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- Et udviklingsarbejde over 
tre år… der stadig er i gang!



Undersøgelse: 
Stil de svære 
spørgsmål? Tal 
om det, der er 
reelle barrierer 
for kerneydelsen

Fokusgruppe-interviews med 
elever 

Samtaler mellem alle ansatte

Viden fra eksterne parter og 
nyeste forskning 



Hvilket 
råderum har 
vi? 

Det sociale miljø og adfærd på 
skolen 

Undervisningen, pædagogik og 
didaktik 

Fortællinger om skolen, 
rekruttering og elevgrundlag 



Organisering 

Udvalg indenfor det mest centrale 
udviklingsarbejde: 

• Eventudvalg – det sociale arbejde 

• Pædagogisk udvalg – undervisningen

Begge udvalg laver udvikling på vegne af alle –
alt implementeres. 



Det sociale 
miljø og 
adfærd på 
skolen

Højskoleophold 

Obligatoriske fællesskaber 

Alle lærere skal lave events

Vi taler åbent og systematisk om forskelle 
og kulturmøder 

Sang, fællesspisning, events, events, 
events…. 



Højskoler – fordi det VISER, hvad 
vi vil, i stedet for kun at sige det!





Udfordringer med adfærd: 

Et svært og 
grænseoverskridende emne…

Oplæg fra psykolog 

Mange diskussioner med 
både lærere, ledelse og 
elever

Opbakning fra lærerne -
konsekvent opfølgning fra 
ledelsen 



Undervisningen 

• Udvikling af fælles dogmer.

• Dogmerne skal både være rettesnor 
for vores arbejde, og elevernes 
indblik i hvad de kan og skal som 
kompetente medborgere på FG. 

• Dogmegenren peger frem mod 
implementering.

• Bagsiden af dogmerne…



Alle faggrupper skal udvikle 
forløb, der ‘svarer’ på 
dogmerne.

Alle udvalg tager deres områder. 

Vi laver fokusgruppeinterviews 
og opfølgning på dogmerne. 

Eleverne skal udfylde et felt 
under hvert dogme, inden de 
afslutter deres uddannelse. 



Fortællingen om FG

Kompetent 
medborgerskab

En profil, der både gør 
noget meningsfuldt - med 
de elever vi har – og 
tiltrækker en gruppe 
elever, der har de 
kompetencer, vi mangler. 



Vigtige 
nedslag

• Det giver mening at arbejde ud fra et 
samlende, fælles projekt (hos os 
”Kompetent medborgerskab”). 

• Det fælles projekt skal være så specifikt, 
at man kan prioritere ud fra det. 

• Udvikling skal ses på en længere bane. 
Korte, etårige projekter er svære at skabe 
egentlig forandring ud fra. 

• Udvalg laver kun arbejde, der 
implementeres. 



Vigtige 
nedslag 

• Ledelsen er konsekvent og følger op på 
fælles retningslinjer. 

• Alle tiltag skal begrundes tydeligt og 
gentagende gange. 

• Vi skal turde tale om det, der svært: 
Racisme, udfordringer med og prioritering 
af tid, utryghed og skuffelse. Både med 
elever og lærere. 

• Vi skal også turde indrømme, når vi ikke 
lykkes med et tiltag. 

• Søg hjælp og støtte udefra: 
Samarbejdspartnere, fonde, ministeriet… 




