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3. Koordinering af skriftlige opgaver på hf
På hf2 skal lærerteamene arbejde med koordinering af de skriftlige opgaver både i 1.hf og 2. hf.
På hf-enkeltfag skal lærerne give skriftlige opgaver for i så god tid (f.eks. 14 dage før aflevering), at
eleverne har mulighed for at planlægge deres skriftlige arbejde, så det bliver fordelt over arbejdsdagene.
Samtidig skal vi arbejde med at støtte eleverne i at strukturere deres planlægning, så de selv kan
forebygge, at opgaverne skal laves de samme dage.
Ansvarlig: Bo
Deadline: August 2019.
4. Fysisk miljø
Der er igangsat en række initiativer til fornyelse af det fysiske studiemiljø, blandt andet et kunstprojekt i kantinen og fornyelse af indretningen af et par nicher, så de kan bruges til arbejde og hygge.
Ansvarlig: Klaus og Tim.
Deadline: September 2019.
5. IT
Introduktionen af it på hf-enkeltfag skal genovervejes og evt. tilpasses. Det skal overvejes, om Intra
er den bedste kommunikationsvej til eleverne.
Ansvarlig: Bo
Deadline: IT-introduktionen genovervejes inden august. Kommunikationsveje analyseres i løbet af
næste skoleår.
6. Holddannelse på AVU
Holdsammensætningen og holdstørrelse på især basis-hold skal overvejes. Er det f.eks. muligt at
dele hold op efter elevernes tidligere skolebaggrund og/eller deres progression? Er der behov for
kompetenceudvikling/vidensdeling i forhold til undervisning af elever med meget lidt dansk sprog?
Ansvarlig: Charlotte
Deadline: August 2019
7. Studieværkstedet – også for AVU
Det gode arbejde med studieværkstedet skal fortsætte. AVU-eleverne skal i højere grad være opmærksomme på muligheden, og der skal også være AVU-lærere til at bemande værkstedet. Det
skal sikres, at der er tilstrækkelig matematikhjælp på værkstedet, det er meget efterspurgt. Måske
skal vi være bedre til at vise de to-sprogede vej til værkstedet, hvor de kan få mere af den individuelle hjælp, de måske har brug for.
Ansvarlig: Charlotte (AVU) og Bo(matematik).
Deadline: August 2019.
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