
Klasserumskultur og klasseledelse  – Vordingborg Gymnasium & HF 

 

Projektet skal motivere den enkelte elev til at gennemføre uddannelsen, og skolen vil bl.a. 

skabe et sikkerhedsnet, der kan give den enkelte elev den nødvendige tryghed i 

klasserummet. 

 Skolestart med fokus på klasserumskultur og makkerskabsgrupper i 7 1g klasser og 

2 hf klasser. Dette gentages ved studieretningsstart jan 2013. 

 Træning af studiekompetencer 1 semester 

 Inkluderende arbejdsformer – CL 

 Studiesamtaler – studievejleder/teamleder 

 Udvikling af tutorfunktionen på HF 

 

Projektet har ligeledes til formål at sikre, at flere elever inkluderes, og vi vil arbejde på at 

sikre dette gennem: 

 Udvikling af inkluderende undervisningsformer 

 Studiekompetencer sikrer større elevdeltagelse i undervisningen 

 Tæt opfølgning på enkelt elever 

 Individualiseret undervisning, svage og stærke elever 

 

Hvad opnår vi? 

 At skabe et bedre læringsmiljø i klasserne 

 At flere elever får en bedre eksamen 

 At fastholde flere elever 

 



Hvad ved vi - inden projektet går i gang 
Dokumentation og viden – før projektstart 
 
 

Titel: Klasserumskultur og klasseledelse 
Ansvarlig skole: Vordingborg Gymnasium & HF 
 

Metoder 
Hvilket kendskab har skolen på forhånd til 
de metoder, der tænkes anvendt i 
projektet? 
 
Er der tale om en ny metode eller har I 
erfaringer med metoden? 
 
Hvis I har erfaringer – så beskriv gerne, 
hvad de viser. 
Hvis det er en ny metode – beskriv hvor 
kender I metoden fra? 
 

 

Vi har været en del af Ventilen og Mary Fondens projekt Netwerk 
i år og har der fået materiale til klasserumskultur og 
makkerskabsgrupper.  
En del lærere har i et par år arbejdet med CL strukturere. Vi har 
haft kurser for alle lærere og opfølgende kurser for interesserede 
lærere. 
Vi har i et par år arbejdet med forbedring af elevernes 
studiekompetencer også ud fra et fælles koncept. 
 

Elevdata 
Hvilke relevante elevdata har I, der kan 
belyse projektets problemstilling? 
 
Hvad viser de aktuelle elevdata – vedlæg 
gerne relevante elevdata i bilag? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har data over frafald og ved ret præcist hvilke elever der falder 
fra og i høj grad også hvorfor.  
Vi har større frafald på HF end STX, hvilket også gælder på 
landsplan. 
I det hele taget kan der hentes data over elevfravær fra Lectio. 
 

Effektmål 
Hvilke effekter håber udviklingsprojektet 
vil have i forhold til jeres elever? 
 
Hvordan vil I undersøge og dokumentere 
effekten i løbet af projektet? 

 
 
 
 
 
 
 

Vi håber at opnå bedre trivsel blandt eleverne dermed mindre 
fravær og mindre frafald. 
 
Elevtrivselsundersøgelser, evalueringer, fokusinterviews 
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