
 

1 
 

HANDLINGSPLAN 2016/17 

Frederiksborg Gymnasium og HF 
 

 

UNDERVISNINGEN I GYMNASIET OG HF 

 

 Ansvarlig 

Studieretningstoning  

Faglig og kompetencemæssig toning af studieretningerne og i 

studieretningssøjlerne: Toning af studierejser, studieretningsdage, fælles 

møder for studieretningssøjlernes lærere m.m. 

Studieretningskoordinatorerne organiserer arbejdet. 

 

SM, SK og 

Studieretnings-

koordinatorerne 

STX-udvalget 

 

AT 

ATG-koncentreres i en uge i perioden op til efterårsferien med to 

deltagende fag. 

AT 1 gennemføres uden de kunstneriske fag. 

Innovation indgår i AT 3 

AT 2 til AT 5 fastlægges med faste fag 

I forbindelse med ATX arbejdes der med et kort fælles 

ressourcerumsmøde for alle lærere med efterfølgende møde for 

fakultetsundervisere. 

SK 

STX-udvalget 

 

Dobbeltlærerordning i andet fremmedsprog og matematik 

Ordningen justeres med udgangspunkt i de indkomne evalueringer 

Fremmedsprogs-og 

matematiklærerne  

i 1.g. 

SRP og SSO 

De to opgaver placeres i samme periode op til jul. 

Ledelsen 

AP- arbejdsgruppe 

Udvalget arbejder med efteruddannelse af ap-lærere, tilrettelæggelse af ap-

dag, eksamen og evaluering 

Arbejdsgruppen 

NV 

Undervisningen varetages af 2 lærere. I de naturvidenskabelige 

studieretninger bør den ene lærer som minimum være en 

studieretningsfaglærer. Undervisningsforløbet komprimeres i videst muligt 

omfang inden for de skematekniske rammer 

NV-lærerne 

Internationale aktiviteter 

Med udgangspunkt i målsætningen for skolens internationalisering 

arbejder udvalget med: 

 Ny model for internationale temadage for eleverne. Modellen med 

temadage for alle skolens elever har nogle svagheder. 

 Udenlandske lærere tilknyttet skolen (via job shadowing) 

 Fortsat udveksling af lærere (job shadowing) 

 Medlemskab af globale gymnasier? 

 Fortsat deltagelse i Erasmus+ projektet 

BI 

Det internationale 

udvalg 
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 Udarbejdelse af lærervejledning i forbindelse med 

udvekslingsrejser og studierejser. 

Professionsrettet hf 

Undervisningen integreres med professionsuddannelserne via besøg af 

lærere/studerende fra UCC, laborantskolen, SOPU m.fl. Kursisterne skal 

desuden ud af huset for at opleve arbejdet på professionsuddannelserne 

og/eller på en arbejdsplads, der beskæftiger de professionsuddannede. 

 

AJ,BS 

Hf-lærerne 

 

HF-udvalget 

Evaluering af undervisning 

Ledelsen arbejder videre med at udvikle den fælles obligatoriske 

evaluering af undervisningen, herunder forberedelsen og 

efterbehandlingen af undersøgelsens resultater. 

Ledelsen 

Gymnasie- og hf-reformudvalg 

I tilfælde af, at der vedtages en reform af gymnasiet og hf nedsættes  

udvalg, der skal sikre implementeringen af reformerne. Udvalgene vil 

sandsynligvis være delvist sammenfaldende med hf- og stx-udvalgene. 

Ledelsen 

 

 

 

 

ELEVERNES FAGLIGE OG PERSONLIGE UDVIKLING 

Støtte til elever med særlige behov 

 Læsevejledning 

 Dansk for tosprogede elever 

 IT-rygsæk 

 Særlig ansøgt støtte 

 Assertions/selvtillidskurser 

 Eksamenstræningskurser 

 Lektiecafé 

 Skrivefængsel 

 Gennemførelsesvejledning 

 Psykologrådgivning 

 Garantiskolen 

Ansvarlig 

AL,LJ,HO 

BA 

AL, BLP 

SJ, BLP 

JK 

JK 

CT 

CT/SK 

Studievejlederne 

 

PR 

HA 

Udfordringer til elever med særlige talenter og interesser 

 Akademiet for talentfulde unge 

 Forskerspireprojektet 

 Georg Mohr konkurrencen 

 Fysikolympiade 

 Kemiolympiade 

 Geografiolympiade 

 Science Cup 

 Science talenter 

 Juvenus Translators 

 Cambridge Certificate 

 English Speaking Union 

Ansvarlig 

DV, KC 

SU 

CT 

GS 

CB 

 

 

DV 

BA 

DL 

BA 
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 Team DK elever 

 Frivillig undervisning i drama, billedkunst, musik, idræt 

 Idrætsturneringer 

 Projekt frivilligt arbejde 

 Lektiecafé-hjælper 

SJ, AS 

 

 

HA 

CT 

 

Begrænsning af frafald 

Der iværksættes særlige udadrettede projekter i begyndelsen af skoleåret 

for udvalgte 1.g-klasser. 

AS 

 

ELEVERNES KULTURELLE OG GLOBALE BEVIDSTHED 

 

 International strategi (jf. udviklingsprojekter) 

 Elevudvekslinger 

 Studierejser 

 Temadage 

 Erasmus+ 

 Gæsteelever fra udlandet 

 Gæstelærere fra udlandet 

Ansvarlig 

BI 

BI 

PK/BI 

BI 

BI 

 

DV, BI 

BI 

 

OVERGANG FRA FOLKESKOLE TIL GYMNASIET OG HF 

Brobygning i matematik (samarbejde hhx, htx) 

Ved en fornyet indsats og fornyet kontakt med skolerne i Hillerød 

gennemføres et møde med matematiklærerne i grundskolen og 

matematiklærere og elever her fra skolen. 

Ansvarlig 

CT, JA 

Brobygning i naturvidenskab i Hillerød og Fredensborg.  

Samarbejdet kan bygge bro med naturvidenskabelige studieretningslinjer i 

folkeskolens udskolingsklasser. 

 

Samlet strategi for samarbejdet med folkeskolerne i Hillerød og 

Fredensborg 

Der udarbejdes en samlet strategi for samarbejdet med grundskolerne. 

Strategien afprøves i skoleåret 2016/17. Samarbejdet omfatter de 

naturvidenskabelige fag, samfundsfag, fremmedsprog, idræt og musik. 

Brobygning i matematik og naturvidenskab, introduktionskurser og 

spirende talenter indgår i den samlede strategi. 

 

Introduktionsforløb for 8. klasser 

Modellen nytænkes med øget vægt på naturvidenskab og vore elevers 

deltagelse 

? 

Spirende talenter (samarbejde med hhx og htx) 

Særligt udvalgte elever fra folkeskolen deltager i forløb på de tre 

gymnasiale ungdomsuddannelser 

KC 

 


