
Handlemål 2016/2017 

 

1. Implementering af ny organisationsmodel med klare mål for 
teamarbejdet og en tydelig sammenhæng mellem team, kontaktlærer, 
fagsekretærer, koordinatorer, udvalgsarbejde og PR møder. 

 

Handlemålet realiserer på den ene side ønsket om en ny struktur for teamarbejde og 
behovet for en mere gennemsigtig, sammenhængende og dynamisk organisationskultur. 

I den nye organisationsmodel er der et klart fokus på sammenhængen mellem trivsel, 
kultur, fag og læring, som således er dét kit, der binder skolen sammen, ligesom der sker 
en nydefinering og professionalisering af forskellige hverv på skolen. 

Den nye organisationsmodel implementeres i skoleåret 2016/2017. 

 

2. Implementering af EG model for Projekt Netwerk 

 

I skoleåret 2015/2016 arbejder 3 første årsklasser på skolen med at afprøve tankerne og 
idéerne om trivsel og fællesskabende aktiviteter i Projekt Netwerk. Samtidig med dette 
forsøg udarbejder lærere og studievejledere fra de 3 klasser en særligt tilpasset EG model 
for projektet, der kombinerer trivsel og læringskompetencer. Modellen indeholder konkrete 
værktøjer og beskrivelser til modtagelse af eleverne, introforløb, opstartsforløb efter jul 
mm. Ligeledes er der i modellen forslag til fællesskabende aktiviteter. 

I skoleåret 2016/2017 implementeres denne model for alle nye klasser på skolen. 

 

3. Synergieffekt mellem skolens uddannelser, IB, Stx og Hf 
 

En af EGs styrkesider er den sammenhængende skole med en god kontakt mellem 
uddannelser, klasser og årgange. Derfor er det også vigtigt at det nyeste skud på 
stammen, pre-Ib og IB integreres bedst muligt på skolen, og at der er en synergi og 
afsmitning af gode idéer, netværk og god praksis mellem uddannelserne. 

Skolens IB udvalg arbejder med mere konkrete bud på, hvordan disse udfordringer 
håndteres. 



 
4. Styrkelse af skolens science profil 

 

Science er et centralt indsatsområde i såvel regionens som kommunens 
uddannelsesstrategi. 

På EG har der som supplement til den daglige undervisning både været afholdt årlige 
Naturvidenskabsfestivals, givet særlige tilbud til eleverne på science området, ligesom der 
er opbygget netværk med diverse samarbejdspartnere. 

Der har fra elev- og lærerside været ønske om i højere grad at deltage i de mange science 
konkurrencer og olympiader, der bliver afholdt for at styrke interessen for området og som 
konsekvens heraf, at der bliver skabt science miljøer og grupper, hvor man forbereder 
disse konkurrencer samt støtter og udfordrer hinanden. 

Det er et handlemål for skoleåret 2016/2017 at etablere sådanne miljøer og grupper. 

 

5. Håndtering af den nye økonomiske virkelighed. 

 

Esbjerg Gymnasium står de kommende år over for store besparelser. Samtidig skal skolen 
løbende udvikle og forny sig for fortsat at være en attraktiv skole. Bestyrelsen har f.eks. 
bedt ledelsen om at arbejde med mindst 3 større mål for fornyelse, der skal realiseres 
inden 2020. 

I forhold til besparelserne vurderer ledelsesgruppen, at det vil være fornuftigt at arbejde 
med konkrete tiltag ét skoleår ad gangen både for at se effekten af besparelserne og 
hverken over- eller underimplementere de besparelser, skolen påføres af ministeriet. 

På den baggrund har ledelsesgruppen udarbejdet et oplæg til besparelser for skoleåret 
2016/2017 og et oplæg vedrørende skole- og organisationsudvikling, der efter drøftelse 
med medarbejdergrupperne skal implementeres med det nye skoleår.  

I Samarbejdsudvalget foretages en evaluering af første etape af besparelserne og 
udviklingsdimensionen med henblik på etape 2 i skoleåret 2017/2018. 

 


