
Resultatløn, skoleåret 2020-21 

Fællesskab og trivsel 

• Gennemføre aktiviteter, der i coronatider skaber skolekultur på tværs af klasser.  

Der er gennemført en lang række aktiviteter, bl.a. juleafslutning, mgp for 1.g-klasserne, konkurrencer etc.  

Desuden er der gennemført trivselsarrangementer ”ude af huset” i alle 3 årgange.  

 

Resultat nået. 

• Særligt fokus på psykisk sårbare og frafaldstruede elever (pædagogisk arrangement, Studiecafé 

med studievejledere, matematikvejleder og læsevejleder samt faste aftaler med særlige elever) 

På trods af et coronaår med masser af udfordringer, så er det samlede frafald på Støvring Gymnasium 

uændret (nettofrafald ca. 3%). Studiecafeen har bl.a. været målrettet elever med udfordringer, eleverne har 

haft faste aftaler om fremmøde. Studiecafeen er gennemført både fysisk og virtuelt.  

Der er afholdt pædagogisk arrangement med fokus på de mange forskellige diagnoser, som vi møder hos 

eleverne, og de karakteristika som hver sygdom fører med sig, således at vi med mere viden er blevet bedre 

til at forstå de psykisk sårbare unge og hjælpe dem til en ungdomsuddannelse 

Resultat nået.  

Faglig og pædagogisk udvikling 

• Gennemføre udviklingsprojekt for lærere – kollegial supervision og kollegial inspiration 

Projektet med kollegial supervision og inspiration er delvist gennemført. Projektet blev sat på stand by med 

hjemsendelsen medio december. 

Resultat delvist nået i det omfang, det har været muligt. 

• Udarbejde nyt koncept for studieplan (kompetenceudviklingsplan)  

Der er udarbejdet et nyt koncept og en ny studieplan (kompetenceudviklingsplan) 

Resultat nået. 

• Have særligt fokus på basal videnskabsteori ift SRP  

Vi har opgraderet undervisningen i 1.g og 3.g i metode og basal videnskabsteori. Det er indarbejdet i 

studieplanen og der er kommet mere fokus på metode i de flerfaglige samarbejder 

Resultat nået 

• Revision af personalehåndbogen vedr. virtuel undervisning og nødundervisning 

Dette er ikke sket.  

Resultat ikke nået. 

Forsøg og talent 

• Deltage i projektet Viden Skaber om naturvidenskabelig forskning og formidling 
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Vi har fungeret som tovholder på projektet Viden Skaber, og vi har gennemført de tre planlagte 

undervisningsforløb i projektet. 

Resultat nået 

• Deltage i forskellig talentudviklingsforløb: Nordjyske Nyskabere, Akademiet 

Vi har i skoleåret deltaget i Nordjyske Gymnasiers Akademi og Videnskabsklubben. Vi har afviklet workshop 

som optakt til Nordjyske Nyskabere, men selve konkurrencen blev aflyst grundet corona-restriktioner. 

Resultat nået i det omfang, det har været muligt.  

Samarbejde med folkeskoler om talentforløb – NatTec på tværs 

Projektet ’NatTec’ på Tværs er grundet coronarestriktioner udskudt til næste skoleår. 

Resultat ikke nået 

Internationalt samarbejde 

• Deltage i internationalt samarbejde i Erasmus+ regi. 

Støvring Gymnasium er tovholder for projektet og har trods corona fastholdt samarbejdet om Erasmus-

projekt med partnerskoler i Tyskland, Letland og Finland. Projektet var oprindelig berammet til 2 år (2020-

2022), men på grund af corona er vi endnu ikke kommet i gang med udvekslingerne. Vi har derfor fået 

tilladelse af Erasmus+ til at forlænge projektet med 1 år (2020-2023) med håb om, at vi kan komme i gang 

med udvekslingerne til efteråret. Der har her i foråret været afholdt virtuelle aktiviteter mellem skolerne. 

Resultat nået i det omfang, det har været muligt.  

• Etablering af samarbejde med ny partnerskole i Canada 

Samarbejdsaftaler er på plads med Bowness High School med henblik på at lave en udveksling i dette 

skoleår. Men alle studierejser og udvekslinger er blevet aflyst på grund af corona. 

Resultat nået i det omfang, det har været muligt.  

Information  

• Udarbejde informationsfilm, bl.a. til brug for virtuelle uddannelsesmesser 

Film om Støvring Gymnasium er blevet udarbejdet og brugt i forbindelse med orienteringer om Støvring 

Gymnasium. 

Resultat nået. 

• Udarbejde informationsmateriale med studieretninger fra 2021 

Nyt informationsmateriale er udarbejdet.  

Resultat nået 

Bygning 

• Etablere mulighed for at to klasser kan undervises udendørs 
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Som konsekvens af corona-restriktionerne har det været nødvendigt at etablere ude-undervisning, bl.a. i 
telte. Så muligheden for udeundervisning har været der. Men der er ikke etableret faste 
”udeundervisningsrum”.  
 
Resultat ikke nået 
 
Resultatløn 
 
Det maximale beløb, der kan udbetales i resultatløn er 60.000 kr i basisramme og 40.000 kr i ekstraramme. 
Resultatlønnen udbetales i august 2021.  
 
 
Støvring d. 22. oktober 2020 
 
 
 
Kirsten Bundgaard, bestyrelsesformand 
 
 
 
Jens Nielsen, rektor 
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