
                           Kvalitetsmål og indsatsområder 
 
 
På EG udarbejder KSU – Kvalitets- og Skoleudviklingsudvalget – mål og konkrete 
indsatser for arbejdet med kvalitetsudvikling på skolen. 
De overordnede mål og konkrete indsatser koordineres med skolens 2 øvrige udvalg   
FPU og SKU. 
 
Arbejdet sker i henhold til lov og bekendtgørelse om Institutionernes kvalitetssystem. 
Konkret bygger de aktuelle handlemål på skolens værdier, som de er formuleret i ”Visioner 
2020 for Esbjerg Gymnasium”. 
 
Oplægget til handlemål for den kommende periode implementerer således skolens 4 
værdiområder: 

 
Faglighed og undervisning  
Her udfoldes og udfordres den enkelte elevs faglige potentiale.  
  

1. Særlige faglige aktiviteter. 
Fra skoleåret 2018/2019 indføres særlige faglige aktiviteter på EG som skolens 
elever skal deltage i. Det kan enten være et forløb, som eleverne bliver indstillet til 
at lærerne eller et forløb, som eleverne frit vælger fra kataloget af tilbud. 
De særlige faglige aktiviteter giver eleverne mulighed for at fordybe sig, styrke 
fagligheden og mødes med andre elever fra skolen med samme interesser. 
Til de særlige faglige aktiviteter er der udarbejdet et katalog med en række tilbud 
inden for skolens fagområder. 
 

2. Styrkelse af evalueringskulturen. 
Der arbejdes målrettet med fortsat fokus på den formative evaluering i fagene med 
henblik på at optimere elevernes læring.  
Endvidere udarbejdes procedurer for den bekendtgørelsesfastsatte evaluering af 
undervisningen mellem lærer og elever. 
Endelig udarbejdes planer for opfølgning på de lovpligtige årlige trivselsmålinger. 
 

3. Styrkelse af elevernes skriftlighed. 
I forbindelse med 130 timers puljen til særlige faglige aktiviteter anvendes på Stx  
80 timer til ekstra skriftlighed i dansk, engelsk og studieretningsfag afviklet på 
klassen med faglærer. 
På Hf anvendes 24 timer til ekstra skriftlighed i dansk og engelsk afviklet på klassen 
af puljen på 80 timer til særlige faglige aktiviteter. 
 

4. Mindfulness indføres som et muligt værktøj i undervisningen, studievejledningen og 
som særlig faglig aktivitet.  
Formålet er, at Mindfullness skal være med til at styrke koncentration, fokusering og 
opmærksomhed og modvirke stress og uro. 



Fredag 1. marts 2019 afholdes 3 timers kursus/workshop for interesserede lærere, 
og i efteråret 2019 et kursusforløb med konkrete værktøjer for en mindre gruppe 
svarende til brug af 3 kursusdage for de deltagende. 
Skolen samarbejder med Center for Mindfulness i undervisningen. 

 
5. Nye fag, fagpakker og en ny studieretning:: 

Innovation som valgfag på c niveau udbydes til skoleåret 2019/2020, ny 
studieretning med idræt B kan vælges i skoleåret 2018/2019 og digital fagpakke på 
Hf udbydes ligeledes fra skoleåret 2018/2019. 
 

6. Digital dannelse og digitale kompetencer. 
Digital dannelse er et element i den nye gymnasiebekendtgørelse. 
På EG udarbejder et udvalg en progressionsplan for arbejdet med digital dannelse 
og digitale kompetencer. Tiltagene forløber over alle 3 år, og der fokuseres på 
følgende kompetencer: 
 

• Digitale værktøjskompetencer (relevante programmer for undervisning, 
opgaveskrivning mm) 

• Digitale forstyrrelser (koncentration og opmærksomhed i undervisningen) 
• Digital adfærd (digitale spilleregler på f.eks.de sociale medier, god adfærd  

ved opgaveskrivning mm) 
• Digital vidensdeling (google docs mm) 

      
            Derudover vil der blive arbejdet med digitale studiekompetencer som f.eks. infor- 
            mationssøgning, formidlingskompetencer ved brug af digitale medier samt egen   
            produktion på de digitale medier. 
 
            Også på andre områder i skolen vil der foregå et arbejde med digitalisering, såle- 
            des i administrative rutiner og procedurer. Her indføres: 

• Digital post (IMS) 
• Elektronisk arkiv (IMS arkiv) 
• Elektronisk fakturaflow i Navision Stat (Aqoola) 
• Kontrakthåndtering (Aqoola) 

 
 
Det sociale miljø  
Her er nærhed, respekt og trivsel for alle.  
  

1. Trivsels- og læringsprojektet. 
EG modellen for trivsel og læring fastholdes og opdateres med de nødvendige 
tilpasninger. 
 

2. Den elevstyrede EG musical føres videre. I skoleåret 2018/2019 med forestillingen 
”Vi maler byen rød”. Dramalærer Martin Andersen tilknyttes som konsulent. 

 
3. Populære frivillige aktiviteter som styrker skolekulturen indadtil og profilerer skolen 

udadtil fastholdes/udvikles. 



 
4. Skolens flygel er flyttet til kantineområdet. Her afholdes månedlige 

morgensamlinger med fællessang, ligesom dygtige musikelever får mulighed for at 
spille og skabe god stemning i kantinerummet i pauserne. 
 

5. Elevrådet står for aktiviteter som grøn skole samt det moderne snap chat skoleblad. 
 
  
Skolens fysiske og æstetiske rammer  
Her er indbydende rammer, der appellerer til læring, kreativitet og trivsel.  
  
Det nye byggeprojekt giver plads og endnu bedre faciliteter på EG med 5 nye 
undervisningslokaler, 10 elevstudiemiljøer (kuberne), 4 nye lærermøderum samt en række 
bløde elevmiljøer. 
I 3 udendørs afsnit etableres elevområde med ’hænge ud’ møblement, kunstområde med 
oplyst neonskulptur af René Holm samt lærerterrasse. 
 
Elevrådet arbejder med et udsmykningsprojekt i klasselokalerne på skolen. 
 
Med det seneste byggeprojekt har skolen siden 2003 gennemført 3 byggeprojekter, der 
såvel har udvidet som moderniseret de fysiske rammer.                                                        
De kommende år er det således vigtigt, at de fine rammer løbende vedligeholdes og 
opdateres, så skolen fortsat fremstår attraktivt.  
I samarbejde med pedellerne udarbejdes en vedligeholdelsesplan. 
 
 
Skolens samspil med omverdenen  
Her udfoldes fag og viden i praksis lokalt og globalt.  
  
EG indgår i lokale, nationale og internationale samarbejder, projekter og arrangementer, 
der gør det muligt at sætte den faglige formåen i perspektiv, udfordre den og bruge den i 
praksis.  
 

1. Studieretningsprofilering i 2g med mulighed for udadrettede aktiviteter og former for 
samarbejde. 

 
2. Fortsættelse af udvekslingsrejser/sprogrejser i 2g 

 
3. Drughunter konkurrence i naturvidenskab i samarbejde med virksomheden 

Lundbeck.  
 

4. Deltagelse i sprogcamps/sprogolympiader/oversættelseskonkurrencer både 
nationalt og internationalt 
 

5. Deltagelse i MUN debatkonferencer. 
 

6. Gennem Danske science gymnasier deltager EG i landsdækkende konkurrencer og 
olympiader inden for matematik og kemi. 
 



Samspillet med omverdenen finder også sted i form af faglige tilbud til folkeskolerne, åben 
laboratorie tilbud til folkeskolerne (EG har ansøgt Novo Nordisk Fonden om 469.000 
kroner til åben science på Esbjerg Gymnasium), et ændret brobygningskoncept der i 
højere grad skal give brobygningseleverne mulighed for at opleve det særlige EG miljø 
samt EG på tour til folkeskolerne for at præsentere skolens uddannelser og miljø. 
 
Som led i det udbyggede samarbejde med omverdenen har skolen ansat 2 koordinatorer, 
der skal være med til at profilere HF og Pre-IB/IIB. 
 
Til at profilere EG på de sociale medier produceres elev videospots med elever fra skolens 
forskellige uddannelser. 
 


