Allerød Gymnasiums kvalitetssystem.
Opfølgningsplan for 2022/ 2023
Faste elementer:
Studenternes resultater
AG-studenternes resultater sammenlignes med nationale tal og ift. socioøkonomiske
referencetal – i det omfang tallene foreligger på UVMs hjemmeside.
Mål: AG ligger højere end landsgennemsnittet.

Gennemførelse af uddannelsen
Gennemførelse af uddannelsen. Tallene sammenlignes med landstallene i det omfang, tallene
foreligger på UVMs hjemmeside.
Mål: Det høje niveau opnået i tidligere år fastholdes.

Overgang til videre uddannelse
AG-studenternes overgang til videregående uddannelse efter to år og tre måneder. Tallene
sammenlignes med landstallene i det omfang, tallene foreligger på UVMs hjemmeside.
Mål: Det høje niveau opnået i opnået i tidligere år fastholdes.

Elevtrivsel
Den nationale trivselsundersøgelse (UVM) gennemføres årligt. Resultatet sammenlignes med
nationale tal. Mål: AG ligger højere end landsgennemsnittet.
Skolen gennemfører hvert 3. år en lokal trivselsundersøgelse/ undervisningsmiljøvurdering.
Denne undersøgelse udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse og elevråd. Der følges op
lokalt også i et samarbejde mellem ledelse og elevråd.

Fravær
Der arbejdes fortsat på at højne elevernes fysiske tilstedeværelse i et samarbejde mellem
lærere, studievejledere og ledelse.
Mål: Det høje niveau opnået i opnået i tidligere år fastholdes.

Specifikt for skoleåret 2022/2023
Elevaktivitet
I dette skoleår ønsker vi at videreudvikle det sociale liv på Allerød Gymnasium og skabe
mulighed for at eleverne kan mødes på nye måder uden for undervisningen.
Punktet indeholder følgende aktivitetsmål:
•

•

AG ønsker at skabe en ramme for at eleverne kan etablere klubber, hvor man mødes
inden for et selvdefineret interessefællesskab fx kunst, fodbold, strikning etc. og dyrker
sine interesser sammen.
AG ønsker at forbedre de fysiske rammer for at man kan mødes i klubber ved at
etablere et loungemiljø på skolen, hvor eleverne kan komme frit.

Skoleudvikling
Allerød Gymnasiums seneste overordnede strategiplan er fra skoleåret 2012/2013, og da der
er sket meget både på skolen og i det omkringliggende samfund siden, ønsker vi i skoleåret
2022/2023 at sætte fokus på skolens overordnede udvikling, så Allerød Gymnasium fortsat
fremstår som et tidssvarende og attraktivt uddannelsestilbud til unge mennesker i
Nordsjælland.
Punktet indeholder følgende aktivitetsmål
•
•

Der opstilles overordnede indsatsområder for Allerød Gymnasium i fremtiden.
Der udvikles konkrete initiativer der skal styrke Allerød Gymnasium i fremtiden.

