
Resultatlønskontrakt med resultater, skoleåret 2019-2020 

Fællesskab og trivsel 

 Gennemføre trivselsundersøgelse blandt eleverne, og opfølgning på resultaterne.  

Trivselmåling gennemført. Benchmarking viser, at vi ligger over landsgennemsnit på samtlige parametre. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1831.aspx 

På baggrund af det positive resultat er der ikke blevet fulgt yderligere op på trivselsmålingen.  

Resultat delvist nået. 

 Målrettede indsatser mod frafald, og som resultat et lavt frafald sammenlignet med øvrige 

gymnasier.  

Frafald i skoleåret 2019/2020 er netto på 2 elever, ved skoleårets start var der 490 elever og ved seneste 

indberetning i marts 488 elever. Det giver et frafald på 0,4%. Der er ingen landsdækkende statistik at 

sammenligne med, men frafaldet er vel landets laveste.  

Resultat nået.  

 Tilbyde forskellige støttordninger for elever, der har behov for dette. 

Vi har en lang række tilbud til en bred vifte af elever: 

- Test for talblindhed, SPS støtte til elever, der skal have støtte til matematik. (matematikvejledere) 

- Test for ordblindhed, SPS-støtte til ordblinde elever (læsevejleder).  

- Støtte til funktionelt læse/stavesvage (læsevejleder). 

- Mentorer til elever med diagnoser (flere lærere).  

- Støtte til elever med høretab eller synstab, strategiarbejde med disse (læsevejleder). 

- Sekretærbistand til at tage noter. SPS-støtte (elever/læsevejleder). 

- Alle elever i farezone (fravær, sygdom, motivation,….). (studievejledere). 

- Stresskursus ”stop op” (Sundhedshuset i Støvring) 

- Misbrug (Rebild kommunes misbrugskonsulenter).  

- Eksamenstræning (studievejledere og psykolog) 

- Psykologbistand (psykolog). 

- Corona-krisen. Alle elever, der er ”gået ned” er kontaktet af studievejledere/ledelse. 

Resultat nået.  

 Målrettet arbejde med en god skolekultur bl.a. tutorarbejde, elevrådsarbejde, videnskabsklub, 

udvalgsarbejde mv.  

Nyt formandskab for elevrådet valgt pr. 1. januar 2020. Der blev gennemført et elevrådsseminar d. 29. 

januar, hvor elevrådet vedtog nye handleplaner for 2020 - 2022. Disse er præsenteret for skolen på stor 

plakat.  

Tutorer gennemfører god modtagelse af nye 1.g-elever. De arrangerer telttur i august og hyttetur i 

november for alle klasser. De er til rådighed som mentorer for de nye 1.g-klasser. Der bliver på alle 

måder signaleret ”anti-hierarki” på Støvring Gymnasium.  
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Videnskabsklub oprettet og gennemført hvor fire elever fra Støvring Gymnasium har fungeret som 

mentorer og undervisere for 4. klasser. Projektet videreføres næste år. 

Høj grad af elevinddragelse i planlægning af arrangementer både før og under corona, herunder også 

studenternes afslutning. 

Elevtrivsel i top, især på de sociale parametre rangerer Støvring Gymnasium højt.  

Resultat nået.  

     

Faglig og pædagogisk udvikling 

 Udvikling af ny model for Studieretningsprojekt (SRP).  

Der er udarbejdet ny model for gennemførelse af forberedelser og afvikling af Studieretningsprojektet. 

Resultat nået.  

 Indarbejde basal videnskabsteori i undervisningen.  

Vi har lagt os fast på en model for at inddrage basal videnskabsteori i forløb frem mod SRP. 

Resultat nået.  

 Faggruppemøder med fokus på bl.a. kompetenceudvikling og kvalitet.   

Vi har afviklet faggruppemøder med dette fokus frem til medio marts 2020. På det tidspunkt havde vi 

haft møder i alle faggrupper.  

Resultat nået.  

 Forberede udviklingsprojekt for alle lærere skoleåret 2020-21.  

Vi har haft diskussioner i MIO og på PR, og vi har haft et opstartsmøde med konsulent Lene Tortzen 

Bager. Vi fortsætter med forskellige former for supervision i skoleåret 2020-21.  

Resultat nået.  

 Etablering af ”Makerspace”-værksted.  

En igangværende proces. 302 er ryddet til formålet. 3D-printer, plakatprinter, arduino-udstyr og Virtual 

Reality er pt. etableret. Det bliver en løbende proces med nye indkøb også fremover med podcast-

udstyr, mere Virtual Reality osv.   

Resultat nået  

 

Forsøg og talent. 

 Deltagelse i 2 regionale udviklingsprojekter inden for naturvidenskab. 

Creative Science Lab er et regionalt udviklingsprojekt som forsøger at inkorporere kodning og 

computational thinking i de naturvidenskabelige fag. I kemi, fysik, naturgeografi og matematik er der i 
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den sammenhæng blevet udviklet forløb. Projektet er i samarbejde med VHG og AKAT. 3 lærere og ca. 

60 elever har været med. Afsluttes i år.  

NatTec på Tværs er et regionalt udviklingsprojekt i tæt samarbejde med Bavnebakkeskolen, Skørping 

skole og Karensminde skolen. Fokus er på at nedbryde tabuer om naturvidenskab i gymnasiet set fra 8. 

klasse. Lærere har arbejdet parvis sammen om en 2.g klasse og en 8. klasse. På tværs af skoleniveau 

har eleverne arbejdet projektorienteret i 3 parvise klasser i kemi, biologi og fysik. 3 gymnasielærere, 3 

folkeskolelærere og ca. 150 elever har været med. Projektet kører videre næste år. 

Resultat nået.  

 Indgå et nyt udviklingsprojekt sammen med en eller flere gymnasier i regionen.  

Projektet Viden Skaber. Et stort projekt med økonomisk støtte fra NOVO-fonden. Omhandler 

formidling af ny forskning fra AAU gennem gymnasieelever og ud til den brede befolkning. Et bredt 

samarbejde på tværs af SGY, AKAT, AAU, VHG og faggrupper. Projektet strækker sig over 2 år med 9 

deltagende lærere hvert år.  

Resultat nået. 

 

 Deltagelse i ”Akademiet”, et samarbejde med UCN og AAU omfattende alle 3 fakulteter.  

I samarbejde med UCN, AAU, AKAT, Thisted Gymnasium og Mariagerfjord Gymnasium er der afviklet 

forløb på tværs af skoler i alle 3 fakulteter. Besøg på AAU og UCN med workshops, forelæsninger og 

gruppearbejde. 13 elever og 3 lærere deltog. 

Resultat nået. 

 

 Støvring Gymnasium påtager sig at stå for ansøgning til et Erasmus+ projekt sammen med skoler 

fra Letland, Finland og Tyskland.  

Støvring Gymnasium har stået for ansøgningsprocessen. Der er lavet og sendt en ansøgning til 

Erasmus+ på et 2 årigt projekt med titlen ”New lifestile due to climate changes”. Vi får svar på 

ansøgningen senest 1/9 2020. 

Resultat nået.  

 Deltagelse i ”Nordjyske Nyskabere” med inddragelse af Business Park Nord.  

Et samfundsfagshold har deltaget i dette og i Samfundscup. 

Resultat nået.  

 Etablere faglige talentforløb inden for flere fagområder.  

For at styrke talentforløb i humaniora er konceptet ”Opdigtet Tirsdag” udviklet med fokus på 

litteraturlæsning og skrivning. Holdet bestod af ca. 15 elever med en tilknyttet lærer og eksterne 

besøg. Derudover blev matematikforløbet MAT+ opdateret med to nye 3.g elever som underviste ca. 

10 elever fordelt på 2.- og 3.g i nye områder af matematikken.  

Resultat nået. 

 Samarbejde med lokale folkeskoler og Rebild Ungdomsskole om talentforløb. 
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Et spansk-hold med ca. 20 8.-9. klasses elever, som hver fredag blev undervist på SGY af skolens 2 

spansklærere. Eleverne kom fra Bavnebakken, Skørping og Karensmindeskolen, hvor kontakten blev 

faciliteret af Rebild Ungdomsskole. 

Resultat nået.  

Strategi 

 Nye handleplaner for elevrådet. 

Elevrådet udarbejdede nye handleplaner for 2020-2022 på seminar d. 29. januar.  

Resultat nået.  

 Ny struktur på skolens udvalgsarbejde.  

Ny struktur på udvalgsarbejdet er behandlet og aftalt i Pædagogisk Råd. 

Resultat nået. 

 Revidere vores model for elevernes kompetenceudvikling i relation til SRP. 

Dette er gennemført i samarbejde med pædagogisk udvalg og pædagogisk råd. 

Resultat nået. 

 Etablere nyt forløb i Naturvidenskabelig Grundforløb og ny prøve i Almen Sprogforståelse.  

Der er udviklet et nyt forløb om dykning, som afvikles i NV og der er lavet en ny form for skriftlig prøve i 

AP. 

Resultat nået. 

Information 

 Nyt informationsmateriale som følge af ændret udbud af studieretninger.  

Der er lavet nyt hæfte om vores udbud af studieretninger og opdateret hjemmeside. 

Resultat nået. 

 Udvikling af vores fortælling om SGY - internt og eksternt. 

Vi har styrket vores synlighed i aviser og sociale medier med ca. en historie hver anden uge i perioden 

frem til corona-nedlukning. De seneste måneder er der ikke udarbejdet artikler. Ugeskriftet er blevet 

gentænkt og styrket med flere historier og bredere dækning fra dagligdagen. 

Resultat delvist nået 

Resultatløn 

Det maximale beløb, der kan udbetales i resultatløn, er 100.000 kr. Resultatlønnen udbetales i august 2020. 

Støvring d. 2. oktober 2019 

Kirsten Bundgaard, bestyrelsesformand   Jens Nielsen, rektor 
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