
Handleplan ETU , HHX, EUX og HTX. 2021/2022 
 
 
 
 
 
Handlinger, ansvarlig, deadline: 
 
 
1) 
ETU resultaterne gennemgås sammen med alle lærerne. Der laves en samlet præsentation på 
baggrund af de indsamlede data. Derefter møder med lærerne i 3 grupper. En for hver årgang med 
uddannelseslederne for bordenden. 
Ansvarlig, Rektor og lederteamet, Deadline, februar 2021: 
 
 
2) 
Der nedsættes en arbejdsgruppe mellem elever og undervisere til at drøfte og gå i dialog om 
undervisningsmiljøet. Elevrådet har sendt denne henvendelse. 
 
Hej alle lærere 
 
Vi ønsker det bedste undervisningsmiljø på vores fælles skole - det ved vi, I også gør! 
Ved det aflyste læremøde, havde vi et budskab, vi ville præsentere for jer. Nu har vi komprimeret det til en lille video, vi håber, I alle vil se. 
 
Gå ind på dette link: 
https://drive.google.com/file/d/1uxNBABx2UWZx89wjLcGBsnhYCKNhvuiZ/view?usp=sharing 
 
Derefter håber vi, der er nogle frivillige, der er med på at tage dialogen, og dermed skridtet nærmere de bedste rammer for både lærere 
og elever. 
Vi ser frem til en konstruktiv samtale. 
Er der tekniske problemer, så skriv venligst, så fikser vi det. 
 
Rigtig glædelig jul, og vi ses forhåbentligt i det nye år! 
 
Mvh  
Maria, Rasmus og Sofie  
samt resten af elevrådet på Midtbyens Gymnasium 
 
Følgende undervisere er med i gruppen: Gert Gerges , Lennart Keller, Katja Ryan Hopwood, Ulla 
Kjeldsen, Jakob Lundbøl. 
 
Ansvarlig: Christina og Louise og elevrådet. 
Deadline: Præsentation af guidelines på afdelingsmøde Ultimo Maj. 
 
 
3) 
Ved klasser der scorer lavere end gennemsnittet på flere parametre, afholdes først et fælles møde 
mellem involverede kontaktlærere. Her aftales hvad og hvordan der skal tales med klasserne. 
Kontaktlærerne drøfter områderne med de pågældende klasser. 
Deadline for klassesamtalerne maj. 



Resultater fra samtaler samles op og præsenteres på afdelingsmøde Ultimo Maj.  
 
 
4) 
ETU i 3.g viste at motivation kan være svært for eleverne i 3.g. 
Efter at have drøftet det med lærerne i 3.g, har vi aftalt følgende: 
Det sikres at der afholdes elev-kontaktlærersamtaler for 3.g eleverne i skoleåret 2021/2022. 
Disse skal skemalægges i oktober/november, og fremadrettet skal de indgå i årshjulet. 
Ansvarlig: Uddannelseslederne. Deadline – følger årshjulet. 
 
 
5) 
”Motivationsdag” 
For at fastholde motivationen for 3.g elever, vil vi tage tidligere elever/rollemodeller/universiteter 
ind på skolen i november 2021. De skal præsentere for 3.g eleverne hvad de laver. På den måde 
kan vi fastholde motivationen for at komme godt i mål. 
Det skal have karakter af en fællesdag, som også må være hyggelig. 
Ansvarlig: Anita Thøgersen og studievejlederne. Deadline november 2021. 
 
 
 


