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1. Intro til ”Mål og strategi - status 2016-2017” 

Hermed foreligger ”Mål og strategi” for Silkeborg Gymnasium.  

Da der er tale om et ganske omfattende materiale, har vi valgt at opdele i to særskilte hæfter - en 

status for skoleåret 2016-2017 og mål og planer for skoleåret 2017-2018.  

 

Statusdelen rummer bl.a. en afrapportering af indsatsområderne for skoleåret 2016-2017, der 

omfatter: 

 Udviklingsprojekt 2015-18: ”Synlig læring på SG” 

 Fokus på sprog 

 Internationalisering 

 Det sociale liv på skolen 

 Kompetenceudvikling 

 Fastholdelse og støtte 

 Nat/Mat-initiativer. 

 

 

 

 

SG-studenter, sommeren 2016 
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2. Indsatsområder 

 
 
2.1 Udviklingsprojekt 2015-18: ”Synlig læring på SG” 
 
I perioden 2015-18 gennemføres et skoleudviklingsprojekt med titlen ”Synlig læring på SG”. I det 

følgende præsenteres baggrunden for projektet samt en række af dets delelementer og delmål. 

 

Baggrund 

Begrebet synlig læring (visible learning) er udviklet af John Hattie, professor på Melbourne 

Education Research Institute, University of Melbourne, Australien, der sammen med andre forskere 

på baggrund af mere end 800 metaanalyser har sammenfattet, hvad der statistisk set virker bedst, når 

man har til formål at fremme læring1. Det er værd at bemærke, at den overordnede analyse er statistisk 

– dvs. den påpeger korrelationer mellem bestemte indsatser og læring. Det betyder, at der ikke gives 

simple årsag-virkningssammenhænge. Når det eksempelvis statistisk set viser sig, at systematisk 

feedback korrelerer med højt læringsudbytte, er der altså ikke tale om, at der foreskrives en bestemt 

tilgang i form af feedback, der garanterer, at den faglige læring udvikles på en bestemt måde. Men på 

baggrund af den statistiske analyse kan man uddrage hypoteser, der kan danne grundlag for en 

kvalificeret tilgang til at gennemføre egne undersøgelser og løsning af de udfordringer, man måtte 

have i forhold til at forbedre elevers læringsudbytte. Der findes således (naturligvis) ingen nagelfast 

opskrift, der sikrer, at undervisningen har den maksimalt mulige effekt på elevernes læring, men der 

findes praksisser, som man ved er effektive, og praksisser, som man ved ikke er det. 

 

Det ene hovedbudskab fra læringsforskningen er, at den mest virkningsfulde måde, lærere kan tænke 

over deres rolle på, er at se sig selv som evaluatorer af deres effekt på eleverne. Det betyder, at man 

som lærer gerne skal være afklaret med hensyn til, hvad man ønsker, eleverne skal lære, og hvordan 

denne læring ser ud. Derfor kan man som lærer løbende med fordel spørge sig selv: 
  

- Hvilken konsekvens har mine handlinger for, hvad den enkelte elev kan gøre, og hvordan kan 

resurserne (inkl. kammeraternes) bedst udnyttes til at flytte eleverne hen, hvor de skal være?  

- Hvilken evidens har jeg for, at mine metoder har den formodede og gerne betydelige effekt 

for elevernes læring? 

 

Når man som lærer vil udvikle sin undervisning og systematisk arbejde med optimering af elevernes 

læring, finder man eksempelvis flg. blandt de specifikke påvirkningsfaktorer, der har størst effekt: 
 

- Feedback 

- Formativ evaluering 

- Lærer-elev-relationen2 

- Lærertydelighed og struktur3 

- Metakognitive strategier. 

                                                           
1 Synlig læring – for lærere, John Hattie, Dafolo, 2013 
2 Motiverende relationer, Dorte Ågård, Systime, 2014 
3 Motiverende relationer, Dorte Ågård, Systime, 2014 
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Man kan naturligvis som lærer arbejde alene med ovenstående temaer, men det viser sig, at det ofte 

er mere virkningsfuldt, når lærere arbejder sammen om at planlægge og forholde sig kritisk til en 

serie af lektioner, deler forståelse af progression, artikulerer mål og målopfyldelseskriterier og er 

opmærksomme på elevers læring. Når man eksempelvis som lærer bliver trænet i at artikulere de 

faglige mål, vil man sjældent (om nogensinde) i forbindelse med en ’karaktersamtale’ med en elev 

bruge vendingen ’du skal sige noget mere for at få en højere karakter’. For med 25-30 elever i klassen, 

lektioner med en varighed på 75 min. og en lærer, der typisk skal have en del taletid, er det lærerens 

opgave at få skabt situationer, hvor eleven kan ytre sig fagligt, og en standpunktskarakter skal på den 

baggrund forklares med henvisning til sådanne faglige ytringers kvalitet og mangel på samme. 

 

Det andet hovedbudskab fra læringsforskningen er, at elevernes indstilling til og viden om læring er 

meget væsentlig: De største effekter på elevernes læring forekommer, når eleverne (også) bliver deres 

egne lærere og udviser de selvregulerende egenskaber, som synes at være mest ønskelige for lærende 

mennesker – nemlig fx selvovervågning, selvevaluering, selvvurdering og selvundervisning. Det 

handler om at etablere en forståelse hos eleverne af, at deres mest grundlæggende evner kan udvikles 

gennem en dedikeret og hård arbejdsindsats. I den forbindelse er det ligeledes væsentligt, at eleverne 

lærer at acceptere fejl. At det at fejle opfattes som naturligt i en lærings- og udviklingsproces4. 

 

På den baggrund bliver følgende nøglespørgsmål: Hvordan fremmer vi, at eleverne selv opstiller mål 

for deres mestring af faget? Hvordan bevidstgør vi eleverne om, hvordan de bedst lærer – og handler 

derefter? Hvordan opbygger vi de højest mulige forventninger til egne præstationer hos eleverne? 

Hvordan etablerer vi et ’growth mindset’ hos eleverne? 

 

Betegnelsen synlig læring refererer primært til at gøre elevernes læring synlig for lærerne og dermed 

sætte fokus på identifikationen af de kvaliteter, der gør en synlig forskel for elevernes læring. Desuden 

refererer det synlige aspekt til at gøre undervisningen synlig for eleverne, så de kan blive deres egne 

lærere. Jo mere eleven bliver læreren, og jo mere læreren bliver den lærende, des bedre resultater. 

Med overskriften ”Synlig læring på SG” sættes den dagsorden, at vi på Silkeborg Gymnasium med 

udgangspunkt i vores erfaringer, vores kompetencer, vores elever etc. med input fra den aktuelle 

læringsforskning i samarbejde skal undersøge, hvordan vi i fællesskab kan optimere elevernes læring. 

I den forbindelse kan en målrettet og fælles kompetenceudviklingsindsats i eksempelvis faggrupperne 

få en betydningsfuld rolle5 

 

Formål 

Formålet med projektet ”Synlig læring på SG” er at fremme elevernes læring gennem systematisk 

samarbejde mellem lærerne om at planlægge og udvikle undervisningen med fokus på elementer som 

tydeliggørelse af de faglige mål, feedback, bevidstgørelse af elever om læreprocessen mv., der ifølge 

læringsforskningen i særlig grad fremmer læring. 

                                                           
4 Mindset – How you can fulfil your potential, Carol S. Dweck, Robinson, UK, 2012 & Synlig læring – for lærere, John 

Hattie, Dafolo, 2013 
5 Elevcentreret skoleledelse, Viviane Robinson, Dafolo, 2015 
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Mål 

Det er hensigten, at følgende mål er nået ved udgangen af projektperioden: 

- Der er sket en forøgelse af samarbejdet mellem lærerne i og på tværs af faggrupper om 

pædagogiske og didaktiske forhold. Det er fx blevet (mere) almindeligt, at man i fællesskab 

planlægger undervisningsforløb eller enkeltlektioner. 

- Alle faggrupper har en fælles og præcis forståelse for de faglige mål på de enkelte niveauer, 

og hvorledes disse konkret kommer til udtryk i form af elevytringer på skrift, i tale, som 

handling osv. 

- Der er udviklet metoder og materialer til tydeliggørelse af de faglige mål. 

- Eleverne får i højere grad individuel feedback vedrørende deres faglige udvikling og læring. 

- Der er udviklet en procedure, så der i alle klasser systematisk arbejdes med elevernes mindset, 

så de i højere grad er bevidste om, hvordan de bedst lærer og handler derefter. 

 

Evaluering 

Projektet følges løbende gennem evaluering af de enkelte indsatsområder (jf. nedenstående) samt 

årlige opsamlinger fra faggrupper mv. Desuden følges udviklingen i udvalgte dele af 

elevtrivselsundersøgelserne (jf. evaluering af undervisningsområdet) samt grundforløbs- og 

gymnasieforløbsevalueringen. Ved afslutningen af det 3. projektår gennemføres en kvantitativ og 

kvalitativ evaluering blandt lærerne med fokus på målene for projektet. 

 

Silkeborg Gymnasium – smukt beliggende på Gødvad Bakke 
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2.1.1 Indsatsområder i 2016-17 med tilknytning til ”Synlig læring på SG” 
 
Synlig læring i faggrupperne  

Faggrupperne har i 2016-17 videreført arbejdet med at nå de overordnede mål for projektet ’Synlig 

læring på SG’ - bl.a. ved at fortsætte arbejdet med spørgsmålene: 

- Har vi en fælles forståelse for de faglige mål på de enkelte niveauer? 

- Har vi en fælles forståelse af, hvorledes de faglige mål på de enkelte niveauer konkret kommer 

til udtryk i form af ’elevytringer’ på skrift, i tale, som handling osv.? 

- Hvordan udvikler, organiserer og evaluerer vi alene og i fællesskab undervisning, der giver 

mulighed for en hensigtsmæssig og præcis individuel feedback og feedforward til eleverne, 

så hver enkelt elev får en klar fornemmelse af progressionen frem mod de faglige mål?  

 

Faggruppelederne har haft ansvar for etablering af et samarbejde med dette fokus, idet samarbejdet 

både har vedrørt ’almindelig undervisning’ og det skriftlige arbejde. Samarbejdet har involveret 

samtlige faggruppemedlemmer og har i skoleåret 2016-17 haft et omfang på mindst to dage pr. fag.  
 
Der har været mangfoldige indsatser i 2016-17 – herunder en del med fokus på udvikling af feedback 

til den enkelte elev. Der har desuden været fokus på at styrke samarbejdet i faggrupperne, fx ved at 

grupper bestående af 2-3 lærere i fællesskab har udviklet en undervisningssekvens, en lektion eller et 

helt undervisningsforløb. 
 
Der har i løbet af skoleåret været etableret møder mellem større og mindre grupper af faggruppe-

ledere, som har udvekslet erfaringer om arbejdet med synlig læring. 

 

Studietid 

For at støtte processen med etablering af øget feedback til eleverne er onsdagsskemaet fra uge 45 til 

uge 20 i skoleåret 2016-17 forsøgsvis blevet justeret, så der er skabt en ’blok’ på 30 minutter, hvor 

der har kunnet foregå faglig udvikling, støtte og feedback til små grupper af elever. Alle lærere har 

hver tredje onsdag mødtes med en gruppe bestående af 4-6 af egne elever kaldet studietid. Lærerne 

har selv valgt, hvilke 4-6 elever de har ønsket at mødes med i studietiden. 

Afvikling af studietid er ved at blive evalueret blandt lærere og elever, men det kan allerede nu 

konstateres, at både blandt lærere og elever er det en lille andel, der tilkendegiver, at de ikke synes, 

der skal være studietid i det kommende skoleår. 

 

SG-messe for lærerne 

Der blev ved indgangen til skoleåret gennemført en SG-messe, hvor lærere fra en bred vifte af fag og 

projekter præsenterede deres arbejde i skoleåret 2015-16 med synlig læring. Formålet var, at samtlige 

lærere kunne blive inspireret af arbejdet i andre fag og faggrupper. 

 

GSSG  

Udviklingsprojektet Gymnasiefremmende Strategier på Silkeborg Gymnasium (GSSG) har 

gennemført et kursus for 1.g-teamlærere i studieretningsforløbet 2016-17 med fokus på identifikation 

af de elever, der har behov for en særlig lærerindsats i mødet med gymnasiets faglige og 

studiemæssige krav, samt på praktiske strategier og metoder i den sammenhæng. Formålet med kurset 
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har været at klæde teamlærerne endnu bedre på til arbejdet med elevsamtaler. Der har været fokuseret 

på elevernes mindset på en måde, så de selv blev mere bevidste om deres egen tilgang til det faglige 

arbejde i gymnasiet, og om betydningen af klasserumskulturen for det faglige udbytte. 

Kursusforløbet har indeholdt en præsentation af teorien og tankerne bag den valgte indsats, samt en 

introduktion til konkrete screeningsredskaber. Der er gennemført fire workshops med praktisk 

vejledning i brugen af screeningsredskaberne og efterbehandling af resultaterne. Der har løbende 

været lejlighed til at udveksle erfaringer mellem teamlærere og kursusholdere, ligesom der på sidste 

workshop gennemføres en evaluering af teamlærernes udbytte af kurset, både med henblik på det 

videre forløb i 2.g, og på en gentagelse af kurset for kommende 1.g-teamlærere. 

 

Karaktergivning 

For at dæmpe det pres, der kan frembringes af karakterfokus, og for at styrke etablering af et mindset 

hos eleverne, der medfører størst læringspotentiale, er antallet af standpunktskarakterer blevet 

reduceret, og der er igangsat et forsøg, hvor man i ikke-afsluttende fag erstatter standpunktskarakterer 

i løbet af skoleåret med andre former for tilbagemeldinger til eleverne om deres faglige standpunkt. 

Cirka 30 lærere deltager i forsøget med knap 50 hold. Forsøget følges af Pædagogisk udvalg (PU), 

der bl.a. har gennemført interviews med elever om deres oplevelse af, at karakterer erstattes af andre 

former for tilbagemeldinger. PU har desuden sikret, at der udveksles erfaringer mellem lærerne, der 

deltager i forsøget. 

 

Gruppearbejde og gruppeaflevering 

En projektgruppe har fordybet sig i temaet gruppearbejde, herunder gruppeafleveringer, med henblik 

på drøftelse af eksempelvis disse spørgsmål, der er fremført af både lærere og elever: 

- Hvordan sikrer vi, at alle elever bidrager til arbejdet i grupper? 

- Hvordan laver man de bedst fungerende grupper? 

- Hvordan sikrer vi, at eleverne har en oplevelse af at lære lige så meget af en gruppeaflevering 

som af individuelle afleveringer? 
 
Projektgruppen har bestået af 11 lærere, der i tre mindre grupper har arbejdet under overskrifterne: 

gruppeafleveringer, det korte gruppearbejde og det længerevarende gruppearbejde. De forskellige 

lærere har igangsat og afprøvet forskellige tiltag i deres klasser, og erfaringerne herfra er blevet 

diskuteret. Som inspiration og som faglig sparring omkring emnet har gruppen haft besøg af Eva 

Pors. Yderligere har været to gruppesamtaler med Elev-PU, som har givet deres inputs til arbejdet. 

Gruppernes erfaringer og fremtidige anvisninger præsenteres på lærermøde i august 2017, hvor 

overskuelige handouts vil blive udleveret til lærerkollegiet. 

 

Kompetenceplan 

Pædagogisk udvalg har udarbejdet en ny version af kompetenceplanen, hvor målene er søgt 

specificeret, og hvor der for hver kategori af mål er specificeret, hvad der kendetegner elever, der har 

erhvervet de ønskede kompetencer. Den nye kompetenceplan er blevet implementeret i 2016-17. 
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TYB 

Projekt TYB (Train Your Brain) har haft fokus på skolens socioøkonomiske løfteevne, idet fem lærere 

i et 2-årigt forløb har undersøgt, om de gennem særlig faglig vejledning i et fag kan løfte det faglige 

niveau i almindelighed for elever med faglige udfordringer, dvs. projektet har søgt at afdække, om 

man kan træne basale studiekompetencer hos de fagligst svageste elever, således at de løftes fagligt i 

alle fag. 

 

Projektet startede i skoleåret 2015-16 med at afdække eksisterende viden på området, udvælgelse af 

elever til projektet og udarbejdelse af materiale til træning af elevernes basale studiekompetencer. 

Desuden indgik projektet i en større netværksgruppe nedsat af UVM, hvor specielt uddannelses-

konsulenterne bidrog konstruktivt til at skabe fokus i projektet. Efter opstartsfasen gik selve arbejdet 

med at træne de udvalgte elevers basale studiekompetencer i gang, hvilket forløb igennem de to 

skoleår 2015-16 og 2016-17. Dette arbejde består i en tættere kontakt i den daglige undervisning til 

de udvalgte elever samt møder i studiemodulet. Den tættere daglige kontakt og møderne i 

studiemodulerne søger at styrke elevernes generelle og personlige kompetencer samt i faglig 

vejledning. 

 

Erfaringerne fra projektet er: 

• At det er tæt på umuligt at skabe mere tid til mere kontakt til de fagligt svage elever i den 

daglige undervisning. 

• At der er behov for en regelmæssig kontakt for at bibeholde de svage elevers motivation for 

at arbejde for en positiv udvikling. 

• At en sådan regelmæssig kontakt for de fleste af de svage elever gør en afgørende positiv 

forskel på, hvordan de arbejder i timerne. 

• At det bidrager til en mere positiv læringskultur i hele klassen, når de svage elever bringes ud 

af en modkultur til undervisningen. 
 
Derfor peger projektgruppen på, at en studieretningslærer i hver klasse tildeles ansvaret for at mødes 

ugentligt med de fagligt svage elever i studiemodulet i de første måneder af studieretningsforløbet 

med det formål at træne disse elevers basale studiekompetencer. Projektgruppen står for at klæde 

lærerne på til dette i to kurser af et moduls varighed. 

 

SRO 

I skoleåret 2015-16 deltog alle skolens 2.g-klasser i et ministerielt forsøg, hvor den enkelte elev kunne 

komme til mundtlig eksamen i deres studieretningsopgave (SRO). I forsøget kobledes den skriftlige 

og mundtlige dimension i et flerfagligt element for at styrke studieretningssamarbejdet. Formålet med 

forsøgsdeltagelsen var overordnet set at fortsætte og udvide arbejdet med udvikling af 

studieretningsgymnasiet samt at øge fokus på tydeliggørelse og evaluering af flerfaglige kompetencer 

og mål, hvilket forventedes at fremme progressionen frem mod arbejdet med studieretningsprojektet 

i 3.g. 

Et stort antal elever var til SRO-eksamen i sommeren 2016, og der blev i begyndelsen af 2016-17 

gennemført en evaluering af forløbet, hvilket har resulteret i en række anbefalinger til 

Undervisningsministeriet i forhold til udformningen af læreplanen for SRP efter gymnasiereformen. 
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Forud for forsøget udtrykte en del lærere bekymring for det pres, eleverne blev udsat for i forbindelse 

med SRO-eksamen i 2.g, men et flertal af eleverne tilkendegav efter det samlede forløb, at de 

foretrækker en SRO-eksamen frem for en ”almindelig” eksamen. 

 

FUSG 

Gruppen bag ”FUSG på Silkeborg Gymnasium” (Fortsat Udvikling af Skriftlighed på Gymnasiet) 

har i efteråret 2016 hovedsageligt arbejdet med vedligehold og videreudvikling af Skriveportalen på 

skolens hjemmeside. Eleverne benytter især Skriveportalen i forbindelse med de større skriftlige 

opgaver. Derfor havde FUSG i efteråret særligt fokus på siden for Studieretningsprojektet (SRP) i 

3.g. Processen med at tilpasse og videreudvikle hele Skriveportalen fortsætter i samarbejde med både 

lærere og elever.  

FUSG-gruppens medlemmer deltog i januar på heldagskonferencen ”Skriverudviklinger i 

gymnasiet”. Her var bl.a. fokus på elevers notetagning, skrivning og overgang til gymnasiet, 

teknologi og skrivning samt undersøgende skriveprocesser.  

FUSG har i foråret 2017 påbegyndt arbejdet med at tilpasse ”Progressionsplanen for skriftlighed” til 

den kommende gymnasiereform.  

 

Afvikling af elevtid på skolen 

Elever lærer mere af at være sammen med deres lærere og klassekammerater i skriveprocessen, 

hvorved de kan få feedback (jf. målsætningerne for udviklingsprojektet ”Synlig læring på SG”) i 

arbejdet frem mod at erhverve skrivekompetencer, end af at få rettede opgaver tilbage. Derfor har alle 

elever i 1.g og 2.g fortsat haft indlagt skrivelektioner i skemaet, hvor der afvikles elevtid på skolen 

med tilstedeværelse af læreren som vejleder i skriveprocessen.  

Det har været muligt for lærere i et vist omfang at få skemalagt skrivelektioner i 3.g.  

  

Almen studieforberedelse (AT) 

Antallet af formøder til AT-forløb er i dette skoleår nedjusteret. AT1-formødet var kun obligatorisk 

for AT-klasseansvarlige, og AT5 og AT6 har nu så fast en form, at en informations- og 

materialesamling på First Class kan dække behovet. 

Innovation er stadig en (mulig) del af elevernes sidste tre AT-forløb, men der er fortsat få elever, der 

vælger den innovative opgave til eksamen i AT. Samtlige klasser har i dette skoleår haft en AT-

klasseansvarlig lærer, og funktionen har taget sin form. AT-teamet har arbejdet på at sikre, at de 

klasseansvarlige er klædt på til opgaven med de nødvendige hjælpemidler og standarddokumenter.  

I AT-teamet har et væsentligt fokus i årets arbejde fortsat været synlig læring og tydeliggørelse af de 

faglige mål i AT. Her har en AT-film været anvendt samt en række konkrete spørgsmål til hvert af de 

faglige mål. Dette for at hjælpe eleverne til øget refleksion og forståelse af de faglige mål – samt en 

håndsrækning til lærerne ved eksamensbordet.  

Studieretningssamarbejde og profilering af studieretninger  

Der har i 2016-17 været en fortsat indsats for etablering af studieretningssamarbejde. Der har fortsat 

været mindstekrav til toning af studieretninger samt til omfanget og karakteren af studieretnings-
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samarbejde. I forbindelse med studieretningssamarbejder (SR-forløb) har lærerne arbejdet sammen 

om en tydeliggørelse af de faglige og tværfaglige mål. 

 

Lærerseminar 

Onsdag den 26. oktober drog lærergruppen til Rebild efter undervisningen var afviklet til to døgn 

med oplæg, workshops og faggruppesamarbejde inden for det overordnede tema ”Synlig læring”.  

De forskellige workshops var alle med udgangspunkt i det praksisnære og havde emnerne: 

 Synlig læring og feedback 

 Fra performancekultur til læringskultur - den karakterfri forsøgsklasse  

 Klasseledelse 

 Stille elever – klar til forandring? 

 Læringsmål og evaluering af læring 

 Small measures i undervisningen 

 Synlig bedømmelse. 

Lærerne drøftede efterfølgende i deres faggrupper, hvordan indholdet af de forskellige workshops 

kan integreres i undervisningen og udviklingsarbejdet på SG, ligesom faggruppernes videre arbejde 

med synlig læring blev diskuteret. 

Forventningsfulde 1.g-elever på første skoledag, august 2016 
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2.2 Fokus på sprog 
 

Sprogundervisning 

Som gymnasieelev skal man have engelsk såvel som et 2. fremmedsprog, begge dele på mindst B-

niveau. Engelsk har man som regel sammen med sin stamklasse, og engelsk er ofte ét af 

studieretningsfagene. Det 2. fremmedsprog indgår derimod sjældent som en del af en studieretning, 

ikke fordi der ikke udbydes sproglige studieretninger, men fordi eleverne tiltrækkes af andre 

studieretninger, hvor det 2. fremmedsprog følges på hold med elever fra andre klasser. For at bidrage 

til en fælles identitet på disse blandede sproghold var der også i dette skoleår en række initiativer: 

 Sprogrejser i 1.g: Elever på de blandede sproghold i fagene tysk, fransk og spansk fik tilbud 

om at deltage i en sprogrejse i foråret 2017.  

 Sprogrejse til Kina: I efterårsferien hvert andet år rejser vi til Kina med 2.g’erne og 3.g’erne, 

så kinesiskeleverne får mulighed for at komme med på rejsen én gang i løbet af deres 

gymnasietid. Dette efterår var vi afsted med 26 forventningsfulde elever, der var klar til at 

prøve kræfter med det kinesiske sprog og møde den kinesiske kultur på nært hold. Et af 

højdepunkterne på rejsen var besøget på vores venskabsskole i byen Shijiazhuang. Her blev 

de danske elever indkvarteret hos kinesiske elever og fulgte deres liv og skolegang et par dage. 

Kontrasterne mellem den velkendte hverdag som gymnasieelev og livet som ung i Kina gjorde 

stort indtryk, og eleverne rejste videre mod Beijing med en stor oplevelse i bagagen. Dagene 

i Beijing bød på en kombination af fagligt program og seværdigheder, med alt fra foredrag og 

virksomhedsbesøg til vandretur på Den kinesiske mur og besøg i Den forbudte by. 

 Sprogdage: To dage i januar havde alle 2.g-elever fokus på sprog, idet de to årlige sprogdage 

blev afholdt. Med et fælles overordnet tema om film arbejdede eleverne med sprog, kultur og 

historie for deres 2. fremmedsprog og deres fælles fremmedsprog, engelsk. 

 

 

 

SG-elever på studierejse til Kina, efteråret 2016 
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Fokus på talentpleje 

Også i dette skoleår havde vi fokus på talentudvikling for vores sprogligt dygtige og engagerede 

elever. Vi iværksatte flere initiativer til at understøtte elevernes muligheder for at udvikle såvel 

sproglige kompetencer som interkulturelle handlingskompetencer: 
 

 Den sproglige udfordring: I denne sprogkonkurrence fik eleverne mulighed for at lege med 

de sprog, de kan – og blev opfordret til at skrive på både engelsk, fransk, tysk eller spansk. 

Forårets opgave gik ud på at omskrive H. C. Andersens eventyr til en selvvalgt genre – det 

kunne være i sms-sprog, som et modernistisk digt, som et fight night rap eller andet. 
 

 Juvenes Translatores: Hvert år tilmeldes skolen til deltagelse i EU’s oversætterkonkurrence 

Juvenes Translatores. Da der kun er plads til deltagelse af 13 danske skoler i konkurrencen, 

sker udvælgelsen af skoler ved lodtrækning blandt de tilmeldte, og i år blev Silkeborg 

Gymnasium desværre ikke udtrukket. Vi melder os til igen næste år og håber at være blandt 

de 13 deltagende skoler i konkurrencen fra Danmark. 

 

Master Class Sprog  

Master Class Sprog er en platform for sprogtalenter på SG, der involverer fagene engelsk, tysk, 

fransk, spansk, latin og græsk. Formålet med platformen er at styrke og udfordre elevernes faglige og 

metodiske refleksionsniveau gennem oplevelser med sprog på SG og højere læreanstalter. 

 

Master Class Spansk  

16 elever har i skoleåret 2016-17 deltaget i 5 workshops og en 2-dages ekskursion til København. 

Fokus på de kommunikative kompetencer har været fælles for alle workshops. Workshops har 

indeholdt: 

 Tre spanskstuderende ved Aarhus Universitet har fortalt om kommunikationsstrategier 

samt afholdt tre forskellige roterende workshops. 

 Ane Teichert, ekstern lektor ved Aarhus Universitet, har afholdt workshop under temaet 

”Hverdagsspansk”. 

 Nye grammatiske emner, som efterfølgende blev anvendt i mundtlige øvelser.  

 Eleverne har planlagt en undervisningsseance og efterfølgende afviklet denne 

undervisning i den internationale sproglige klasse 1a.  

 Eleverne har forberedt fremlæggelse af et emne og efterfølgende deltaget i en Skype-

samtale med en indfødt spanskunderviser fra sprogskole i Malaga. 
 
På ekskursionen til København besøgte vi organisationen International Børnesolidaritet, hvor 

eleverne fik indblik i, hvordan en U-lands-organisation arbejder med projektarbejde i 

Latinamerika. Efterfølgende besøgte vi Det Latinamerikanske Marked, hvor eleverne øvede 

spansk i autentiske omgivelser. Herudover besøgte gruppen AcademaA Copenhagen med 

foredrag på spansk om El Camino samt små tolkeøvelser. Endelig deltog vi i det efterhånden 

traditionelle besøg på Institut for Sprog og Kultur (Sprogofficersuddannelsen) med de andre 

Master Class Sprog-hold – et besøg, der altid er en stor oplevelse for vores elever.  
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Master Class Engelsk  

I Master Class Engelsk har vi prøvet kræfter med debatdisciplinen Public Debating, som er en 

særlig debatform, der bruges i internationale konkurrencer. Vi har haft 12 elever, som har mødtes 

i 10 studiemoduler med fokus på træning af debatformen, opbygning af god argumentation og 

mundtlig engelsk. I marts tog holdet på ekskursion til København, hvor der blev afholdt 

debatkonkurrence mod Nørre Gymnasium. Her blev vi først trænet af en coach, hvorefter vi 

debatterede i mindre grupper med modstandernes debathold. På turen besøgte vi endvidere 

Institut for Sprog og Kultur og blev introduceret til deres måde at lære og arbejde med sprog. 

 

Master Class Latin/Græsk  

I dette skoleårs Master Class Latin/Græsk har fire talentelever arbejdet indgående med 

oversættelse i teori og praksis. Arbejdet er primært blevet afviklet som workshops på skolen, 

men også med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere fra Københavns Universitet.  

Eleverne indledte med at sætte sig grundigt ind i grundlæggende oversættelsesteori med 

udgangspunkt i Vinay og Dalbernets grundbog i oversættelsesteori. Herefter applicerede vi 

teorien på forskellige græske og latinske tekster. Efter endnu et teoretisk input fra forskere på 

Københavns Universitet har eleverne selv begået en litterær oversættelse med udgangspunkt i 

den teori, de har mødt. Arbejdet med oversættelsesteori ligger i forlængelse af det daglige faglige 

arbejde. Master Class Latin/Græsk har givet talenteleverne en langt dybere indsigt i feltet og har 

dermed skærpet en del af deres kernefaglighed.  

 

Master Class Fransk  

Formålet med dette års Master Class Fransk har været at styrke elevernes mundtlige 

sprogfærdighed – at opnå et bredt ordforråd inden for udvalgte almene emner. Henover efteråret 

og foråret har vi afholdt Master Class Fransk på SG som små workshops, hvor samtaletræning 

og strategier for at holde kommunikationen flydende har været i fokus. 

Derudover har vi været på ekskursion til København med de øvrige Master Class Sprog. Den 

første dag arbejdede vi kun med fransk og besøgte Services Francophones, hvor eleverne bl.a. 

skulle udarbejde og udføre et interview med en ”rigtig” franskmand. Derudover fik eleverne en 

kort intro til det franske præsidentvalg. Den næste dag var vi sammen med de andre Master Class 

Sprog og besøgte Institut for Sprog og Kultur, hvor eleverne fik et indtryk af, hvordan 

sprogofficererne arbejder med at lære sprog, og hvordan hverdagen på ISK ser ud.  

 

Master Class Tysk  

Programmet for Master Class Tysk 2016-17 havde som det primære sigte at træne de deltagende 

elevers mundtlige sprogfærdighed i tysk. Heldagsekskursionen til gymnasiet for det tyske 

mindretal i Aabenraa, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, skulle netop sikre, at eleverne 

fik et stort input af målsproget, idet de fulgte undervisningen en skoledag, ligesom det skulle 

give et unikt indblik i den særlige kultur i grænselandet.  

I forbindelse med et samarbejde med Aarhus Universitet deltog Master Class-eleverne i en 

workshop varetaget af de studerende, hvor eleverne på forskellig vis skulle indgå i 

kommunikative sammenhænge.  
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I ekskursionen til Københavns Universitet overværede eleverne dels en forelæsning om en særlig 

brug af tysk sprog i Danmark inden for de seneste år, dels deltog de i holdundervisningen på 

tyskafdelingen på KU. Derudover indgik der aktiviteter, der skulle give eleverne en 

metabevidsthed om brugen af sprog. På sprogofficersuddannelsen i København fik eleverne 

viden om sproglige strategier i tolkning, mens oplægget fra oversættelsesvirksomheden World 

Translation havde fokus på kommunikation i skriftlige sammenhænge. 

 
 
Samarbejde med grundskolen 
 

Bliv klog på sprog 

”Bliv klog på sprog” var igen i år et tilløbsstykke for de lokale grundskolers 6.-9.-klasser. 

Strukturen er, at sproglærere fra engelsk, spansk, tysk, fransk og kinesisk indledningsvis byder 

på små sprogworkshops. Herefter står vores egne elever for at vise vores gæster rundt på skolen, 

inden dagen til sidst kulminerer i et hæsblæsende O-løb med spiselige præmier. Det er vores 

indtryk, at gæsterne har været overordentligt glade for besøget. Naturligvis er der et fagligt sigte, 

men i lige så høj grad handler det om at præsentere områdets grundskoleelever for SG på en god 

måde, og baseret på vores tilbagemeldinger lader det til, at dette er lykkedes. 

 

Valgfagstilbud til grundskoleelever: Sprog for sjov  

I dette skoleår udbød og oprettede vi valgfaget ”Sprog for sjov” for alle elever i 8.-9. klasse i 

Silkeborg Kommune. Eleverne mødte sprogene tysk, fransk, spansk, kinesisk og latin. 

Overbygningseleverne var generelt meget glade for og tilfredse med forløbet, og de fik indfriet 

deres forventninger til valgfaget. De var overraskede over, hvor meget sprogene hænger sammen 

og især overraskede over, at de kunne lære og forstå nye ord på så mange forskellige sprog. 

SG-klasser på studietur til Edinburgh, august 2016 
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Brobygning mellem universitetet og Silkeborg Gymnasium 

Brobygningsprojektet mellem elever og lærere på SG og studerende og undervisere på afdeling for 

Tysk Sprog, Litteratur og Kultur ved Aarhus Universitet startede i skoleåret 2015-16 og er fortsat 

blevet udviklet. Formålet er med projektet har været at skabe en dialog om forskelle og ligheder i 

tyskundervisningen på gymnasiet og på AU og at gøre det relevant og tydeligt for tyskeleverne på 

SG, hvad de kan bruge sproglige kompetencer i tysksproget og viden om tysk litteratur, historie og 

kultur til i deres videre uddannelse og karriereforløb.  

I foråret 2017 afvikledes således et brobygningsprojekt mellem Arts, AU og fire gymnasier, herunder 

SG, hvis sigte har været at skabe brobygningssamarbejder også ud over projektperioden.  

Projektet har været todelt: Interesserede elever fra SG besøgte tyskstudiet på AU i marts, hvor 

studerende planlagde dagen med fokus på, at vores elever skulle se studiemiljøet på tysk fra mange 

forskellige vinkler. Derudover besøgte tyskstuderende elever SG. Sigtet var her at opnå større indsigt 

i hinandens tyskfaglige hverdag. 

 

 

 

 

Indtryk fra SG’s studierejsemesse, april 2017 
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2.3 Internationalisering 
 

Internationale koordinatorer 

Skolens tre internationale koordinatorer har i skoleåret 2016-17 arbejdet målrettet med at finde 

besøgsskoler til studietursklasser. I skoleåret 2017-18 er det tanken at dette arbejde skal udvides med 

undersøgelse af, hvilke muligheder EU’s Erasmus+-program kan tilbyde skolen.  

Studierejser  

Ud over den mere traditionelle studierejse i 2.g har vi i skoleåret 2016-17 udbygget vores 

partnerskolenetværk: 

 I efterårsferien 2016 rejste 26 elever og skolens to kinesisklærere til Kina, hvor de bl.a. 

besøgte Shijiazhuang no. 1 High School. Eleverne syntes, at udvekslingen med de kinesiske 

lærere var så spændende, at det for mange var højdepunktet på turen. 

 16. Gymnasium i Zagreb, Kroatien, som havde en klasse på udvekslingsbesøg hos vores 

sproglige internationale klasse, 2i, i efteråret 2016. 

 Melanchthon Gymnasium i Nürnberg, som havde en klasse på udvekslingsbesøg hos vores 

internationale sproglige studieretningsklasse, 1a, i foråret 2017. 

 Long Road Sixth Form College i Cambridge, som 2ns besøgte under studierejsen i foråret. 

 Institut Jaume Vicens Vives i Girona, Spanien, som havde en gruppe elever på besøg hos 1b 

i foråret 2017.  

 SG-elever på Times Square, efteråret 2016 
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Udvekslingseleverne 

Vi har i dette skoleår arbejdet med at styrke den faglige og sociale integration af udvekslingseleverne 

med en række konkrete tiltag, fx. private kontaktmøder, fokus på det faglige arbejde og samarbejdet 

med udvekslingsorganisationerne. Vi har udviklet et særligt undervisningsmateriale, der styrker 

udvekslingselevernes danskindlæring, samtidig med at det aktiverer eleverne i undervisningen. 

Samtidig har vi haft øget fokus på udvekslingselevernes trivsel ved at klassens lærerteam og de øvrige 

lærere i klassen i højere grad har fokuseret på udvekslingseleverne ved fx klassemøderne. Derudover 

har eleverne på Silkeborg Gymnasium etableret et kontaktforum, International Alliance, hvor unge 

danskere og udvekslingseleverne mødes regelmæssigt på skolen for at skabe relationer. Eleverne har 

bl.a. arrangeret en biografaften og en cafétur ud over de almindelige møder. Skolen har understøttet 

dette elevinitiativ ved at stille ressourcer til rådighed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG-elever på studierejse til et vinterkoldt New York, marts 2017 
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2.4 Det sociale liv på skolen 
 
Fællesarrangementer 

Fællesarrangementerne, som afholdes på tværs af klasser og årgange, tilrettelægges, så eleverne 

tilbydes information og oplevelser, som ligger ud over den skemalagte undervisning. I skoleåret 2016-

17 er der, udover en række mindre arrangementer med eksterne gæstelærere i bl.a. kemi, idræt, 

oldtidskundskab og musik, afholdt flg. arrangementer: 
 

 RÆSON: ”Det amerikanske præsidentvalg - optakt”. Er Donald Trump udtryk for en ny 

politisk bevægelse, der vil sætte sig varige spor i amerikansk politik, eller blot en 

enkeltstående afvigelse fra mainstream? Hvordan vil forholdet mellem Rusland og USA 

udvikle sig med Trump som præsident? Hvilken rolle har det for Hillarys kampagne, at hun 

er kvinde? Hvordan afviger det amerikanske valgsystem fra det danske – og hvordan kan det 

få indflydelse på valget? Og hvorfor er der så store kulturelle forskelle delstaterne imellem – 

og hvordan kommer det til udtryk politisk? Det var nogle af de spørgsmål, der blev rejst, da 

RÆSON arrangerede to temadage på Silkeborg Gymnasium med fokus på det kommende 

amerikanske præsidentvalg. Blandt oplægsholderne var historiker og forfatter, Niels Bjerre-

Poulsen, tidligere DR-korrespondent i USA, Oliver Routhe Skov, og den daværende 

amerikanske ambassadør Rufus Gifford. 

Ambassadør Rufus Gifford sammen med de fire Master Class Samfundsfags-elever fra SG, der var med til at afvikle RÆSON-dagene. 
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 Udenrigsminister Kristian Jensen: ”EU’s udfordringer”. Hvorfor har Danmark 

midlertidigt suspenderet systemet med kvoteflygtninge? Har den megen fokus på dansk 

flygtningepolitik i de internationale medier påvirket mulighederne for at føre udenrigspolitik? 

Og hvor store er sprækkerne i EU-samarbejdet egentlig?  Det var nogle af de spørgsmål, som 

eleverne stillede daværende Udenrigsminister Kristian Jensen, da han i oktober 2016 besøgte 

SG til et arrangement for alle 2.g- og 3.g-elever. 

 Clement Kjersgaard: ”Det amerikanske præsidentvalg – resultatets konsekvenser”. 

Som opfølgning på temadagene i september fulgte RÆSON og Clement Kjersgaard op med 

dette fællesarrangement om konsekvenserne af fire år med Donald Trump som præsident, 

både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk. 

 Emma Holten: ”Internetrettigheder og overgreb”. I dette oplæg satte Emma Holten, der 

er blevet internationalt kendt som feministisk aktivist og skribent, fokus på hævnporno og 

overgreb på de sociale medier. Emma Holten skabte stor medieopmærksomhed med projektet 

SAMTYKKE i 2014, der blev videreudviklet i The Guardians video "This is what I did about 

it”, der begge satte fokus på Holtens egne oplevelser med hævnporno, og disse projekter 

indgik også i hendes oplæg på Silkeborg Gymnasium. Ikke mindst i lyset af den aktuelle debat 

omkring digital dannelse – og uddannelsessystemets bidrag hertil – var arrangementet 

særdeles relevant. 

 

 Sund sex 16+: Igen i år afholdtes der dialogbaseret foredrag for alle 1.g-elever om sund sex 

ved to lokale sundhedsplejersker. Foredraget afholdtes i auditoriet ad tre omgange (6 klasser 

ad gangen) for at fremme det dialogbaserede element. 

 

 Simi Jan: ”Livet som krigsreporter”. Hvordan er livet som korrespondent i nogle af verdens 

farligste lande? Hvordan er medierne med til at forme vores opfattelse af situationen i 

Mellemøsten? Og hvilke nyhedskriterier er afgørende for, om begivenheder ude i verden, når 

frem til forsiderne og tv-nyhederne – eller fortaber sig i glemslen? Det var nogle af de 

spørgsmål, som tv-korrespondent Simi Jan kom omkring i sit foredrag på Silkeborg 

Gymnasium. Foredraget var arrangeret af Forældreforeningen og indgik samtidig som 

inspirationsoplæg for den essaykonkurrence, 3.g’erne kan deltage i, og som afgøres med en 

præmieoverrækkelse ved dimissionen. 
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Tværgående elevaktiviteter i øvrigt 
 
Studiemodulet 

Studiemodulet er blevet afholdt hver onsdag i tredje modul. Studiemodulet er et frimodul uden 

obligatorisk undervisning og har budt på en række forskelligartede aktiviteter såsom lektiecafé, 

talenttilbud, frivillig idræt, musical, foredrag, CanSat og elevrådsaktiviteter. 

 

Den Kreative Skole på SG 

Vi har igen i år haft et samarbejde med Den Kreative Skole, så vi har tilbudt ekstraundervisning på 

gymnasiet med undervisere fra musikskolen. Der blev udbudt undervisning i klaver, solosang, guitar, 

tværfløjte og dans hver onsdag i studiemodulet, men kun klaver og guitar blev oprettet. 

 

Formiddagssamlinger 

Formiddagssamlingerne er i det forløbne skoleår blevet afviklet syv gange, og der er blevet vekslet 

mellem information, underholdning, konkurrencer og musikalske indslag. 

 

Musical: ”Alice og den store løgn” 

Årets musical ”Alice og den store løgn” var med deltagelse af 160 elever og 9 lærere endnu en stor 

opsætning på Silkeborg Gymnasium. Forestillingen var udsolgt alle dage, ligesom der opførtes en 

særforestilling for kommunens 8. klasses-elever.  

 

 
SG’s musical ”Alice og den store løgn”, foråret 2017 
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Julekoncert 

Julekoncerten er en tilbagevendende begivenhed, hvor elever fra musikstudieretningerne og fra de 

frivillige musikaktiviteter afholder koncert. Også i år var julekoncerten særdeles velbesøgt med ca. 

800 tilskuere.  

 

 

 

MuSG-caféer 

Også i år er der blevet afviklet to MuSG-cafeer i auditoriet for skolens musikelever. Eleverne har her 

haft mulighed for at spille musik fra såvel undervisningen som fra de frivillige musikaktiviteter for 

et bredere publikum, og caféerne har haft meget stort fremmøde. 

 

Café Skrymer 

Café Skrymer-udvalget har også i det forløbne skoleår arrangeret og afholdt fire særdeles velbesøgte, 

temaorienterede caféer, bl.a. den traditionsrige ”Comedy Skrymer” med deltagelse af stand up-

komikeren Ruben Søltoft. 

 

 

Julekoncerten 2016 fik i år besøg af Elvis (Simon Nordmark, 3cm) 

fællessangen ”War is over” 
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Gymnasiefester 

Der har i det forgangne skoleår været afholdt tre store gymnasiefester; SGønfest i september (se 

nedenfor), gallafesten i november og en forårsfest i april. Festerne nyder stor opbakning blandt 

eleverne med ca. 1200 deltagende elever. 

 

SGønfest 

Som erstatning for den første elevfest har vi de seneste to år i stedet afholdt en festival, kaldet 

”SGønfest”, i slutningen af august. SGønfesten afholdtes på sportspladsen og indeholdt en række 

sociale aktiviteter, bogstavfællesskabs-camps, fællesspisning og ikke mindst livemusik på den store 

udendørsscene ved 10 forskellige elevbands og et lærerband. Festen fortsatte om aftenen i 

kantineområdet og hallen, hvor der ligeledes var livemusik ved bl.a. bandet Queen Machine. 

 

 
 
Fakultetsfester 

Som supplement til de store gymnasiefester er der afholdt tre fakultetsfester for hhv. musikeleverne, 

samfundsfagseleverne og de sproglige/naturvidenskabelige elever. Alle fakultetsarrangementerne 

indledtes med fællesspisning i kantineområdet og havde dels til formål at styrke de sociale 

fællesskaber på tværs af årgangene, dels til formål at styrke studieretningsidentiteten på de respektive 

studieretninger. I tilknytning til fakultetsarrangementerne afholdtes i slutningen af skoleåret ligeledes 

det såkaldte ”oSGar-arrangement” for gymnasiets mediefagselever, hvor en række kortfilm, 

produceret af SG-elever, fremvistes i auditoriet, hvorefter der blev uddelt præmier for bedste 

filmproduktion mv. 

 

SGoop 

I skoleåret 2012–2013 udkom elevbladet SGoop for første gang, og SGoop-redaktionen har igen i år 

udgivet 3 numre. 

 

Radio SG - Lyden af ungdom 

SG’s egen webbaserede elevradio, RadioSG, har igen i år sendt live fra auditoriet i studiemodulet og 

i forbindelse med centrale SG-begivenheder.  

 

Indtryk fra SGønfesten, august 2016 
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Aktivitetsdag: SGympiaden 

I august 2016 afholdtes der igen en aktivitetsdag med overskriften ”SGympiade”. Dagen havde 

primært til formål at styrke det sociale fællesskab på tværs af de tre årgange, og den bød på en bred 

palet af sociale aktiviteter - fra musik, dans, quiz og ”Den store kagedyst” med tidligere SG-elev og 

TV-vært Tobias Hamann-Pedersen over teambuilding til orienteringsløb. Dagen sluttede af med et 

SG Race mellem bogstavfællesskaberne. 

 

SG Stafetten 

SG Stafetten er efterhånden blevet en fast, årlig tradition, og stafetten blev gennemført igen i maj 

2017. Fra start var der højt tempo med fælles opvarmning, musik i højtalerne og professionel 

tidstagning, og på løberuten fik en række husorkestre smilet frem hos løberne. 

 

SGympiaden 2016 blev afsluttet med et SG Race for alle. Lærerbilen måtte desværre udgå pga. tekniske problemer/overvægt… 
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2.5 Kompetenceudvikling 
 
I lighed med forrige år har der været en prioritering af kompetenceudvikling for skolens lærere. Der 

er i skoleåret 2016-17 anvendt, hvad der svarer til i alt seks årsværk på kompetenceudvikling. Heraf 

er knap et årsværk anvendt på deltagelse i diverse kurser, to årsværk er anvendt på interne 

udviklingsprojekter og knap tre årsværk på det treårige helskoleprojekt ”Synlig læring”, hvor den 

interne efteruddannelse er forankret i faggrupperne, jf. afsnit 2.1.  

 

Den interne kompetenceudvikling har, som tidligere skoleår, haft høj prioritet. En analyse af årsværk 

anvendt på diverse kurser viser, at der i dette skoleår har været en fordeling af anvendt tid mellem 

interne og eksterne kurser på hhv. 37% og 42%, jf. nedenstående figur. Derudover er 21% anvendt 

på en ekstern forankret kompetenceudvikling i alle fag - ”Faglig udvikling I Praksis (FIP)”.  

 

 

 
 

Ekstern efteruddannelse 

Den eksterne efteruddannelse er fordelt på faglige kurser og didaktiske kurser samt på kurser af anden 

art, herunder kurser af mere organisatorisk art som fx vejlederkurser. Derudover har der som nævnt 

ovenfor også i dette skoleår været prioriteret en deltagelse i et faggruppeforankret, flerårigt, eksternt 

kursusforløb, ”Faglig udvikling I Praksis” (FIP), iværksat af UVM. Formålet er her at facilitere og 

understøtte den enkelte skoles arbejde i faggrupperne i et målrettet arbejde med udvikling af fagene, 

fagdidaktikken og et samarbejde om faget. Deltagelsen har som udgangspunkt været med 

faggruppelederen i det pågældende fag og eventuelt den tilhørende uddannelseschef. Alle fag har 

deltaget i FIP-kurser. I dette skoleår har FIP-kurserne også indeholdt en drøftelse af de foreliggende 

læreplansudkast i fagene i forhold til den kommende gymnasiereform.  

42%

21%

37%

Interne og eksterne kurser 2016-17

Ekstern diverse

Ekstern FIP

Intern diverse
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Intern efteruddannelse 

Et internt kursuskatalog for skoleåret 2016-17 har været udgangspunktet for dele af den interne 

efteruddannelse. Ved at prioritere interne kurser opnår vi som skole, at mange af skolens lærere har 

mulighed for at deltage i det samme kursus. På den måde fremmes dialogen om indhold - både det 

didaktiske og/eller faglige - og derved sikres den efterfølgende vidensdeling og implementering af 

mange elementer fra kurset. De fleste af de interne kurser tager afsæt i skolens mange 

udviklingsprojekter og indsatsområder. I dette skoleår har der bl.a. været fokus på målstyret 

undervisning og synlig læring, brug af forskellige rettestrategier i fagene, de stille elever i 

klasserummet, gymnasiefremmende strategier, kollegial supervision og brug af IT i undervisningen.  

 

Derudover er en stor del af den interne efteruddannelse foregået i faggrupperne med det flerårige 

helskoleprojekt ”Synlig læring på SG” (jf. afsnit 2.1). Med en målrettet og fælles 

kompetenceudvikling forankret i faggrupperne arbejder skolens lærere systematisk sammen om at 

udvikle undervisningen, bl.a. med en fælles forståelse for fagets faglige mål og med mulighederne i 

individuel feedback og feedforward til eleverne.   

 

Som eksempler på interne kurser og udviklingsprojekter kan nævnes: 
 

 Kollegial supervision. 17 lærere har i dette skoleår deltaget i projektet ”Kollegial 

supervision”. Projektet er en fortsættelse af tidligere års projekter, også i år med intern 

projektledelse af Katinka Gøtzsche og Lone N. Nielsen. Supervisionen er gennemført i to 

forskellige spor, afhængig af deltagernes tidligere erfaringer med supervision. Der har været 

afholdt et introducerende møde, hvor nye deltagere arbejdede med supervisionssamtalens 

forskellige elementer. Derudover en midtvejsevaluering for hele projektgruppen. 

Supervisionsdeltagerne har været inddelt i triader, da kollegial supervision indbefatter tre 

forskellige roller, som går på omgang mellem triadens medlemmer: supervisor, mediator og 

den superviserede/fokuspersonen. Grupperne har gennemført mindst to supervisioner af hver 

af de tre deltagere, og der var dermed seks seancer. Baggrunden for at supervisere hinanden 

bygger på nogle grundlæggende regler og metoder, som er vigtige at overholde, og hvor den 

enkelte lærer ikke vurderes, men hvor man hjælper hinanden med refleksion. Metoden kan 

være svær at tilegne sig, men erfaringerne fra gruppen er gennemgående positive. Det er 

lærernes vurdering, at der gennem kollegial supervision skabes et større og mere sikkert 

handlerum for den enkelte og derudover skabes udvikling og vidensdeling i et 

praksisfælleskab.  

 

 Udviklingsprojekt om gruppearbejde (Se afsnit 2.1.1) 

 

 Potentialer i Web 2.06 - det kollaborative klasseværelse & det kollaborative 

lærerværelse. Projektgruppens 11 lærere har teoretisk og i en kollaborativ praksis arbejdet 

                                                           
6 Med Web 2.0 menes der den gruppe af sociale websider og online-tjenester, der er kendetegnet ved, at brugerne, 

kollaborativt, skaber og deler indholdet, fx wikiér, blogs, Google-drev, quizzer og spil. 
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med begreber som kooperation vs. kollaboration samt multimodal læse-skrive-kompetence, 

samt nærmet sig et begreb om ”Underviseren som didaktisk designer”. 

Dette har i flere klasser udmøntet sig i fokuserede afprøvninger af multimodale og visuelle 

platforme som thinglink, padlet, Coggle og workflowy, med henblik på elevernes opnåelse af 

øget kollaboration, motivation samt øget multimodal læse- og skrivekompetence såvel som 

generelle IT-kompetencer. De deltagende lærere formidler arbejdet og de opnåede erfaringer 

i en blog, der kan danne basis for vidensformidling i faggrupper samt interne kurser i skoleåret 

2017-18. 

Projektet slutter formelt med skoleåret 2016/17, men dele af arbejdet føres i skoleåret 2017-

18 videre i det eksternt finansierede forskningsprojekt ”Digitalt understøttet faglighed og 

almendannelse (DUFA). 

 

 SRP på SG. Projektarbejdsgruppens fem lærere har overordnet arbejdet med at tilrette 

elementer i tilknytning til studieretningsprojektet. Gruppen har tilrettet vejledningsark og 

diverse arbejdsark tilknyttes processen og udarbejdet en FAQ til eleverne om SRP. Alle 

delelementer er nu helt implementeret i køreplanen for SRP. I elevernes skriveperiode er en 

SRP-Hotline for 3.g eleverne etableret, og som et nyt element er vejledning i skriveperioden 

udvidet betydeligt. Ud over fast vejledningstid med egne vejledere har der været et tilbud om 

seks dage med SRP-vejledningscafe, hvor gruppen har foretaget vejledning af fremmødte 

elever. I samarbejde med skolens skriftlighedsgruppe (FUSG) er Skriveportalens vejledninger 

om noter, bilag og formalia ved større skriftlige opgaver tilrettet. Med henblik på kommende 

skoleår har gruppen evalueret hotline og vejledningscaféer.   

 

 Interne kurser 
 

- Målstyret undervisning og synlig læring - om konkrete redskaber til at arbejde med 

dele af den målstyrede undervisning, succeskriterier, feedback-værktøjer og strategier 

i undervisningen. Kurset blev afholdt i samarbejde med GL-E. 
 

- Less is more – kursus om de skriftlige eksamensopgaver i engelsk, herunder fejltyper, 

elektronisk retning og grammatik. 
 

- Sekvensnoter – konkrete redskabte til at hjælpe eleverne med at få fikseret det stof, 

der arbejdes med i undervisningen. 
 

- Rette-strategier – om måder at angive retning og feedback på i skriftlige opgaver. 

Kurset er udviklet internt og afholdt for lærere, der ikke har kunnet deltage i tidligere 

afholdte kurser i faggrupperne. 
 

- Brug stemmen bedre – kurset fokuserede på, hvordan stemmen bliver en del af den 

enkeltes læreres undervisningspraksis og præsenterede en mulighed for at tilegne sig 

en brug af stemmen, der er sund og ikke-trættende. 
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- Læsning og læring i naturvidenskab – kursus der gav gennemgang af læseformel, 

således at der inddrages syv forskellige elementer i arbejdet med at læse, forstå, huske 

og anvende tekst og desuden eksempler på strategier til grafiske noter. 
 

- Diverse kurser med fokus på IT i undervisningen er udbudt og afholdt af skolens 

pædagogiske IT-vejledere. 

 

Øvrig kompetenceudvikling i skoleåret 2016-17 
 

 Medarbejderseminar (jf. afsnit 2.1.1.) 
 

 Projektlederuddannelse. I lighed med tidligere år er der afholdt et internt kursusforløb for 

16 af skolens lærere i ledelse af skoleprojekter for at kunne anlægge en organisatorisk 

forståelse af blandt andet slut- og delmål for projekter samt implementering og evaluering af 

projekter. En stor en del af skolens lærere har nu deltaget i projektledelseskurser de seneste 

år, hvilket betyder, at projekter på skolen styres, gennemføres og implementeres professionelt.  

Projektlederuddannelse blev afholdt af konsulent Morten Bjergen i samarbejde med én af 

skolens uddannelseschefer. Afslutningsvis har 10 af de deltagene lærere afsluttet forløbet med 

projektledereksamen.  

 

 

 

SG-elever på studierejse til Kina, efterår 2016 
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2.6 Fastholdelse og støtte 
 
Den overordnede målsætning på nationalt niveau er, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Silkeborg Gymnasium bidrager hertil og giver samtidig en bred gruppe af elever 

en bedre oplevelse af gymnasietiden ved at fokusere på elevtrivsel og tidlig opmærksomhed i 

forbindelse med faglige problemer samt forsømmelser.  

 

Læse- og skrivevejledning 

Læse- og skrivevejlederne gennemførte i starten af skoleåret og med assistance fra tre dansklærere 

en læse- og stavescreening i alle 1.g-klasser. I forlængelse af screeningen afviklede læse- og 

skrivevejlederne et frivilligt læsekursus for de svageste læsere. Læse- og skrivevejlederne og 

assistenterne afviklede desuden en lektion i faglig læsning i alle 1.g-klasser i begyndelsen af 

studieretningsforløbet, hvor også programmet App Writer blev introduceret og installeret. I løbet af 

1.g'ernes grundforløb afvikledes hver dag i to uger et dagligt læsekvarter, som blev varetaget af 

klassernes lærere i de enkelte lektioner. I forlængelse af perioden med læsekvarter har dansklærerne 

inddraget de læste bøger i et forløb om mundtlighed eller skriftlighed.  
 
På baggrund af sidste års erfaringer har læse- og skrivevejlederne fravalgt at udbyde et Brush-up-

kursus med gode råd til skrivning forud for de skriftlige eksamener, da der ikke viste sig behov herfor. 
 
Læse- og skrivevejlederne bidrog til at skabe større 

opmærksomhed om Læse- og skrivevejledningen i 

forbindelse med Åbent Hus-arrangementet i januar, hvor 

flere interesserede besøgte vejledningen. 

 

Der har i det forgangne skoleår været kontakt til et antal 

forældre, der har ordblinde elever på SG - et samarbejde 

begge parter har glæde af. 

 

Matematikvejledningen 

I 2016-17 er alle 1.g-klasser orienteret om matematikvejledningen, om hvilken støtte, matematik-

vejlederne kan tilbyde, og om vigtigheden af at få taget hånd om eventuelle matematikvanskelig-

heder tidligt i gymnasieforløbet både for at styrke fagligheden og for at mindske 

overgangsudfordringerne mellem grundskolen og gymnasiet.  

Der er gennemført et særligt forløb for elever med særlige vanskeligheder i matematik (dyskalkuli). 

Testen for dyskalkuli er gjort obligatorisk med mødepligt for elever, der klarer sig dårligt i 

klassescreeningen, da det er erfaret, at flere elever i denne gruppe med matematik på højere niveau 

end C opsøger hjælp sidst i 1.g, uden at have taget imod tilbud om screening først på skoleåret. 

Der var før skolestart taget kontakt til de fire elever, der allerede ved ansøgning til SG anmodede om 

matematikhjælp, så matematikhjælpen var klar fra første dag på SG. Aktuelt kommer der 20 elever i 

matematikvejledningen. Seks af eleverne har støttetimer, der dækker matematikvejledernes tid med 

eleverne, og disse seks elever mødes matematikvejlederne oftest med. 

Matematikvejledningen deltog ved Åbent Hus-arrangementet i januar. 

Vejledningssession i læse- og skrivevejledningen 
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Brush Up-kursus i matematik  

Der afvikledes i grundforløbet 2016 et brush up-kursus i studiemodulet for 1.g-elever, der i 

overgangen til gymnasiet oplevede vanskeligheder mht. basale færdigheder i matematik. Tre hold af 

15-17-elever modtog ét ugentligt undervisningsmodul i fem uger. På ét af holdene blev eleverne, på 

baggrund af en screening, udvalgt til obligatorisk deltagelse. To hold bestod af frivilligt tilmeldte 

elever. Til kurset blev udviklet en IT-resurse i form af en hjemmeside med videoinstruktioner og 

opgaver, eleverne kan tilgå i eget tempo: http://dan8205.wixsite.com/brushup 
 
Det var en udfordring at fastholde alle elever alle fem kursusgange, dels fordi der er mange tilbud i 

studiemodulet, dels pga. travlhed med NV-rapporter mv. Desuden var der enkelte af de frivilligt 

tilmeldte elever, der fandt sig mere til rette i den normale matematikundervisning, og som alligevel 

ikke behøvede et Brush Up-kursus. De tilbageværende elever evaluerede brush up-kurset positivt. 

 

Team og trivsel  

Der har i 2016-17 fortsat været fokus på, at teamlærerne har en opsøgende rolle i forhold til elever, 

der udviser bekymrende adfærd, og på, at teamet skal sikre et samarbejde mellem team, klassens 

øvrige lærere og studievejlederen om tidlig indgriben. Der har løbende for de enkelte klasser været 

korte statusmøder med deltagelse af team, studievejleder og uddannelseschef. 

 

Fraværskonsekvenser  

I skoleåret 2016-17 er der sket en fastholdelse af opstramningen fra de seneste skoleår, så højt fravær 

forårsaget af pjæk og forsømmelighed har fået tydelige negative konsekvenser for eleverne: ingen 

deltagelse i studierejser, i festudvalg, i musical, i teater, i skolesport, i talentaktiviteter etc. Som noget 

nyt er sanktionen ”særlige vilkår” (dvs. aflæggelse af eksamen i alle afsluttende fag på det 

pågældende klassetrin) i vid udstrækning blevet erstattet af, at eleverne ikke indstilles til eksamen. 

Resultatet har været markant i form af øget studieaktivitet. 

 

Lørdagsskrivning  

Lørdagsskrivning er blevet afviklet ca. hver anden lørdag, idet elever med et større skriftligt fravær 

har haft mødepligt.  Lørdagsskrivningen - og udsigten til en sådan - har medvirket til, at mange elever 

får lavet manglende skriftlige afleveringer.  

 

Coaching  

Der har i 2016-17 været en coachinggruppe på 10 lærere, som har haft 55-60 elever igennem et 

coachingforløb. Nogle af eleverne er stadig tilknyttet en coach. Det har specielt i efteråret 2016 i 

perioder været svært at finde tid til alle de elever, der er blevet henvist til coaching, men det har ikke 

været et problem i foråret. Vores coaches oplever, at eleverne er glade for samtalerne, og at det er 

godt at have et tilbud, som er noget andet end studievejledning og psykologsamtaler. 

 

Opmærksomhedsprojekt 

Der har i år været syv elever, som har deltaget i et opmærksomhedsprojekt. Formen i projektet består 

af en vekslen mellem øvelser, gruppesamtaler og undervisning. Eleverne er fx blevet undervist i, hvad 

http://dan8205.wixsite.com/brushup
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stress er rent neurobiologisk, og hvordan det påvirker nervesystemet, når det bliver længerevarende. 

I øvelserne har der bl.a. været fokus på bevidst, fokuseret afspændthed og træning af denne færdighed.  

Eleverne har været positive over for projektet. De kender ikke til træning af afspændt opmærksomhed, 

og det har vist sig at have stor nytteværdi og nyhedsværdi for dem, at man bevidst kan og skal gå ned 

i tempo og hvile hjernen indimellem. 

Forløbet har været todelt, fordi det viste sig lidt vanskeligt at få henvist elever ad kollega-vejen. 

Forløbet gik derfor først i gang efter efterårsferien og havde kun fire gange at gøre godt med, inden 

SRP og teaterkoncert tog studiemodulerne. Hensigten er at gentænke både rekruttering og afvikling 

næste år, så forløbet påbegyndes tidligere, og desuden vil der blive informeret mere direkte om 

projektet, frem for at det foregår gennem teams og studievejledning. 

 

Tutorer for 1.g-klasser  

Til hver 1.g-klasse har været knyttet to ældre elever som tutorer. For at fremme forståelsen for 

gymnasielivet og kommunikationen på tværs af årgangene har tutorerne fortsat haft en tydelig rolle, 

fx på første skoledag og i forbindelse med introturen i begyndelsen af studieretningsforløbet. 

 

Psykologbistand 

Elever med særlige vanskeligheder har efter henvisning fra en studievejleder fået psykologbistand.  

 

Introudvalg  

Introudvalget har planlagt og udviklet introduktionsarrangementer i form af første skoledag, 

tutorordning, intro-tur, SG After Dark mv. Eleverne har i forbindelse med halvårsevalueringen i 1.g 

udtrykt stor tilfredshed med intro-aktiviteterne. 
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2.7 Nat/Mat-initiativer 
 
For at fremme interessen for naturvidenskab, teknologi og matematik samt sikre udfordringer og 

muligheder for elever med særlig interesse og/eller talent for det matematisk-naturvidenskabelige 

område er der gennemført en række initiativer: 

 

Besøg af elever fra 6. klasserne i Silkeborg Kommune  

Siden 2007 er den landsdækkende Naturvidenskabsfestival i uge 39 bl.a. blevet markeret med besøg 

af elever fra 6. klasserne i Silkeborg Kommune. I efteråret 2016 deltog ca. 1000 grundskoleelever 

fordelt på 25 skoler fra hele Silkeborg Kommune. Arrangementet bød for hver elev på et kemishow 

samt fire forskellige workshops med varierende naturvidenskabeligt indhold under flg. overskifter: 

”Kroppens univers”, ”Vingummi”, ”Lysets mysterier” samt ”Jordens historie på et kalenderår”. 

Aktiviteterne blev varetaget af 14 af gymnasiets lærere sammen med ca. 150 af gymnasiets egne 

elever som praktiske hjælpere. Gymnasiet har udelukkende modtaget positive tilbagemeldinger fra 

både 6. klasses-elever og deres lærere. De gæstende lærere udtrykker begejstring og melder i høj grad, 

at de ønsker at deltage i arrangementet igen. Siden 2015 har arrangementet været udvidet fra tre til 

fire dage på grund af grundskolernes store interesse for arrangementet. 

 

 

 

Tutorer tager imod de nye 1.g-elever på første skoledag, 2016 

Naturvidenskabsfestival på SG, efteråret 2016 
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Matematiknetværket  

Samarbejdet mellem samtlige gymnasiale uddannelser, grundskoler og læreruddannelsen i Netværk 

for Matematiklærere i Silkeborgområdet er blevet videreført. I skoleåret 2016-17 er netværket vokset, 

idet flere grundskolelærere har meldt sig som deltagere i møderne. Desuden har der været afviklet en 

”Matematikbesøgsdag” i samarbejde med Silkeborg Kommune, hvor ca. 35 lærere fra grund- og 

gymnasieskoler overværede undervisning og drøftede brugen af computere i matematik-

undervisningen på de forskellige skoletrin og udfordringerne ved overgangen til gymnasiet.  

Undervisningsministeriet, Matematikkommissionen m.fl. anbefaler, at man generelt etablerer lokale 

netværk inspireret af matematiknetværket i Silkeborg.   

 

Gymnasiematematik som valgfag 

Med henblik på at reducere overgangsproblemer i matematik er der i samarbejde med Silkeborg 

Ungdomsskole udbudt valgfagene ”Introducerende gymnasiematematik” og ”Udfordrende 

gymnasiematematik” til elever i grundskolens overbygning. Der blev oprettet ét hold bestående af 

elever fra begge valgfagstyper, og valgfaget ”Gymnasiematematik” er i skoleåret 2016-17 blevet 

afviklet på Silkeborg Gymnasium over 16 tirsdage i tidrummet kl. 14.00-16.00. Deltagerne var 13 

elever fra fire forskellige grundskoler, hvoraf syv elever havde valgt ”Udfordrende 

gymnasiematematik” og seks havde valgt ”Introducerende gymnasiematematik”. Evalueringen viser 

generelt positive tilkendegivelser, der indikerer, at valgfaget imødekommer elevernes forventninger 

om matematiske udfordringer og giver et indblik i matematikfaget i gymnasiet. 

 

Matematikbroen 

Der har i skoleåret 2016-17 været afholdt to kurser (i hhv. Viborg og Silkeborg) i regi af 

Matematikbroen, som er et kompetenceudviklingsforløb for grundskolelærere med fokus på 

overgangsproblemer i matematik, og er finansieret af A.P. Møller-fonden. Til begge kurser har der 

været omkring 15 tilmeldte, og de er forløbet over tre dage efter nedenstående plan: 

 Dag 1: Introduktion til gymnasiematematik og fokus på overgange fra grundskolematematik 

til gymnasiematematik. 

 Dag 2: Præsentation og afprøvning af materiale, der støtter eleverne i overgangen fra 

grundskole til gymnasium specielt inden for emnerne: ”Tal og Algebra” samt ”Matematisk 

modellering”. 

 Dag 3: Erfaringsudveksling, præsentation og udvikling af nyt materiale. 
 
I perioden mellem Dag 2 og Dag 3 har kursisterne afprøvet det præsenterede materiale. 

 
Undervisningen er på kurserne blevet varetaget af to gymnasielærere fra Silkeborg Gymnasium og 

en grundskolelærer fra Hvinningdalskolen. 

Der har været rigtig god respons fra kursisterne i forhold til organisering, kvalitet og afvikling. 

 

Brobygningsforløb for 10. klasse fra Ungdomsskolen 

Der er afviklet et ekstra brobygningsforløb for to klasser fra Ungdomsskolen, som er blevet undervist 

i to uger på gymnasiet. Brobygningen har været afklarende og relevant for nogle elever, mens andre 
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ikke var indstillet på at engagere sig i skolearbejdet, og det er væsentligt at få kommunikeret 

forventningerne til eleverne tydeligt ved eventuelle lignende tiltag i fremtiden. 

 

Danske Science Gymnasier (DASG)  

Silkeborg Gymnasium har i skoleåret 2016-17 ikke deltaget i aktiviteter i DASG-regi.  

  

Master Class Fysik-Kemi 

I skoleåret 2016-17 har de elever, der deltager i Master Class Fysik-Kemi, været på to studieture.  

I efteråret 2016 arrangerede Silkeborg Gymnasium en todagestur til Aarhus Universitet med besøg 

på hhv. Fysisk Institut og INANO. Silkeborg-eleverne arbejdede sammen med deltagerne fra 

Svendborg og Næstved Gymnasium med at gennemføre eksperimenter med laserkølede ioner og 

studerede kemi på forskellige overflader med STM-mikroskoper. I den efterfølgende evaluering 

udtrykte eleverne stor tilfredshed med turens faglige og sociale indhold.  

I februar arrangerede Svendborg Gymnasium en todagestur til Sorø Akademi og Københavns 

Universitet. I Sorø arbejdede eleverne med syntese og karakterisering af farvestoffet Orange II. I 

København var der både besøg på Niels Bohr Instituttet og på Rigshospitalets stråleterapiafdeling.  

På begge ture var der tid til sociale arrangementer, hvor eleverne bl.a. prøvede VR-spil og Segways.   

 

 

 

 

Master Class Matematik & Georg Mohr 

Ligesom de seneste par år har Georg Mohr-træningen delvist foregået forud for første runde, som er 

den brede konkurrence, alle kan være med i. Dette fortsætter vi med, da det giver højere fremmøde. 

Pga. skemamæssige problemer har mange elever desværre ikke kunnet deltage i træningen. Vi 

planlægger en mere fleksibel løsning næste skoleår med to lærere og bredere rammer. Træningen til 

anden runde forløb med nogenlunde samme fremmøde. Hele 22 elever deltog i konkurrencens anden 

runde i januar 2017, men kun en enkelt elev opnåede at få diplom for god besvarelse, og ingen elever 

gik videre til den landsdækkende runde.  

Master Class Matematik er forbeholdt 3.g’ere. I januar blev de dygtigste matematikelever fra 3.g 

indkaldt til et møde, hvor de kunne melde sig til. Ca. 15 elever ytrede ønske om deltagelse, og heraf 

blev 10 elever udvalgt, hvilket er flere end tidligere. Kriterierne for udvælgelse var 

Master Class Fysik-Kemi på besøg på hhv. Aarhus universitet, efteråret 2016 og på Sorø Akademi, foråret 2017 
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matematikkarakterer, eventuelt fremtidige planer om uddannelse med matematik, lærers anbefaling 

samt om man havde deltaget i andre talentprojekter.  

Emnet for studiekredsen var primært talteori og kryptologi. Gruppen mødtes i studiemodulet fem 

onsdage i februar-april og fik forberedende undervisning i emnet. Den 18.-19. april tog de på en 

todages ekskursion til hhv. Aarhus Universitet og Sciencetalenter, Campus Jylland (ved Viborg 

Gymnasium & HF). Her skulle eleverne arbejde sammen med talentfulde elever fra seks andre 

gymnasier om matematik. De oplevede forelæsninger og øvelser med både teoretisk og praktisk 

fokus. Formålet var at give dem indblik i mulighederne ved at tage en uddannelse med matematisk 

indhold. Der var desuden indlagt sociale aktiviteter i programmet, så eleverne oplevede, hvordan det 

er at befinde sig blandt potentielle matematikstuderende. Denne del af Master Class Matematik var 

arrangeret af Sciencetalenter. 

 

Master Class Biologi 

Master Class Biologi er et tilbud til en gruppe elever med talent for biologi og bioteknologi. Holdet 

har i skoleåret 2016-17 samarbejdet med Næstved Gymnasium og Svendborg Gymnasium og arbejdet 

med relevante emner inden for faget. De tre skoler mødtes på Silkeborg Gymnasium i august 2016, 

hvor økologi var i fokus. I marts 2017 mødtes de tre skoler i København, hvor der blev arbejdet med 

DNA samt Økotoksikologi. Derudover har eleverne deltaget i Biologi-olympiaden samt arbejdet med 

3D-printeren på Silkeborg Gymnasium. 

 

Phimurerne 

Phimurerne er et talentprojekt i matematik for 4-5 udvalgte elever, der arbejder med et uløst 

matematisk problem, som Phimurerne får stillet af en førende matematikprofessor i forbindelse med 

et årligt besøg på University of Cambridge. I skoleåret 2016-17 er der startet et helt nyt hold elever, 

der har arbejdet med et uløst grafteoretisk problem, nemlig cops-and-robbers-problemet og Meyniels 

formodning. Eleverne har udviklet et regelsæt for "optimale grafer" og fundet en matematisk 

beskrivelse af disse grafer, der anvender matrixregning - en metode, der ikke er at finde i den 

offentliggjorte litteratur om emnet. I april rejste de til Cambridge for at tale med spilteoretikeren 

Professor Imre Leader om perspektiverne i denne forskning og muligheder for videre arbejde. 

 

CanSat-projektet 

CanSat er en studiekreds, hvor en gruppe elever arbejder med rumteknologi. To elever fra 2015-16 

fortsatte med CanSat i indeværende skoleår, og yderligere cirka 12 elever har deltaget i nogle 

aktiviteter, mens otte elever har været med i en længere periode. Dermed har der været to 

konkurrence-hold, men fire elever valgte dog mod slutningen, at de ikke ville med til konkurrencen. 

De sidste fire elever deltog i den danske CanSat-konkurrence i foråret 2017, hvor de ikke vandt, men 

alligevel var meget positive over at møde ”ligesindede” fra andre gymnasier og at få lov til at snakke 

med (og lære af) folk, der er med til at bygge rigtige satellitter. Eleverne har ønsket at mødes resten 

af skoleåret med henblik på forberedelse af næste års mission. 

Desuden har CanSat-eleverne gjort en stor frivillig indsats ved Åbent Hus-arrangementet, hvor de 

fortalte de fremmødte elever og forældre om deres projekt. Flere forældre udtrykte tilfredshed med 

et så teknisk orienteret tilbud til deres børn, som de ellers kun troede, man ville finde på htx. 
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Rumfart og raketter 

I Silkeborg Kommune er det relativt få elever, der ved afslutningen af grundskolen er orienteret mod 

det teknisk-naturvidenskabelige område. For at styrke elevernes faglige kompetencer og interessen 

for naturvidenskab har SG i samarbejde med Silkeborg Ungdomsskole udbudt et valgfag til elever i 

grundskolens overbygning med fokus på rumfart og rumteknologi etc. Valgfaget blev ikke oprettet. 

 

Biologi-idræt-undervisning af grundskoleelever 

Elever i 6.-10. klasse i Silkeborg Kommune er blevet tilbudt en undervisningsdag på gymnasiet, hvor 

de lærer om kroppen og dens virkemåde. Undervisningen blev tilrettelagt efter specifikke ønsker fra 

grundskolen. Det var andet år, at "Krop og bevægelse"-arrangementet afvikledes på gymnasiet. I alt 

tog ca. 120 elever fra 6.-9. klasse i Silkeborg Kommune imod tilbuddet. 

 

FYMA 

For at fremme elevernes læring samt oplevelsen af sammenhæng i uddannelsen er der de senere år 

gennemført forsøg med undervisningsforløb, hvor to fag integreres til ét sammenhængende fag, idet 

fysik C og matematik C bliver til det nye fag ”FYMA”. Forsøget er i 2016-17 fortsat i én 2.g-klasse 

samt tre 1.g-klasser. Den foreløbige evaluering af forsøget (inkl. eksamen) viser bl.a., at eleverne 

foretrækker en integration af fagene frem for undervisning i to separate fag, og at eleverne bliver 

fagligt dygtigere af en sammenlægning af fagene. 

 

 

2.8 Øvrige talenttilbud 

 

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) 

SG har i samarbejde med en række gymnasier udviklet Akademiet for Talentfulde Unge i Region 

Midt. Det er et talentakademi, som tilbyder særlige forløb for talentfulde elever. Tilbuddene rækker 

over alle faglige hovedområder. SG har i 2016-17 to 3.g-elever samt fire 1.g-elever optaget på ATU. 

 

Master Class Samfundsfag 

Igen i 2016-17 har der været Master Class inden for det samfundsfaglige område. Elever fra 1.g til 

3.g har deltaget i en række samfundsfaglige arrangementer i løbet af skoleåret, tilrettelagt af to af 

gymnasiets samfundsfagslærere.  

Holdet har bl.a. haft et oplæg af en seniorøkonom fra Jyske Bank. Desuden har holdet haft besøg af 

en cand. scient. pol. fra Silkeborg Kommune, der fortalte om ”samskabelse”, hvorefter eleverne 

arbejdede med dette emne. Året afsluttes med en ekskursion til ”Institut for Statskundskab” og 

”Økonomi” på Aarhus Universitet. Her skal eleverne bl.a. deltage i en forelæsning. 

 

Læsekreds i dansk 

For særligt litteraturinteresserede danskelever var der læsekreds i dansk med deltagelse af to 

dansklærere fra SG. Læsekredsen læste tre værker i løbet af året og mødtes efterfølgende til 

eftermiddags/aftenarrangementer, hvor værkerne blev analyseret, fortolket og diskuteret i 

fællesskab. Læsekredsen er åben for alle interesserede elever. 
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3. Evaluering og kvalitetssikring 

 

Den overordnede ”Evalueringsplan for Silkeborg Gymnasium” er blevet fulgt, hvilket bl.a. betyder, 

at der er gennemført en halvårsevaluering i 1.g og en evaluering af det samlede gymnasieforløb for 

3.g-eleverne. 

I løbet af efteråret 2017 vil der for TAP-personalet blive afholdt arrangementer med fokus på 

arbejdsmiljø. 

 

3.1 Elevtrivselsundersøgelse 
 
Der er gennemført en elevtrivselsundersøgelse (ETU) i alle 2.g- og 3.g-klasser i november 2016 

samt en ETU i alle 1.g-klasser i marts 2017. 

 

3.2 Øget elevkendskab 
 
I foråret 2017 er der udarbejdet en rapport med kvantitative data omkring tidligere SG-elevers færden 

efter tiden på Silkeborg Gymnasium og særligt overgangen til diverse videregående uddannelser. 

Dette skete bl.a. for at forbedre planlægningen af indsatsområder i gymnasietiden samt forberede 

eleverne bedst muligt på deres tid efter Silkeborg Gymnasium. 
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4. Kommunikation og markedsføring 

 

4.1 Intern kommunikation 
 

 Forældremøder og forældrekonsultationer 

Der er også i 2016-17 blevet afholdt både forældremøde i efteråret og forældrekonsultationer 

i foråret for de respektive 1.g-klasser. Begge aktiviteter tjente både til at informere forældrene 

om relevante faglige og sociale SG-aktiviteter (og fungerer i dén henseende som supplement 

til skolens hjemmeside) og til at fremme kommunikationen mellem gymnasiet og hjemmet 

med henblik på at sikre enkeltelevers sociale trivsel og faglige udvikling det første år på 

gymnasiet. 
 
 

 Velkomsthæftet 

Velkomsthæftet tilsendtes alle nye 1.g-elever forud for skolestarten i august 2016 og havde 

primært til formål at byde de nye elever velkommen og give dem relevante informationer 

omkring det første halvår på SG.  

 
 
4.2 Ekstern kommunikation og markedsføring 
 

 Nyt fra gymnasiet  

Nyhedsbrevet Nyt fra gymnasiet, der udsendes i papirudgave til forældrekredsen, bestyrelsen 

og andre lokale interessenter og ligeledes kan ses som webmagasin på gymnasiets 

hjemmeside, er i det forgange skoleår udkommet to gange; november 2016 og januar 2017 

(uddeltes også til Åbent Hus), ligesom der i maj 2017 udkommer en sommerudgave, der også 

tilsendes de nye 1.g-elevers forældre. Indholdsmæssigt har Nyt fra gymnasiet både dækket 

aktuelle SG-begivenheder og profileret forskellige indsatsområder, ligesom der har været 

nogle faste indholdselementer såsom nyheder fra Forældreforeningen og interview med en 

tidligere SG-elev. 

 

 Hjemmeside og Facebook  

Mens hjemmesiden primært henvender sig til forældre, kommende elever og eksterne 

interessenter (herunder grundskoler, faglige netværk og internationale samarbejdspartnere), 

arbejder vi fortsat på at give Facebook-siden et dynamisk præg, der gennem ord, billeder, lyd 

og video giver et indtryk af store og små SG-begivenheder, og dermed også hverdagslivet 

som gymnasieelev på SG. Denne praksis har også i år sikret os markant flere følgere på 

Facebook (3734 følgere pr. 4/5-2017, hvilket næsten er en fordobling på to år). 

 

 Studieretninger ’17 

Som optakt til Åbent Hus 2017 blev der også i år udarbejdet et studieretningshæfte, hvori 

gymnasiets studieretninger efter reformen samt vores generelle faglige og sociale profil 

præsenteres. Studieretningshæftet uddeltes til Åbent Hus og til alle brobygningselever i 

foråret 2017, ligesom hæftet er tilgængeligt på hjemmesiden. 
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 Åbent Hus 

Der blev i januar 2017 afholdt Åbent Hus-arrangement forud for grundskoleelevernes 

ungdomsuddannelsesvalg. Åbent Hus har primært til formål at give et bredt indtryk af 

gymnasiets faglige og sociale aktiviteter, præsentere de respektive fag og studieretninger i 

deres vanlige miljøer og give grundskoleeleverne mulighed for at snakke med nuværende SG-

elever, og derigennem kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse. 

 

 Gammel-elev-fest 

Der blev også i efteråret 2016 afholdt gammel-elev-fest på SG. Interessen for at deltage har 

været vigende gennem en årrække, men vi har gennem det seneste år indsamlet 

kontaktinformationer på tidligere SG-elever via Facebook og forsøgt at fremme deltagelsen 

blandt nuværende og tidligere SG-lærere, og dette resulterede i øget fremmøde ved festen i 

2016, hvorfor disse tiltag fastholdes fremadrettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbent Hus-arrangementet 2017 
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4.3 Samarbejde med grundskolen 
 
I forhold til grundskolerne er der udbudt en række valgfag mv., hvilket er beskrevet i afsnit 2.2 og 

2.7. Derudover har gymnasiet sendt et katalog over undervisningstilbud til elever i 6.-10. klasse i 

Silkeborg Kommune til samtlige grundskoler i området, idet der er udbudt følgende: 
 

 Lav din egen musikvideo – en dag på gymnasiet med fokus på de kunstneriske fag. Formålet 

var at give grundskoleeleverne indblik i, hvordan man kan arbejde med kreative processer og 

produkter på tværs af de kunstneriske fag. 

 Bliv klog på sprog (se nærmere beskrivelse i afsnit 2.2)  

 6. klasse-besøg – naturvidenskabsfestival (se nærmere beskrivelse i afsnit 2.7) 

 Krop, sundhed og bevægelse (se nærmere beskrivelse i afsnit 2.7). 

 

Musical – særforestilling for grundskoleeleverne 

Som det fremgik af afsnit 2.4, blev der i foråret 2017 afholdt en særforestilling af gymnasiemusicalen 

”Alice og den store løgn” for 8. klasses-eleverne fra kommunens grundskoler. Ca. 240 

grundskoleelever tilmeldte sig dette tilbud, og vi fik efterfølgende særdeles positive tilbagemeldinger 

fra de skoler, der havde deltaget. 

 

 

Musicalholdet 2017 med i alt 160 deltagende elever 
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5. Fysiske rammer 

 

 Hen over sommeren 2016 blev ca. 2.500 kvm. af taget renoveret. Hermed har godt halvdelen 

fået nyt tagpap, og isoleringen er udskiftet, hvor det var nødvendigt. Det vurderes, at det ikke 

er nødvendigt at renovere den resterende del af taget inden for de nærmeste år. 
  

 Med inddragelse af ekstern ekspertbistand er varme- og ventilationssystemet blevet efterset. 

Efterfølgende er gamle og energiineffektive dele udskiftet med nye og mere energivenlige 

elementer. Hermed er det gamle anlæg fra 1977 energioptimeret med hensyn til den el, der 

driver anlægget. I tilgift er luftkvaliteten i kantine- og studieområdet forbedret betydeligt. 
 

 I samarbejde med en ekstern konsulent har vi undersøgt mulighederne for en udvidelse af 

parkeringspladserne. Det blev vurderet, at det kun var muligt at udvide med ganske få pladser, 

med mindre vi skulle købe mere jord. Ligeledes viste det sig både økonomisk og praktisk at 

være en dårlig ide at flytte de eksisterende pladser til cykelparkering. 
 

 I stedet blev igangsat en analyse af mulighederne for at etablere nye/flere 

undervisningslokaler samt bedre og flere arbejdspladser til lærerne. I løbet af foråret 2017 vil 

det derfor blive besluttet, om vi skal udvide den nye hal med ca. 400 kvm., samtidig med at 

fitnesslokalet omdannes til to store undervisningslokaler. Det planlægges samtidig at bygge 

nye lærerarbejdspladser i forbindelse med den tidligere pedelbolig. Ved en eventuel 

vedtagelse i bestyrelsen, vil dette arbejde stå færdigt ultimo december 2017. 
 

 Det er endnu ikke blevet besluttet, om - og i givet fald hvordan - adgangsforholdene i kantinen 

kan forbedres. Ved møder med elevernes kantineudvalg har det ikke været muligt at finde 

frem til en optimal løsning. 
 

 I løbet af juli-august 2017 nyindrettes lokale A6, så det fremstår dels som studieområde, dels 

som undervisningslokale. Lokalet åbnes med et stort glasparti, så vi får et bedre lysindfald til 

ligeledes nye arbejdspladser for eleverne i området uden for A6. 
 

 A-B-gangen nymales, og de fire gruppearbejdspladser møbleres med nye sofaer, så de 

fremstår mere som rum, hvor eleverne har lyst til at arbejde, også uden for deres egentlige 

undervisningslektioner. I sammenhæng med dette har vi valgt at nedlægge ”Galleri A” og har 

lavet en aftale med Silkeborg Museum om at låne den ca. 100 meter lange ”Silkeborgfrise”, 

som forestiller Silkeborgs historie fra de ældste tider til nutiden. Det er aftalt, at ophængningen 

vil ske i forbindelse med gymnasiets 110/40 års jubilæum til efteråret. 


