
Målsætninger for skoleåret 22/23 
 

1. En god opstart i grundforløbet og studieretningsforløbet. Vi ønsker at have fokus på, at vores 1g-

elever får en god opstart i grundforløbet og studieretningsforløbet, og at trivselsproblemer 

håndteres på et tidligt tidspunkt.  

Indsatser:  

a) De forskellige aktiviteter i forbindelse med opstarten i grundforløbet og 

studieretningsforløbet (tutorordningen, hytteture, introduktions til skolen mv.) bidrager til, 

at 1g’erne lærer skolen at kende, føler sig tilpas i klassen og kommer godt i gang med 

fagene.  

b) Vi giver hjælp til elever med særlige behov, idet vi  

o Tilbyder dem og forældrene en opstartssamtale i foråret  

o Afdækker behovet for SPS, mentorforløb, vejledning og andre støttetiltag 

o Følger eleverne tæt efter skolestart.  

Indikatorer:  

- Vi har gennemført kvantitative og kvalitative målinger af 1g’ernes oplevelse af deres start på skolen 

(både i grundforløb og studieretningsforløb). Målingerne viser en stor tilfredshed med forløbene, 

elevernes trivsel er høj, og de oplever at have fået hjælp, hvis de har behov for det 

- Vi har analyseret ETU’en med særlig fokus på 1g’ernes trivsel og iværksat tiltag, der kan øge 

trivslen, dér hvor det er relevant.  

- Frafaldet i grundforløbet og ved overgangen til studieretningsforløbet er begrænset.   

 

2. Gentænkning af internationale aktiviteter efter Corona.  

a. Vi ønsker at opstarte de internationale aktiviteter efter Corona, så de når det samme 

niveau som før pandemien.  

b. Vi ønsker desuden at evaluere og evt. gentænke udvekslingsforløbene, da særligt disse 

forløb har skiftende tilslutning blandt eleverne.  

c. Endelig ønsker vi at etablere et alternativ til vores Kinarejse. 

 

3. Et rummeligt fællesskab 

Mange af vores elever er meget engageret i fællesskabet og i at skabe aktiviteter (fester, musicals, 

caféer, samlinger, events mv.) De er meget stolte af og bevidste om at være bærere af SGY-

kulturen. Vi har et engageret elevråd og mange udvalg, der sætter ting i gang. Men det kan være 

vanskeligt at være for mere introverte og tilbageholdende elev, der f.eks. ikke er engagerede i 

udvalgsarbejde at føle sig som en del af fællesskabet. Vi ønsker derfor at:  

- Påvirke kulturen i en rummelig og inkluderende retning, uden at fratage elevernes lyst til at 

engagere sig. 

- Skabe flere aktiviteter for de elever, der ikke føler sig inkluderet af de eksisterende fællesskaber 

Indikator: 

- Vores elevtrivsel er højt, også hvad angår følelsen af at høre til i et fællesskab.  



- Vi har i samarbejde med eleverne iværksat flere aktiviteter for elever, der ikke føler sig inkluderet 

af de eksisterende fællesskaber, og som har et andet fokus end de traditionelle fester, f.eks. 

strikkecafé, bogklub, brætspilsaften m.m.  


