
Nye handlemål 2014/2015 
	  

1. International studentereksamen på EG: Tilrettelæggelse og 
gennemførelse af kandidatforløbet frem mod IB autorisationen 

Forberedelserne	  til	  etablering	  af	  en	  IB	  uddannelse	  på	  skolen	  foregår	  via	  2	  hovedspor:	  
Godkendelse	  af	  uddannelsen	  i	  Undervisningsministeriet	  og	  autorisation	  til	  at	  gennemføre	  
uddannelsen	  hos	  den	  internationale	  IB	  organisation.	  

Planen	  er	  at	  starte	  en	  pre	  IB	  på	  EG	  fra	  august	  2015	  (forberedelsesår)	  og	  den	  2-‐‑årige	  IB	  fra	  
august	  2016.	  

Frem	  mod	  august	  2015	  arbejder	  EG	  med:	  

-‐‑   Kvalificering	  af	  lærere	  og	  administration/ledelse	  gennem	  workshops	  i	  udlandet,	  der	  
starter	  i	  foråret	  2014	  	  

-‐‑   Lokal	  tilpasning	  og	  tilrettelæggelse	  af	  læreplanerne	  for	  uddannelsen	  
-‐‑   Godkendelse	  af	  uddannelsen	  i	  UVM	  
-‐‑   Markedsføring	  af	  uddannelsen.	  

2. Visionspapir om EG s profil og identitet 

På	  bestyrelsesseminaret	  september	  2014	  fremlægges	  et	  visionspapir	  for	  EG	  s	  profil	  og	  
identitet	  2020	  samt	  milepæle	  frem	  år	  2020.	  

I	  foråret	  2014	  arbejder	  undervisere,	  ledelse,	  administration	  og	  elevråd	  med	  hver	  deres	  
bidrag	  til	  visionspapiret.	  Skoleudviklingsudvalget	  initierer	  og	  koordinerer	  dette	  arbejde.	  

I	  skoleåret	  2014/2015	  vedtages	  visionspapiret	  i	  bestyrelsen,	  ligesom	  de	  første	  milepæle	  
gennemføres	  (konkrete	  handlinger).	  Handlingsplanen	  vil	  have	  4	  fokuspunkter:	  
Undervisningen	  (fagligheden	  og	  pædagogikken),	  det	  sociale	  og	  fysiske	  miljø	  på	  skolen	  samt	  
skolens	  samspil	  med	  omverdenen.	  

3. EG som attraktivt lærings- og arbejdssted 

I	  forlængelse	  af	  tidligere	  handlemål	  arbejdes	  med	  initiativer,	  der	  kan	  fastholde	  og	  udvikle	  EG	  
som	  et	  attraktivt	  lærings-‐‑	  og	  arbejdssted.	  

Konkret	  vil	  det	  i	  2014/2014	  dreje	  sig	  om:	  

-‐‑   Opdatering	  af	  lærerarbejdspladserne	  
-‐‑   Opfølgning	  på	  UMV-‐‑undersøgelsen:	  Opdatering	  af	  klasselokaler	  med	  særlige	  IT-‐‑

muligheder,	  styrkelse	  af	  vejledningen	  og	  feedbacken	  til	  den	  enkelte	  elev,	  nye	  stole	  i	  
klasselokalerne	  samt	  renovering	  af	  udenomsarealerne	  



-‐‑   Indretning	  af	  mere	  fleksible	  og	  funktionelle	  naturvidenskabelige	  laboratorier	  og	  
studiemiljøer	  

-‐‑   Innovation	  i	  undervisningen	  (innovation	  som	  omdrejningspunkt	  i	  et	  eller	  flere	  faglige	  
forløb)	  

-‐‑   Samarbejde	  mellem	  EG	  med	  fagene	  dansk	  og	  engelsk	  og	  Esbjerg	  Kunstmuseum.	  
Det	  er	  projektets	  mål	  at	  skabe	  en	  undervisningsmodel,	  der	  viser,	  at	  koblingen	  mellem	  
kunst	  og	  gymnasiepensum	  kan	  fremme	  elevers	  faglighed.	  Metodens	  generelle	  karakter	  
vil	  gøre	  det	  muligt	  at	  udvikle	  og	  gennemføre	  lignende	  undervisningsforløb	  ikke	  alene	  i	  
samarbejder	  mellem	  andre	  museer	  og	  uddannelsesinstitutioner,	  men	  også	  med	  andre	  
faggrupper	  

-‐‑   Samarbejde	  mellem	  EG	  og	  Syddansk	  Musikkonservatorium:	  
Rime	  Djævel	  laboratoriet	  med	  Bengtsson	  og	  Sydow.	  
Projektet	  henvender	  sig	  til	  musik	  og	  dansk	  og	  har	  to	  parallelle	  strenge.	  
Den	  ene	  har	  med	  digtfortolkning	  og	  -‐‑omsætning	  at	  gøre	  med	  udgangspunkt	  i	  H.C.	  
Andersens	  lyrik	  og	  den	  anden	  har	  med	  musikalsk	  komposition	  og	  lyddesign	  at	  gøre	  
Bengtsson	  og	  Sydow	  har	  mange	  års	  erfaring	  i	  fortolkning	  af	  lyrik	  fra	  en	  stribe	  
udgivelser,	  blandt	  andre	  ”Glimtvis”	  (1997)	  med	  Tom	  Kristensen	  digte	  og	  Rime-‐‑
Djævelen	  (2004)	  med	  H.	  C.	  Andersen	  digte.	  	  Begge	  udgivelser	  har	  tidligere	  været	  opført	  
på	  EG.	  

-‐‑   Styrkelse	  af	  den	  kollegiale	  sparring	  og	  videndeling	  (gennem	  kollegial	  sparring	  og	  
supervision,	  idé-‐‑	  og	  forløbsudveksling	  samt	  ny	  model	  for	  efteruddannelsen,	  således	  at	  
denne	  sammensættes	  af	  følgende	  elementer:	  
Individuel	  kursusaktivitet,	  faggruppebaseret	  efteruddannelse	  og	  skolebaseret	  
efteruddannelse	  på	  tværs	  af	  fag)	  
	  

4. EG som Ny Nordisk Skole 

EG	  søger	  om	  godkendelse	  i	  UVM	  som	  Ny	  Nordisk	  Skole.	  Herved	  forpligter	  skolen	  sig	  på	  a)	  
fortsat	  at	  være	  i	  faglig	  og	  pædagogisk	  udvikling,	  2)	  at	  udfordre	  og	  støtte	  den	  enkelte	  elev	  til	  at	  
blive	  så	  dygtig,	  som	  han/hun	  evner	  og	  3)	  at	  gennemføre	  samarbejdsprojekter	  med	  andre	  
skoleformer.	  

Konkret	  gennemfører	  EG	  i	  2014	  og	  2015	  samarbejdsforløb	  med	  1	  –	  2	  folkeskoler	  om	  faglige	  
og	  pædagogiske	  problemstillinger	  og	  udfordringer	  ved	  overgangen	  fra	  folkeskole	  til	  
gymnasium.	  

Ligeledes	  samarbejder	  EG	  med	  10.	  klasses	  centret	  i	  Esbjerg	  og	  Linje	  10	  i	  Bramming	  om	  
gymnasieforberedende	  10.	  klasses	  projekter.	  

	  


