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1.	  Tilpasning	  af	  optagelsen	  og	  pædagogikken	  på	  hf	  til	  de	  aktuelle	  udfordringer	  	  	  
	  
Skrappere	  betingelser	  for	  at	  bestå	  optagelsesprøven	  og	  komme	  ind	  på	  hf.	  Dele	  af	  
lektiearbejdet	  integreres	  i	  den	  daglige	  undervisning	  /	  skolehverdagen.	  ’Hjælpelærer’	  til	  at	  
støtte	  læreren	  i	  matematikundervisningen	  Styrkelse	  af	  den	  løbende	  feedback	  til	  
eleverne.	  Mere	  vægt	  på	  vejledning	  og	  coaching	  af	  den	  enkelte	  elev	  Træning	  af	  eleverne	  i	  at	  
kunne	  fungere	  som	  professionel	  arbejdsgruppe	  Fokus	  på	  klasserumsledelse	  (kursus	  til	  
lærerne)	  I-‐bøger	  som	  redskab	  i	  undervisningen.	  
	  	  
2.	  Fælles	  skolebaseret	  efteruddannelse	  som	  en	  del	  af	  lærernes	  efteruddannelse	  og	  
vidensdeling	  
	  
Lærerekskursion	  til	  udlandet	  i	  skoleåret	  2012/2013.	  Fælles	  foredrag	  om	  relevante	  emner	  
(til	  at	  give	  nogle	  fælles	  referencerammer)	  som	  en	  del	  af	  lærerefteruddannelsen.	  Forsøg	  
med	  nye	  rammer	  og	  former	  for	  erfaringsudveksling	  og	  vidensdeling	  mellem	  lærerne.	  Den	  
fælles	  efteruddannelse	  vil	  have	  et	  omfang	  af	  1-‐2	  dage	  af	  de	  afsatte	  5	  dage	  til	  
efteruddannelse.	  	  	  	  
	  
3.	  Styrkelse	  af	  det	  tætte	  samarbejde	  samt	  kontakten	  til	  den	  enkelte	  elev	  	  	  
	  
Studiecaféerne	  fortsætter	  og	  justeres	  på	  baggrund	  af	  de	  indhøstede	  erfaringer.	  Mere	  vægt	  
på	  faglig	  vejledning	  og	  coaching	  af	  den	  enkelte	  elev	  i	  undervisningen.	  	  	  	  
	  
4.	  Styrkelse	  af	  eliteidrætsprofilen	  og	  eliteordningerne	  på	  EG	  	  	  
	  
Nye	  tiltag	  under	  Esbjerg	  ordningen,	  der	  styrker	  mulighederne	  for	  at	  kombinere	  
uddannelse	  og	  sport.	  EG	  er	  med	  i	  et	  landsdækkende	  eliteidrætsnetværk	  på	  
gymnasieområdet	  med	  henblik	  på	  at	  sikre	  høj	  kvalitet	  af	  eliteidrætsordninger	  på	  alle	  
medlemsskoler	  via	  ”Fælles	  kvalitetsgrundlag”	  samt	  styrke	  profileringen	  af	  
medlemsskolerne.	  	  	  
	  
	  5.	  Særlige	  initiativer	  og	  udfordringer	  til	  de	  fagligt	  dygtige	  elever	  	  	  
	  
Region	  Syddanmark	  har	  i	  2012	  afsat	  et	  stort	  millionbeløb	  til	  talentudvikling	  og	  
talentsamarbejde	  på	  tværs	  af	  udannelserne.	  	  EG	  deltager	  er	  med	  i	  2	  ansøgninger:	  	  1.	  En	  
lokal	  ansøgning	  med	  deltagelse	  af	  folkeskoler,	  ungdomsuddannelserne	  i	  Esbjerg,	  UC	  Syd,	  
Syddansk	  Universitet	  og	  Ålborg	  Universitet	  Esbjerg	  med	  særlige	  aktiviteter	  på	  de	  enkelte	  
skoler	  og	  på	  tværs	  af	  uddannelserne,	  der	  kan	  skabe	  inspirerende	  miljøer	  og	  udfordringer	  
for	  de	  særligt	  dygtige	  elever	  (Rybners	  er	  tovholder	  på	  projektet)	  	  2.	  Et	  talentakademi	  for	  
stx	  gymnasierne	  i	  regionen	  med	  aktiviteter	  på	  tværs	  af	  skolerne	  (Fåborg	  Gymnasium	  er	  
tovholder	  på	  projektet).	  

	  	  	  	  	  	  


