
Vi har læst 
dokumenterne 

til fredag

Led efter 
værdierne

Led efter 
strategiske 

indsatsområder

Tænk vision (hvad er målet) Inspiration

https://danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/2021/02/Danske-Gymnasiers-2025-strategi-1.0.pdf

https://www.thisted-gymnasium.dk/officielt/vaerdigrundlag

VISION
VÆRDIER

STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

Trivsel

Faglighed

Fællesskab

Dannelse
Ansvarliggørelse

Involvering og 
medbestemmelse

Engagement

Faglig 
begejstring

Undervisning 
som 

engagerer

Tillid

Personlig 
anerkendelse 
og udvikling

Samarbejde 
og medspiller

Udsyn

Ordentlighed

Rummelighed

Internationale 
aktiviteter

Bæredygtighed
Pædagogiske 

rammer for god 
undervisning

Udvikle fælles 
rammer for 

klasserummet

Stærkt fagligt 
miljø

Fortrukne 
uddannelse i 

området

Man føler sig 
set, hørt og 
anerkendt

Inspireret til at 
sætte noget gang 
i sine omgivelser

Inspireret til at lære 
noget nyt. Man forstår 

at læring kræver noget, 
men det er fedt 

alligevel.

Vedholdenhed

Mod på livet 
og træffe valg 

fremover.

Føle sig som 
en del af et 
fælleskab

Max 3 
værdier

Max 4 
indsatsområder

https://eg-info.dk/livet-paa-eg/vaerdier-og-vision

ORGANISATION (overordnet mål)

VISION
Hvad er organisationens ypperste mål?

VÆRDIER
Efter hvilke værdier vil organisationen arbejde?

FORRETNINGSSTRATEGI (strategisk niveau)

INDSATSOMRÅDER
Hvilke konkrete områder vil vi fokusere på de kommende år?

KVALITETSPLAN OG INDSATSER (det taktiske niveau)

UDVIKLINGSPROJEKTER UDVALGSARBEJDEKLASSETEAMS LEDELSE

Sammenhæng mellem de strategiske og planmæssige niveauer. 
Inspireret fra Strategisk Kommunikation - i en ustyrlig tid, M. Jørnø og K. Sloth, Forfatterne og Samfundslitteratur 2019

HvorforHvordan

Strategi er en konstruktion af en ønsket verden, som skal appellere til de relevante interessanter.

Proces for udarbejdelse af ny strategi 

Nedsættelse af 
strategigruppe (underudvalg 

til MIO)

Planlægning af 2-dages 
strategiseminar

Afvikling af 2-dages 
strategiseminar for alle 

medarbejdere.

Program

Alle workshops sender 
referat, løsning og 

synspunkter til RC og AF.

RC og AF formulerer vision, 
værdier og strategiske 

indsatsområder på baggrund 
af seminar og referater.

Udkastet diskutteres i MIO og 
tilpasses. Herefter sendes det 

i PR og tilpasses igen.

AF i dialog med alle klasser 
om skolens strategi og 

værdier

Arbejde 
med 

referater fra 
workshops

Indholdsmæssig ramme Teoretisk ramme

Opdrag fra strategigruppen
- Strategien skal være konkrete og 

nærværende
- Strategien skal være kortfattet 

og overskuelig at læse
- Vi skal maksimalt have fem 

indsatsområder
- Værdier skal formuleres eksplicit

- Alle skal kunne se sig selv i 
strategien

Strategipapirer fremlægges 
bestyrelsen.

Kommunikation og 
implementering..
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