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Handlingsplaner Handlinger/aktivitet Mål Tidsplan Succeskriterier Evalueringstidsplan Status Tovholder

Hf møde om værksted og synliggørelse af 

studieværksted/lektiecafe til eleverne

1. Møde med hf lærerne med konkretiseringaf 

lektiecafe: 

- lektiecafé eller understøttende 

undervisningsdifferentiering?

- åbningstider?

- registrering af deltagelse/henvendelser hvordan?

2. Sikre informationen kommer ud til eleverne.

Eleverne kender til tilbud om 

lektiecafe/værksted.

Hf møde i starten af 

skoleår 2021-2022

Vi får en samlet score som er højere end den sidste 

måling der lå på værdien 3 i snit, og skal være højere end 

landsgennemsnittet.

Eleverne laver en ETU igen i 

okt 2021.

Der evalueres igen på hf møde 

sidst på skoleåret (april/maj).

Jimmy 

(indtil ny 

hf2 udd 

leder) 

Mette 

Strømfeldt 

tovholder 

på 

information

en til 

eleverne.

Kommunikation til eleverne om hvem der 

kan hjælpe eleven på skolen

1. Fremstilling af postkort, plakat og film om vores tilbud 

med vejleder og socialrådgiver og psykolog på skolen. 

På plakaten til hver klasselokale kan være en oversigt 

"Her er dine muligheder for hjælp. Hvem kan hjælpe 

med hvad på skolen." 

Også info/oversigt til lærerværelserne.

2. Udarbejdelse af plan for hvornår Jesper og vejleder 

kommer rundt i klasserne. Det kan ske både online og 

fysisk skiftevis hver måned.

2a. Plakat over plan for punkt 2- hænges op i klasserne.

3. Evaluering/opfølgning om pkt 1 og pkt 2: Har det haft 

en effekt - interview med elever fra udvalgte klasser.

Sikre viden og bevidsthed om vores 

tilbud på skolen, hvor går man hen for at 

få hjælp.

Skolestart aug 2021 

og løbende over året.

Vi får en samlet score som er højere end den sidste 

måling der lå på værdien 3 i snit, og skal være højere end 

landsgennemsnittet.

Eleverne laver en ETU igen i 

okt 2021.

Heidi og 

Carina

Forventningsafstemning i klasserne 1. Der skal laves en levende online trivselsbog for hver 

klasse. 

Formen aftales mellem lærerteamet og klassen.

2. Det enkelte lærerteam for hver klasse tager trivslen 

op med klassen med jævne mellemrum med særligt 

fokus på elevernes pres og bekymringer.

Elevernes pres og bekymringer mindskes. Skolestart aug 2021 

og løbende over året.

Vi får en samlet score som er højere end den sidste 

måling der lå på værdien 3 i snit, og skal være højere end 

landsgennemsnittet.

Der evalueres i klasserne den 

1. dec. 2021 for at se, hvordan 

det virker med trivselsmøder 

og pres og bekymringer.

Jimmy 

(indtil ny 

hf2 udd 

leder)


