Nøgleområder,	
  der	
  er	
  genstand	
  for	
  større	
  evalueringer	
  
	
  
Hvert	
  år	
  udarbejder	
  ledelsen	
  i	
  samarbejde	
  med	
  PR	
  en	
  oversigt	
  over	
  AGs	
  udviklingsstrategi	
  og	
  
fokuspunkter.	
  	
  	
  
	
  
Nøgleområder udvælges dels på baggrund af skolens overordnede udviklingsstrategi dels på
baggrund af erfaringer med konkrete tiltag. Ledelsen fremlægger et forslag til udvalgte
nøgleområder for det kommende skoleår for PR, hvor forslaget drøftes. De udvalgte nøgleområder
forelægges bestyrelsen.
	
  
AG	
  gennemfører	
  selvevaluering	
  på	
  de	
  udvalgte	
  nøgleområder.	
  Den	
  valgte	
  strategi	
  for	
  
selvevaluering	
  er	
  som	
  følge	
  af	
  værdigrundlaget	
  baseret	
  på	
  inddragelse	
  af	
  relevante	
  
interessenter.	
  Arbejdet	
  med	
  nøgleområderne	
  og	
  opfølgningen	
  på	
  dem,	
  foregår	
  således	
  i	
  en	
  
dialog	
  mellem	
  elever,	
  lærere,	
  øvrige	
  medarbejdere	
  og	
  ledelse	
  med	
  inddragelse	
  af	
  relevante	
  
organer	
  og	
  udvalg.	
  
De	
  udvalg,	
  der	
  har	
  ansvar	
  for	
  området	
  foretager	
  evalueringerne	
  i	
  samarbejde	
  med	
  ledelsen.	
  
	
  
Nedenfor	
  er	
  en	
  oversigt	
  over	
  de	
  punkter,	
  som	
  Allerød	
  Gymnasium	
  har	
  haft	
  speciel	
  fokus	
  på	
  
siden	
  2008	
  samt	
  vores	
  nuværende	
  nøgleområder	
  
	
  
Historiske nøgleområder 	
  
Nøgleområde

Evaluerings
tidspunkt

Evalueringsmetode/
-procedure

Grundforløbet

Januar 2008

Klassesamtaler:
Rektor og elevråd
Lærergruppe-møde

Lærersamarbejde

Vinter 2009

Funktionaliteten af
skolens IT-udstyr
AT-planlægningen

Sep. 2007

Introforløbet

Årligt
september

Projekt GOD
START

Efterår
2011

Brobygning/introkurser

Årligt
Efterår

Funktionaliteten af
Skolens IT-udstyr

Januar
2011/April
2012

Marts 2008
Marts 2009

Beskrivelse / resultat af
evalueringen/
iværksatte tiltag
Se handleplan

Ansvarshaven
de

Lærere og elever

Se handleplan

Ekstern konsulent
rapport
Elevråd, SU, PR,
skemalægger, ledelse

Se handeplan

Pædagogisk
udvalg og
ledelsen
KS/KD

Se handleplan

Pæd. udvalg /
ledelsen

Spørgeskema til 1.g
eleverne. Drøftelse på
PR
Spørgeskema og
samtaler med
1,g’erne
Spørgeskemaer og
samtaler

Begrænset revision af det
eksisterende forløb.

Introudvalg/
Ledelsen

Indfasning af nye
makkerordninger i 1.g-klasserne.
Fokus på klasserumskultur
Indfasning af flere
besøgslektioner – bedr/mere førinformation til besøgselever.
Indkøb af informationsmapper
Afvikling af eksisterende ITudbyder. Ny udbyder 1/1-12
Nyt trådløst net, ny serverløsning,
nye medarbejder-PC’ere/Mac

Studievejleder
ne/ tovholder
MLH
Ledelsen

Spørgeskema blandt
skolens elever

Elevråd/KS
NV-lærere/HR
AP-lærere/RK

SHP/KDA

AT-planlægningen
fag og emner

Marts 2012

AT-udvalget, PR,
skemalægger, ledelse

Elevernes motivation
for at vælge AG som
uddannelsesinstitutio
n
AG
Runnerz/frivillige
aktiviteter

Marts 2008
Marts 2009

Spørgeskemaer og
samtaler blandt 1.gklasser

2011/ 12 og
2012/13

Sprogindsats –
samarbejde med
kommunens
folkeskoleklasser og
–lærere./Lancering
af ny sproglig
studieretning
Visionsarbejde

2011/ 12 og
2012/13

Øget omlagt
skriftlighed

Forsøg med papirløs
klasse
Digital aflevering og
retning.

Se bilag 6
Udskiftning af flere fag, flytning
af forløb, mere videnskabsteori i
3.g
Udvidet Facebook-indsats.
Afvikling af biograf- og
facebookreklamer.

AT-udvalg/
ledelsen

Spørgeskemaer og
samtaler med elever
samt deltagere i AG
Runnerz
Internt blandt
tysklærerne og internt
i ledelsen

Opstart af nyt frivilligt ”AG
TIRSDAG”-koncept.

ACH

Samarbejdet med kommunens
tysklærere fortsættes i skoleåret
2012/13.
Øget markedsføring af ny sproglig
studieretning og fornyelse af
dispensationen fra UVM

Tysklærerne
og ledelsen

2012-2013

Elever, lærere,
ledelse

Organiseret af LOOP Company.

2012-2103
2013-2014
2014-2015

Lærerevaluering –
arbejdsgruppen+
repræsentanter fra
alle tre fakulteter.
Elevevaluering interviewgrupper
IT-udvalg. Lærere og
elever.
Elevsamtaler.
Diskussion på PR

Løbende regulering

LOOP
Company og
ledelsen
BOV

2012-2015
2014-2016

Udlevering af Ipads og indkøb af I
og E-bøger
Eksterns konsulent som
oplægsholder.
Indkøb af soft- og hardware.

BOV

RKI/CVI
Ledelsen

Nuværende nøgleområder:
Faglig udvikling

Internationalisering

2015-2018

2015-2017

Evaluering i
faggrupperne.
Udviklingen i den
socioøkonomiske
reference for
gymnasiekarakterer.
Internationalt udvalg
udarbejder
evaluering.
Elevsamtaler
Diskussion i PR.

Faggrupper +

Overordnet	
  mål:	
  at	
  fremme	
  
RTH og HVL
elevernes	
  kompetencer	
  i	
  
matematik,	
  spansk	
  og	
  samfundsfag.	
  

Udvikling og implementering af
international studieretning.
Udvikling af samarbejde med
Taiwan.
Samarbejde med Allerød
kommunen med fokus på
integration af flygtninge.

LBA og
ledelsen

