Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Stubgaard for perioden 1. 1.august 2020 – 31. juli 2021
Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for
anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt
institutionerne i skrivelse af 8. oktober 2019. Resultatkontrakten skal kontrakten tjene følgende
overordnede formål:




Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af
væsentlige kort og langsigtede målsætninger
Den skal skabe synlighed og gennemsigtighed omkring institutionens mål og resultater.

Kontraktperioden følger skoleåret 2020-21. Den maksimale udbetaling udgør 140.000 kr., hvortil kommer
muligheden for at udbetale et engangsvederlag for særlig indsats på max. 50.000 kr. Med hensyn til
opfyldelsen af resultatlønskontrakten er rektor forpligtet på følgende:





Mål og indsatsområder, der fremgår af skolens strategiplan – korrigeret for aktiviteter der ikke kan
gennemføres pga Covid 19 (Specielt skolens internationale aktiviteter). Dermed sikres, at
anvendelsen af resultatløn underbygger institutionens strategi og overordnede målsætninger som
de er besluttet af bestyrelsen. (Bilag 1). Samlet vægt 60%. Underinddeling:
o Elevafsnit vægtes 60%
o Ansatte afsnit vægtes 20%
o Omverdens afsnit vægtes 20%
Overordnet organisationsudvikling mhp at skabe en forandringsparat skole, hvor medarbejdere og
elever sammen finder de gode løsninger. (Bilag 2). Samlet vægt 25%.
Søgning til skolen (Bilag 3). Samlet vægt 15%.

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Næstved Gymnasium og hf, ved formand Kenneth
Petersen og rektor Susanne Stubgaard. Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning
offentliggøres på skolens hjemmeside.

Evaluering af kontrakten
Der udarbejdes ved afslutningen af skoleåret 2020-21 en status, der redegør for målopfyldelsen for de
forskellige indsatsområder. Denne status forelægges bestyrelsen på det første møde efter sommerferien.
Der anvendes forskellige evalueringsmetoder afhængig af det enkelte måls karakter. De fleste af
indsatsområderne måles på, om de er blevet gennemført efter planen og om de opnåede resultater er
tilfredsstillende. Der henvises i øvrigt til de evalueringsaktiviteter, der er fastlagt i ”Kvalitetssikringssystem
for Næstved Gymnasium og hf”.

Honorering af særlig indsats
Særlig indsats honoreres efter bestyrelsens beslutning på baggrund af drøftelse mellem
bestyrelsesformanden og rektor.
Næstved den 28 oktober
Bestyrelsesformand

Rektor

Kenneth Petersen

Susanne Stubgaard

Bilag 1 – skolens strategiplan
Mål Elever






På NGH
får hver
enkelt
elev
realisere
t sit
fulde
faglige
og
personli
ge
potential
ei
samspil
med
andre
På NGH
oplever
alle
elever at
blive
hørt og
set, og
alle
bidrager
til
fællessk
aberne
på
skolen
På NGH
opnår
eleverne
omverde
nsforståelse og
kompete
ncer til
at tage

Nøgle initiativer
Samarbej
de om
elever og
klasser

Handleplan
år 1
2019 - 2020
Justering af
studieplanss
kabelon, it –
strategi
iværksættes.

Handleplan
år 2
2020 - 2021
Studieplan
anvendes og
videreudvikl
es i forhold
til de enkelte
studieretning
Indfasning af er
studieretning (studieretnin
skoordinator gskoordinato
-funktion.
r som
ansvarlig).
Inddragelse
af social
Social
kapitals
kapital ligger
værktøjer til som
møder.
bagtæppe for
alle møder.
Tættere
opfølgning
Fortsættelse
på klasser og af den
enkelte
hurtige
elever
opfølgning
(samarbejde og de tætte
mellem fag, samarbejder.
team og
vejleder):
Nyt
analyseskem
a til
udmeldelses
årsager
udarbejdes.
Udarbejdelse
af
handleplaner
i faggrupper
og team med
henblik på at
løfte det
faglige
niveau.

Nyt skema til
analyse af
udmeldelseså
rsager
anvendes.
Opfølgning
på
handleplaner.
Evaluering af
indsatsen ved
årets
slutning.
Eventuel
justering

Handleplan
år 3
2021 - 2022

Slutmål og
evalueringsform
Skolens løfteevne
er forbedret, dvs
ingen negative
markeringer i den
samlede
løfteevne.
Overskuelig og
anvendelig
studieplan med en
tydelig
progression.

Fortsættelse
af den
hurtige
opfølgning
og tætte
samarbejde.
Bevidsthed
om årsager,
Justering af
indsatser på
baggrund af
kortlægning
af årsager.

Teamet omkring
klassen oplever
studieretningskoo
rdinatorfunktione
n som en støtte og
aflastning i
forhold til
samarbejdet og
studieplansarbejd
et/toning.
Eleverne oplever
sammenhæng i
det flerfaglige
forløb og en klar
studieretningsiden
titet.
Gennemførelsespr
ocenten på niveau
med 2018-2019.
Frafaldsårsager er
systematiseret.
ETU - trivsel på
minimum niveau
med 2018
Evalueringsform
er:
 Karaktera
nalyser
2

ansvar
for en
demokra
tisk og
bæredyg
tig
udviklin
gi
samfund Delmål:
et

Bredt
udbud og
mange
tilbud
(Fag,
fagpakker
, valgfag,
talentprog
rammer,
frivillige
aktiviteter
.



Evaluering
af indsatsen
ved årets
slutning.
Eventuel
justering.

Løft af
karakterer i
afsluttende
fag.
Evalueringsf
orm:
Justering af
skoleevalueri
nger er
foretaget.

Løft af
karakterer i
afsluttende
fag.
Øget andel af
elever
oplever de
får

For at
understøtte
elevernes
muligheder
for at
fremmedspro
g, så bliver
det muligt
for elever
der har
valgfag i 2. g
at vælge et
fremmedspro
g på Bniveau som
valgfag over
to år på stx.

Fremtiden
for
fagpakker,
valgfag
studieretning
er der ikke
har været
oprettet i to
år overvejes.
Implementeri
ng af lokale
studieretning
er evalueres
og justeres

Markedsføri
ng og
orientering
om ny
studieretning

Skriftlige
anonyme
Skole evaluering
er

tilbagemeldin
g fra lærerne,
som de kan
bruge til at
blive bedre i
fagene

Evalueringsform
og mål:
To ud af de tre
lokale
studieretninger
har fundet sin
form og
fortsætter. Målet
er, at vi fortsat må
udbyde dem og de
bliver oprettet
hvert år.
Master Class med
både folkeskolen
og
Silkeborg/Svendb
org er stadig
kørende.
Det samlede
udbud af frivillige
aktiviteter følger
3

NGH’s strategi
for talentarbejde
og frivillige
aktiviteter.

med
informatik
samt ny
fagpakke
med E-sport
på hf for nye
elever.

Elevernes
tilfredshed med
de frivillige
aktiviteter og
talentprogrammer
evalueres direkte
af underviserne.
Mindst 3 ud af 4
elever skal være
minimum
”tilfredse” med
forløbet.

Alle skolens
elever har
kendskab til
skolens
frivillige
aktiviteter og
talentprogra
mmer

Elevernes
tilfredshed med
de lokale
studieretninger
evalueres af
eleverne i den
årlige
skoleevaluering
og af klassernes
teamlærere når
forløbet er slut.
Ny
studieretning
med
informatik
samt ny
fagpakke
med E-sport
oprettes
Alle elever
Eleverne
gennemfører
opnår
forløb i
gennem
undervisn Maker Space
i
ingen
innovative grundforløbe
t på stx og nf
kompeten
på hf.
cer.
Delmål:

Alle elever
gennemførel
se af forløb i
Maker Space
efter
grundforløbe
t.

Alle elever
har mindst et
forløb, hvor
fokus er på
anvendelse
af innovative
kompetencer.

Maker Space
og/eller foodlab
anvendes af alle
klasser. Dette kan
ses ved et Lectio
udtræk på
lokalerne.

Lærerteams
aftaler

Alle 3.g’ere
og 2.hf’ere

Ved
skoleevalueringen
4

Deltagelse i
eksterne
konkurrencer
i fag og/eller
flerfaglige
forløb

hvordan
eleverne
innovative
kompetencer
udvikles.

Samarbejde
med eksterne
parter om
konkrete
opgaver.

Delmål:

Kompetence
udvikling af
lærere. Der
etableres
mulighed for
deltagelse i
workshop
for alle
lærere –
herunder
introduktion
til
muligheder i
Makerspace
samt
inspiration
til arbejdet
på de enkelte
hold.
Introduktion
sforløb i
Maker Space
er
gennemført
som
beskrevet.
Der er
gennemført
et forløb i
studieretning
sklasserne
samt i 1. hf.
Derudover er
der
gennemført

naturligt
anvender
innovative
arbejds processer i
forbindelse
med deres
daglige
undervisning
sopgaver –
herunder
specielt de
større
skriftlige
opgaver

i 2021-22 skal
eleverne svare, at
de anvender
innovative
arbejdsprocesser i
forbindelse med
deres større
skriftlige opgaver.
Alle fag har
udarbejdet
materiale der
beskriver hvordan
der arbejdes med
innovation i faget

Alle klasser
gennemfører
minimum et
innovationsf
orløb.
Min.
halvdelen af
alle
studieretning
ers -klasser
og hf klasser
har
gennemført
et forløb
sammen med
5

Der
indgår
arbejde
med FN´s
bæredygti
ghedsmål
i
undervisn
ingen

samarbejde
med eksterne
parter på
minimum
frem hold.
Udvikling af
koncepter og
ideer i
respektive
udvalg, team
og
faggrupper.
Fastholdelse
af Grøn
skole udvalg
og Grøn
skole
certificering
som
drivkraft for
projekter på
skoleniveau.
Afklaring og
udvikling af
lokale
samarbejdsm
uligheder.
Bl.a. i
faggruppe
regi.

en ekstern
part.

Vidensdeling
af erfaringer
på baggrund
af erfaringer
fra første år.
Evt. nye
initiativer
igangsættes.
Der etableres
faste aftaler
med eksterne
samarbejdsp
arter

Fortsat
udvikling,
evaluering
og justering
af arbejdet
med
bæredygtighe
d inden for
alle
fagområder.
Samlet
oversigt
udarbejdes af
ansvarshaven
de
Uddannelseschef.
Skolens
initiativer
viser, at
NGH er en
skole med
særligt fokus
på
bæredygtighe
d

Alle elever på
NGH er bevidste
om veje til
bæredygtighed
herunder ansvar,
og har kendskab
til FN’s
bæredygtighedsm
ål.
Skoleevalueringe
n viser en positiv
udvikling af
elevernes
kompetencer og
oplevelse af
arbejdet med
bæredygtighed fra
år1-år3.
Feks.
At mindst 80% af
alle elever
angiver, at de har
kendskab til
målene

Arbejdet
med
bæredygtigh
ed indgår
som
selvstændige
spm. i
skoleevalueri
ngen
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Delmål:

Mål ansatte




Nøgleiniti
ativer
På NGH Udvikling
har vi en af
gensidig profession
elle
forpligte
arbejds –
nde
og lærings
samarbe fællesskab
jdser
kultur
med en
høj
faglig
og
social
kapital
NGH er
en
attraktiv
og
udviklen
de
arbejdsp
lads

Alle klasser
har
gennemført
forløb med
fokus på
bæredygtig
hed
Evalueres
gennem
studieplaner
Handleplan
år 1
Faggrupper
og team
implementer
er
handleplaner
jf. de
gennemførte
evaluering af
sidste års
arbejde med
indsatsområd
er samt de
gennemførte
selvevaluerin
ger
Kampagne
for
oprydning
iværksættes
– ”tænk på
den næste”.
”Ryd op
efter dig
selv”.
Tilbud om
deltagelse i
workshop og
efteruddanne
lse til alle
ansatte

Handleplan
år 2
Fokus på den
enkeltes
faglige
udviklingsm
ulighed – set
i forhold til
organisatione
ns behov.
Implementeri
ng af
handleplan
efter APV.

Handleplan
år 3
Opsamling
på
handleplaner
jf selvevalueringer.
Eventuelle
nye tiltag
besluttes .

Slutmål og
evalueringsform
APV skal i 2022
vise en forbedring
– Psykisk
arbejdsmiljø
Vil man anbefale
skolen til andre?
Eller
Har man
kompetencer til at
løse opgaverne??
Alle bidrager til
udvikling af deres
faggruppe og
skolen som
helhed
Alle ledige
stillinger besættes
med fagligt
kvalificerede
medarbejdere
Alle
medarbejdere
uddanner sig jf.
de afsatte resurser
Positiv evaluering
af introforløb for
nyansatte.
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Gode
rammer for
videndeling
og
samskabelse
Gennemførel
se af
supervisions
program for
underviserne
Gennemføre
APV og
udarbejde
handleplan

Fokus på
fortsat
implemen
tering af
social
kapital

Løbende
italesættelse
af
nedenståend
e ved møder
og øvrige
dialoger:
 Infor
matio
n er
en
gensi
dig
forpli
gtend
e
opga
ve


Den enkelte
medarbejder skal i
hverdagen opleve
at være en del af
såvel det nære
fællesskab som
det
organisatoriske
fællesskab

Bag
enhv
er
handl
ing er
der
altid
en
positi
v
8

intent
ion
Afholdelse
af kursus om
”det gode
møde”

Delmål:

Personaletur
november
2019 – her
arbejdes med
social kapital
og det
organisatoris
ke
fællesskab
Positiv
udvikling i
det psykiske
arbejdsmiljø
ved APV
2019/20.

”Oprydning
efter dig
selv” skal
være en
integreret del
af
organisatione
n
Alle ansatte
opfatter sig
selv som
rollemodeller
for elever
Alle ansatte
har deltaget i
efteruddanne
lsesaktivitete
r indenfor
skolens
indsatsområd
er mht enten
innovation
eller
anvendelse
af it
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Mål
omverdenen
 NGH
tager
initiativ
er til
udviklin
g af
lokalom
rådet
mhp at
opnå
fælles
overord
nede
målsætn
inger
vedrøre
nde
uddanne
lse,
dannelse
og
kultur
 NGH er
en åben
skole
der
inviterer
grundsk
oler,
videregå
ende
uddanne
lsesinstit
utioner,
organisa
tioner
og
virksom
heder til

Nøgleiniti
ativer
NGH er
repræsent
eret i
lokale
samarbej
dsforaer
mhp at
indgå
alliancer
med
andre
aktører

Handleplan
år 1
Fortsat
deltagelse i
lokale
netværk,
Uddannelses
råd,
Arbejdskraft
alliancen,
Samarbejdsf
orum,
Sportscolleg
e,
Talentskolen
, Rønnebæk
Holm
Etablering af
kontakt til
”Holmegård
Værk” mhp
at afsøge
samarbejdsm
uligheder

Handleplan
år 2
Muligheder
for
samarbejder
om 10.
klasse
undersøges
og beskrives.
Muligheder
for
samarbejder
om overgang
til
videregående
uddannelser
undersøges
og beskrives.
Konkrete
projekter
med
”Holmegård
Værk”
iværksættes.

Handleplan
år 3
Samarbejder
evalueres og
justeres til
næste
strategioplæg
.

Slutmål og
evalueringsform
Der er aftalt
samarbejde om
10. klasses elever.
Der er udarbejdet
samarbejdsaftale
med ”Holmegård
Værk”

Gennemfø
relse af
konkrete
samarbej
dsprojekt
er med
folkeskole
r,
videregåe
nde
uddannels
er,
erhvervsli
v,
Næstved
Kommune
,
idrætsfore
ninger og
kunstneris
ke
institution

Folkeskoler
tilbydes
forløb i
Maker
Space.
Igangværend
e
samarbejder
evalueres og
justeres mhp
videreførelse
.

Færdigt
tilbud til
folkeskoler
omkring
Maker Space
er udviklet.

Alle
projekter
evalueres
mhp på ny
strategiplan.

Der er udarbejdet
faste aftaler med
folkeskolerne om
samarbejde
omkring
valgfagsundervisn
ingen og brug af
Maker Space.

Brobygnings
forløb og
introduktions
forløb
evalueres
mhp
kvalitetsudvi
kling.

Brobygnings
forløb og
introduktions
forløb
gennemføres
efter ny og
revideret
plan.
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samarbe
jde om
konkrete
aktivitet
er
NGH er
en
global
professi
onel
samarbe
jdspartn
er, der
engager
er sig
med
partners
koler
om
udviklin
g og
gennemf
ørelse af
undervis
ning

er i
Næstved
Delmål:

NGH
giver alle
elever
mulighed
for
kortere
eller
længere
ophold i
udlandet
som en
integreret
del af
undervisn
ingen

Der er
gennemført
minimum
fem nye
projekter
gennem
Arbejdskraft
alliancen.
Der er
udarbejdet
projektbeskri
velse for
samarbejdet
med
”Zealand”
omkring ny
studieretning
med
informatik.
Der er
gennemført
forsøgsforlø
b med
folkeskoleele
ver i Maker
Space
Individuelle
studierejser
fastholdes og
justeres.

Der er
gennemført
konkrete
projekter
med
”Holmegård
Værk”

Nyt
studietursko
ncept
implementer
es.

Fortsættelse
af initiativer
og
koncepter.

Fortsat
mulighed for
sprogrejse
og
højniveaurej
ser.

Studietursko
ncept
evalueres og
justeres

Fortsættelse
Alle elever har
af initiativer fået tilbudt
og koncepter. minimum en
fælles flerfaglig
tur til udlandet og
en individuel rejse
til udlandet.
Alle elevers
studierejse i 2.g er
tilrettelagt som et
sammenhængende
flerfagligt
undervisningsforl
øb med optakt,
rejse og
efterbehandling.

Fortsat
mulighed for
11

samarbejdspr
ojekt
Etablerin
g og
vedligehol
delse af
samarbej
de med
partnersk
oler i
Europa,
Asien og
et
engelsktal
ende
land(Aust
ralien,
Storbritan
ien eller
Nordamer
ika)

Opdatering
og
vedligeholde
lse af
nuværende
partnerskoler
og kontakter
i Europa og
Asien

Etablering af
samarbejde
med
partnerskole
i et
engelsktalen
de land.

Implemen
tering af
internatio
nal
studieretn
ing

Der
orienteres
om ny
international
studieretning
.
Fokus på
lærersamarb
ejdet
omkring i
klasserne.

Studieture og
udvekslinger
beskrives og
gennemføres
delvist

Delmål:

Der oprettes
ny ”Global
Study”
klasse. (1.i).
Der
gennemføres
international

Positive
evalueringer
fra første
gennemløb.
Minimum
80% af
eleverne i 3i

Fortsat
udvikling og
Opsøgende
vedligeholde
kontakt og
lse af
undersøgelse nuværende
af eksterne
partnerskoler
samarbejdsm .
uligheder i
engelsktalen
de land
Afdæk
mulighedern
e for at lave
et længere
ophold i
Boston for
eleverne.

Udvikling,
implementeri
ng/evaluerin
g og
justering af
samarbejde
med
partnerskole
i
engelsktalen
de land.

NGH har bredt
udbud af globale
samarbejdskontak
ter.
I sammenhæng
med nyt
studieturskoncept
og individuelle
studierejser, har
turene et stærkt
og udviklende
fagligt fokus.
Evalueringsform
og mål:
Deltagerevaluerin
ger
Skoleevalueringer
Kontakt til
partnerskole i et
engelsktalende
land er
implementeret

Justeringer
som følge af
første
gennemløb
foretages og
gennemføres.
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e aktiviteter
jf. forsøgsbeskrivelsen.
Der er
etableret
kontakt til
mulig
engelsktalen
de
samarbejdss
kole. Øvrige
samarbejder
er bibeholdt
på
nuværende
niveau

skal
tilkendegive,
at
studieretning
en har levet
op til deres
forventninge
r.
Første
udveksling
med elever i
engelsktalen
de land er
aftalt.
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Bilag 2 Organisationsudvikling - Parat til forandringer
Uddybning
Det samfund, som NGH´s almendannende uddannelser sigter på at uddanne eleverne til, er og vil i
stigende grad være præget af en omsiggribende usikkerhed og uforudsigelighed, ikke mindst på grund
af klimakrisen, globaliseringen og den teknologiske udvikling. Det kræver parathed til udvikling og nye
kompetencer for de ansatte samt ændrede undervisningsstrukturer og –former i forhold til elevernes
læring og trivsel.
NGH har derfor gennem flere år arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber og
arbejdet har bl.a. inkluderet:






Udvikling af rammer for samarbejdet om elever og klasser
Styrkelse af arbejdet i skolens kvalitetsudvalg gennem etablering af almen pædagogisk
koordinatorfunktion
Samarbejdet i faggrupper - tydelige rammer og etablering af nye funktioner med ansvar for
videndeling, kvalitetssikring og udvikling (pædagogisk – faglige koordinatorer)
Oprettelse af studieretningskoordinatorfunktion – bl.a. med ansvar for samarbejdet på tværs
af fag i studieretningen, varetagelse af eksterne kontakter og samarbejder lokalt, nationalt og
internationalt samt ansvar for talentudvikling

Den moderne almene dannelser handler om at være klædt på til forandringer. De unge skal gennem
kollaborative og samskabende processer være i stand til at forandre og forbedre samfundet både lokalt og
globalt ved at identificere og forstå problemstillinger samt udvikle potentielle løsninger. I en konkret
læringssituation handler det om at sætte eleven i centrum og lære ham/ hende at tage ansvar samt at sikre
rum for meningsdannelse og værdi skabelse.
En måde at imødekomme dette behov er at integrere innovation og entreprenørskab i undervisningen.
NGH har haft ovenstående i fokus gennem flere år, og fortsætter med implementering af den vedtagne
innovationsstrategi i skoleåret 2020 – 2021.
Konkrete aktiviteter og mål for skoleåret 2020 – 2021

1) Gennemførelse af projekt støttet af FFE (Fonden for entreprenørskab):
Projektet gennemføres i skoleåret 2020 – 2021, og tager udgangspunkt i skolens vedtagne
innovationsstrategi samt FFE´s ”model for arbejde med innovation og entreprenørskab på
stx og hf”. Konkret består projektet i oversigtform i følgende aktiviteter:






Etablering af styregruppe til projektledelse
Tilrettelæggelse af kursus for lærere for skolen
Skolens lærere udvikler undervisningsforløb, som udga ngspunkt i samarbejde med
eksterne parter om konkrete cases og eller med udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål.
Gennemførelse af undervisningsforløb
Evaluering og opsamlende seminar for deltagerne
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Eventuel justering af interne handleplaner
Videndeling og rapportering. Ekstern videndeling bl.a. gennem afholdelse af
workshop for lærere på andre skoler og deltagelse i relevante konferencer. Intern
videndeling gennem afholdelse af kursus for skolens øvrige lærere.

Der deltager ca. 30 lærere i projektet fordelt på fag i den obligatoriske fagrække
Mål: At projektet gennemføres som planlagt, og at de efterfølgende evalueringer viser, at minimum 60% af
såvel elever som lærere har været tilfredse med projektet.

2) STEM projekt – støttet af Region Sjælland
Region Sjælland skal være en attraktiv uddannelsesregion for fremtiden. Som seneste uddannelsesanalyser
fra Region Sjælland viser, er der brug for en fokuseret indsats for at understøtte udviklingen af de unges
STEM-kompetencer med henblik på at sikre fremtidens arbejdsmarked og behov for arbejdskraft. Derfor er
der brug for målrettede indsatser, hvor det er muligt at kombinere høj faglighed, kvalitet og relevante
kompetencer med attraktive og innovative studiemiljøer/faciliteter samt samarbejdspartnere/netværk, der
understøtter dette. Dette arbejde ønsker vi at tage del i og ansvar for, og udvikle projekter og muligheder,
som samlet set får et bredt sigte.
Vi ønsker på Næstved Gymnasium og hf (NGH) at forstærke indsatsen jf. det ovenfor beskrevne formål. Det
er en del af skolens strategi at udvikle innovative og entreprenante kompetencer hos elever og ansatte,
hvilket også er i overensstemmelse med de mål som fremgår af ”Bekendtgørelse om de gymnasiale
uddannelser”. Dette formål går fint i hånd med at brede STEM-kompetencer og projekter endnu mere ud, i
en samlet strategisk regional indsats, hvor vi samlet set styrker STEM-kompetencerne ved at understøtte
udviklingen af innovative og strategiske tilbud, faciliteter og samarbejder.
Vi har i foråret 2019 påbegyndt etablering af et innovationslaboratorium, Maker Space, med fokus på at
uddanne eleverne i STEM-kompetencer. Dette er sket i samarbejde med DTU-SKYLAB, med hvem vi har en
samarbejdsaftale.
Projektets primære sigte er, at få integreret STEM-kompetencer i den daglige undervisning, samt at udbrede
brugen af faciliteterne til lokale samarbejdspartnere. Det sker gennem:







Inddragelse af lokale samarbejder med folkeskoler og udvikling af
undervisningsmateriale
Afholdelse af regionale workshops/konferencer for ungdomsuddannelser med
videndeling om Maker Space
Afholdelse af workshops/konferencer for folkeskoler med videndeling om Maker
Space og STEM-kompetencer
Integration af Maker Space i den daglige undervisning, så eleverne rutinemæssigt
kan arbejde problemorienteret og innovativt i alle fag. STEM fagene er naturligt
spydspidser i dette arbejde
Erhvervsplaymaker – samarbejde med Næstved Kommune, Næstved Erhverv og Faxe
Kommune
Fonden For Entreprenørskab, forløb, sparring og samarbejde
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Udbud af ny lokal studieretning med fokus på teknologi, innovation og matematik.
NGH har fået tilladelse til at oprette en særlig studieretning fra 1. august 2019 med
dette fokus, og der er planlagt undervisningsforløb sammen med Zealand –
Erhvervsakademi Sjælland. Studieretningen er ligeledes anbefalet af DTU
Ny innovationsstrategi på NGH
Oprettelse og indretning af Foodlab – også i samarbejde med DTU - SKYLAB
Eksterne samarbejdsaftaler (Arbejdskraftalliancen – Næstved Erhverv –
Ressourcecity, Zealand, Absalon og Masterclass for folkeskoler)
Udvekslingsskole i Frankrig med særligt fokus på science og teknologi

Covid – 18- situationen satte i foråret 2020 projektet på pause, hvorfor indsatsen i skoleåret 2020 – 2021 vil
fokusere på følgende aktiviteter:




Integration af Maker Space i undervisningen
Udarbejdelse af tilbud til grundskoleelever
Kompetenceudvikling af lærere

Mål: At alle klasser i 2.g klasser gennemfører forløb i Maker Space eller Foodlab, og at minimum 6 klasser
fra grundskolen besøger Foodlab og/eller Maker Space på brobygningsforløb.

3) Fra virtuel undervisning til hverdag
Hjemsendelsen af eleverne pga. COVID-19 kastede gymnasieskolerne ud i et meget stort pædagogisk forsøg
med virtuel undervisning. Lærerne har måttet tænke nyt mht. didaktik og har gjort sig erfaringer med nye
IT-platforme. Eleverne har skullet administrere et gymnasieliv med base i værelset derhjemme. På
baggrund af perioden med fjernundervisning har der meldt sig en række spørgsmål som fx:




Er der gode erfaringer fra den virtuelle undervisning, der kan overføres til den almindelige
undervisning?
Skal virtuel undervisning have en større rolle fremover, og i givet fald hvordan?
Kan erfaringerne med nye kommunikations- og undervisningsplatforme bruges i den videre
udvikling af lærernes samarbejde?

Der nedsættes i dette skoleår en arbejdsgruppe, der arbejder med ovenstående spørgsmål. Fokus for
indsatsen vil - i overensstemmelse med skolens vision - være samarbejdet om elevernes udvikling, både når
det gælder dannelse, studiekompetencer og faglige kompetencer. Centralt i projektet vil derfor stå
spørgsmål som:




Hvordan vil eleverne opleve, at vi har lært noget af perioden med nødundervisning?
Hvordan kan vi observere på elevernes udvikling, at/hvis vi ændrer den didaktiske praksis?
Hvilke særlige muligheder har vi for at støtte elever med faglige udfordringer eller for
videreudvikling af elever, der relativt hurtigt når udviklingsmålene?

Arbejdsgruppen fremlægger deres analyser og anbefalinger i slutningen af skoleåret mhp implementering
af eventuelle nye tiltag året efter.
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4) Opbygning af nyt ledelsesteam nyt ledelsesteam
Ledelsesteamet er i år blevet ændret med tiltrædelse af to nye Uddannelseschefer. Det er Rektors opgave
at sikre, at det nye ledelsesteam fungerer optimalt med henblik på såvel tilrettelæggelse af den daglige
drift, skolens udvikling samt trivsel hos elever og ansatte. I det følgende gives en kort oversigt over de veje
der fører til et velfungerende ledelsesteam:

Klart formål
En ledergruppe og et lederteam skal kunne svare klart på, hvad der er dets særlige formål. Nogle
medlemmer i teamet mener måske, at lederteamet skal agere som en minidirektion og lave strategisk
udvikling, hvorimod andre mener, at teamets primære formål er at videndele. Nogle mener, at teamet skal
følge op på om den enkelte leder, når de vigtigste mål på sit område, og andre mener, at teamet bestemt
ikke skal blande sig i den slags. Sådanne spørgsmål skal frem i lyset og afklares. Ellers arbejder man ikke i
samme retning, og konfliktniveauet er typisk højt.
For at definere formålet må teamets medlemmer og interessenter arbejde med at præcisere teamets
særlige rolle samt de vigtigste resultater, som netop denne gruppe skal skabe.
De rigtige opgaver
Rigtige opgave er følgende:





Opgaver, som ligger direkte i forlængelse af teamets formål
Opgaver, som involverer alle i teamet
Opgaver, som ikke kan løses bedre noget andet sted i organisationen
Opgaver, som motiverer medlemmerne
Den rigtige sammensætning og størrelse
Teamets persongalleri bør have den rette sammensætning af personligheder, færdigheder og
kompetencer. Betragter man teamet som helhed, vil ligevægtighed og mangfoldighed – dvs. at teamet er
tilpas forskellig og tilpas ens – vise sig at være afgørende for det gode og kreative samarbejde.
Fokuseret kommunikation og mødeledelse
1. Hvad der skal opnås?
2. Hvordan der skal arbejdes med sagen?
3. Hvorfor sagen er vigtig for teamet
Udnyttelse af forskellighed
Mangfoldigheden i teamets perspektiver på en sag skal bringes i spil på en respektfuld og konstruktiv måde.
Gode beslutningsprocesser
De gode beslutningsprocesser i en gruppe opstår der, hvor gruppemedlemmernes forskellige perspektiver
bidrager til en beslutning, som ikke kunne træffes af et enkelt medlem.
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Aktiv relation til omgivelserne
Effektive ledergrupper og lederteams undgår at lukke sig om sig selv. Det er afgørende, at gruppen løbende
arbejder på at styrke relationen til både niveauerne over og under i organisationen, til ledergrupper på
samme niveau og mindst ligeså vigtigt til relevante enheder og personer uden for organisationen.
Kontinuerlig læring
Lederteam skal løbende forholde sig til deres egen arbejdsform. Det indebærer, at teamet hele tiden
prøver at finde ud af, hvad den kan gøre bedre for derefter at korrigere det. Samtidig skal den have øje for,
hvad den lykkes særlig godt med, så den kan fortsætte med det. I forlængelse af - og med udgangspunkt

i ovenstående gennemføres følgende aktiviteter







Introduktionsforløb
Fælles drøftelser om værdier og mål for ledelsesarbejdet
Fælles kompetenceudvikling
Regelmæssige ledelsesmøder
Individuel sparring om opgaver
Løbende evalueringer af gennemførte aktiviteter i ledelsesteamet og på skolen som helhed

Mål: At alle i ledelsesteamet trives og oplever en meningsfuld hverdag ved en afsluttende evaluering.

Bilag 3 Rekruttering og fastholdelse
Der er fortsat i Næstved stor fokus på at få eleverne til at vælge EUD direkte efter grundskolen. Der er
derfor behov for en fortsat indsats i vores samarbejder med UU og grundskole om de muligheder der findes
på de almene gymnasiale uddannelser. Fokus vil være:








Etablering af ordinære og alternative brobygningsforløb for folkeskoleklasser. Der gennemføres
ordinære brobygningsforløb med elever fra omegnskommuner samt Næstved Kommunes 10 klasse
elever. I luset af Næstved Kommunes aflysning af øvrige brobygningsaktiviteter udbydes alternative
brobygningsforløb til – klassevis – til alle Næstved Kommunes grundskolerDeltagelse i orienteringsmøder på grundskolerne
Udvikling af nyt koncept for orienteringsmøde på NGH
Udarbejdelse af nyt informationsmateriale
Udarbejdelse af tilbud om valgfagsundervisning for grundskoleelever
Eksterne orientering om autisme tilbud

Mål:
Søgning og gennemførelse på niveau med søgning i 2020 samt oprettelse af autismeklasse eleverne
Tilfredshed med introduktionskurser/brobygning
Er eleverne afklaret efter besøget hos os?
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