Eleverne skal opnå digitale 
kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at 
indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal eleverne lære at søge informati-
on og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, 
og gennem undervisningen skal eleverne opnå erfaring med digitale fæl-
lesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkter.”

Arbejdet med dette formål er struktureret ud fra tre niveauer: 
1. Elevernes digitale kompetencer (et fælles perspektiv) 
2. Lærernes digitale kompetencer (et individperspektiv) 
3. Skolens overordnede indsats og digitale sikkerhed (et organisationsper-
spektiv) 

2.1 ELEVERNES DIGITALE KOMPETENCER
Målet er, at alle elever – uagtet fag og niveauer – sikres en undervisning, der 
styrker deres digitale kompetencer. Dette skal ske gennem en konkret indsats 
både i fagene og i særlige forløb parallelt med den daglige undervisning i 
fagene. 

Udgangspunktet er, at der i alle fag arbejdes med de digitale kompetencer, 
idet lærerne bruger de digitale værktøjer, der sikrer, at fagets læreplaner opfyl-
des. 

Der skal derudover i udvalgte fag og i tværfaglige forløb arbejdes med elemen-
ter af digitalisering herunder temaer, præsentationsformer, samarbejdskom-
petencer og informationssøgning. Dette afvikles bl.a. med udgangspunkt i 
skolens studiemetroer.

På FG skal elever, der har en særlig interesse for dele af det digitale område 
(programmering, virtuel kunst m.m.), have mulighed for at dygtiggøre sig. Det-
te løses bl.a. gennem projektet Digitale Gymnasier. Rektor Poul Erik Madsen er 
tovholder.

INDSATSER
A.  DIGITALE KOMPETENCER
I arbejdet med elevernes kompetencer benytter FG sig af Det Digitale Kompe-
tencehjul udarbejdet af Center for Digital Dannelse (CDD). Kompetencehjulet 
anvendes til kortlægning af elevernes digitale kompetencer samt som værktøj 
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3 SKOLENS 
OVERORDNEDE INDSATS 
OG DIGITALE SIKKERHED  

Arbejdet med det digitale er et skoleprojekt, der involverer alle lærere og 
elever. Det er et flerårigt projekt, som derfor skal forankres i et permanent 
udvalg med repræsentation af både elever, lærere og ledelsen. 

På det organisatoriske plan arbejder Fredericia Gymnasium fortsat på at ud-
vikle procedurer, der skal sikre en rigtig håndtering af de mange oplysninger, 
vi behandler i forbindelse med skoledriften. Herunder er fokus i særlig grad på 
sikring af persondata (jf. gældende GDPR-retningslinjer) og samarbejdet med 
skolens databeskyttelsesrådgiver (DPO). 

INDSATSER
Der nedsættes et udvidet IT-udvalg bestående af ER, KR, MR, SI, SL, SR, IR, PM 
og to elevrepræsentanter, som vælges i Elevrådet. Denne gruppe mødes halv-
årligt og har det overordnede ansvar for løbende at evaluere arbejdet med den 
digitale strategi. Det eksisterende IT-udvalg (ER, MR, SI, SR og IR) mødes oftere 
og arbejder mere detaljeret med implementeringen af strategien.

Udvalget skal i et samarbejde med uddannelsesleder Iben Lundager Raus-
gaard og vores DPO, Anne Schultz fra IT-Center FYN forestå, at vi på FG sikrer 
en rigtig håndtering af vores mange data.

EVALUERING
Der evalueres løbende såvel internt på udvalgets initiativ som eksternt i form af 
tilsyn fra vores DPO.

2.2 LÆRERNES DIGITALE KOMPETENCER
Fagene stiller forskellige krav til faglærerne, og der er stor spredning på de 
enkelte læreres digitale kompetencer. Målet er at sikre lærerne en bred kom-
petenceudvikling, så den enkelte lærer kan forestå en undervisning, der til 
fulde dækker fagenes læreplaner. Alle lærere har under corona-nedlukningen 
skulle udvide paletten af digitale kompetencer – såvel de generelle som de 
mere fagspecifikke IT-kompetencer. Mange lærere har således oparbejdet nye 
erfaringer og nye digitale kompetencer, så der nu på FG er samlet stor erfaring 
med og viden om digitale værktøjer. 

INDSATSER
  FAGGRUPPEFORMÆNDENE OG UDDANNELSESLEDERNE skal i et 

samarbejde organisere, hvorledes en del af denne viden kan deles og 
aktiveres i faggrupper.

  AFDÆKNING OG VIDEREUDVIKLING AF LÆRERNES DIGITALE 
KOMPETENCER. IT-udvalget kortlægger i løbet af efteråret 2022 den 
enkelte lærers digitale kompetencer. Med afsæt i denne kortlægning 
udarbejder IT-udvalget og uddannelsesleder Iben Lundager Rausgaard en 
plan for videreudvikling af lærernes IT-kompetencer, herunder en række 
workshop-tilbud.

  SPECIALISERET VIDENSUDVIKLING. FG støtter i videst mulige 
omfang initiativer fra faggrupper, teams og enkeltlærere, der ønsker 
sig at dygtiggøre sig inden for mere specialiserede områder som fx 
styringsteknologi, simulering mm.

EVALUERING
Faggruppernes arbejde med videndeling og det digitale kompetenceløft 
evalueres i skoleåret 22/23 af uddannelseslederne og faggruppeformændene 
samt i den løbende kortlægning af lærernes digitale kompetencer. 
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