
Fokusområde Hensigt Målsætning 
 

Hovedinitiativer Opfølgning og status 

 
Skole med 
FACILITETERNE i 
orden 

At sikre skolen en 
sund økonomi og 
optimale bygnings-
mæssige forhold 

At skolens årligt præsterer et 
overskud på min. 1 mio. kr. 
 
At likviditetsgraden er over 50 – 
og soliditetsgraden over 35 
 
At udvide med 1200-1500 
kvadratmeter uden at forringe  
økonomien i forhold til den 
daglige skoledrift 
 
 
 
 
 
At skolens indeklima forbedres 

Løbende budgetopfølgning/-drøftelse 
 
 
 
 
 
Udarbejdelse af helhedsplan – herunder at 
skaffe sponsorer til en ny fløj 
Køb af Dronning Christines Vej 2 og 4 (på 
sigt)  
 
Løbende udskiftning af skolemøbler på de 
forskellige årgange og indkøb af 
smartboards til klasse- og faglokaler  
 
Etablering af udsugning i hovedbygningen 
samt udskiftning af vinduer mod øst 
primo/ultimo 2015 

Kvartalsvise opgørelser af 
likviditeten (se dokumentet 
”Mål for effektivitet”) 
 
 
 
Plan for udvidelse – helhedsplan 
på vej og fundraiser engageret. 
Dr. Christines Vej 2 er købt 
 
 
Smartboards i alle klasser 
 
 
 
Indhentning af tilbud medio 
2015 

 
UNDERVISNING i 
front 

At underviserne 
reflekterer over  
metoder, 
materialer og viden 
indenfor pædagogik 
og didaktik 
 

At skolen pædagogisk følger 
med tiden og bevarer sit 
grundlag: Faglighed, personlig 
udvikling og fællesskab 
 
At elevernes 9. klasseprøve- 
karakterer gennemsnitligt ligger 
over 8,0 - samt at mere end 
95% af eleverne er videre på en 
ungdomsuddannelse efter et år 
 
 

Målrettet efteruddannelse – at lærerne 
underviser i deres linjefag og/eller har 
tilsvarende kompetence 
 
UCN-udviklingsprojekt 2013-2015 med 
fokus på elevfeedback (evaluering), 
videndeling og nye fælles mål. Projektet 
skal dels lette implementeringen af de nye, 
fælles mål, dels skabe større bevidsthed om 
systematisk videndeling og elevfeedback 
 
Talentsamarbejde og –udvikling med fokus 
på det naturvidenskabelige område – 
skoleordning ved Mærsk Mc-Kinney Møller 
Videncenter i Sorø og talent-arbejde 

 
 
 
 
UCN-udviklingsprojekt 
fortsætter også i det kommende 
skoleår 
 
 
Alle elever videre i ungdoms- 
uddannelsessystemet 
 
Elever deltager i 
talentsamarbejde på tværs af 
skoler 



sammen med skoler fra hele landet 
 
Digital undervisningsstrategi – fokus på it i 
undervisningen  
 
Fokus på medarbejdertrivsel 

 
 
 
MUS-samtaler efter behov 
APV-udarbejdet 2013-2014 
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TILBUD, der 
matcher familiens 
behov 

At skolens samlede 
tilbud matcher 
familiers behov og 
understøtter 
skolens formål 

At forældre ikke behøver 
benytte kommercielle tilbud 
uden for skolen til opgaver, som 
vi kan løse 

Tilbud om lektiehjælp tirsdage og torsdage 
 
Klub for 4.-6. klasse. 
 
Tilbud om trivselssamtaler med trivsels-
/AKT-lærer 
 
 
Rådgivning til forældre om børn ved fx 
skilsmisse 
 
Løbende information og debat om børn og 
familieliv 
 

Lektiehjælpstilbud opstartet 
september 2014 
 
Skilsmissegruppe opstartet 2013 
 
Sorggruppe 
 
Debat på forældremøder samt 
årligt forældrerådsmøde  

 
Globalt UDSYN 

At skolen opfatter 
sig om en del af det 
internationale 
samfund og 
forbereder eleverne 
til global 
uddannelses-
orientering 

At alle elever – på et tidspunkt - 
oplever skolegang i et andet 
land 
 
At alle lærere får adgang til 
internationalt efteruddan-
nelsestilbud 

Sprogrejser til og udveksling med elever fra 
Tyskland og Frankrig for elever i 9. klasse 
 
Læreruddannelse internationalt.  
 
Tilbud om kinesisk-undervisning 

Samarbejdsaftaler (udveksling) 
med Frankrig og Tyskland 
 
Løbende international 
efteruddannelse af lærere og 
ledelse 
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Fokus på 
RELATIONER 

At sikre at skolen er 
kendt for det som vi 
er gode til – internt 
og eksternt 
 

At forbedre niveauet for den 
interne kommunikation 
 
At skolen er kendt som en 
moderne, faglig og fremadrettet 
skole og arbejdsplads 
 
At skolen omtales i de lokale 
medier (avis, radio, tv) fire 
gange årligt  
 
At skolen kendes som en ”Grøn 
skole” 
 

Målrette den eksterne og interne PR – 
herunder modernisering af 
hjemmesidegrafikken  
 
Samarbejdsaftale med DR (DR-Ultra) – 
skolen er ”kontaktskole” for DR ved omtale 
af skolemæssige forhold fra Aalborg-
området 

Aktuelle overvejelser over den 
interne og eksterne 
kommunikation  
 

 
ENERGI til mere 

At skabe 
bevidsthed om 
miljø og ressourcer 
hos elever og 
lærere.  
 
At nedbringe 
energi-
omkostningerne  
 

At reducere forbruget af varme, 
el og vand; de to sidstnævnte 
med mere end 3% årligt  
 

Opmuntre til energiprojekter i 
undervisningen  
Spareforanstaltninger 
Solcelleanlæg 
Løbende isolering 
Intelligent styring 
Fokus i fremtidsbyggeri 

Kvartalsvise målinger af varme-, 
el- og energiforbruget. 
(se dokumentet ”Mål for 
effektivitet”) 
 
 
Solceller producerer 15-20% af 
strømmen  til hovedbygningen 
 
 

 


