Årsrapport for Viby Gymnasium
Skoleåret 2011 – 2012
Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort
status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har arbejdet med de nøgleområder, som
bestyrelsen har udpeget, og bestyrelsen skal på den baggrund vedtage nøgleområder for det
kommende skoleår.
Pejlemærker vedtaget af bestyrelsen i marts 2011
Elevernes faglige talenter dyrkes og udvikles i et stærkt fagligt og socialt fællesskab.
Undervisningen er moderne, innovativ og samarbejdsorienteret.
Undervisningen rummer referencer og relationer til det omgivende samfund.
Undervisningen sigter mod, at eleverne opnår gode resultater.
Opfølgning på pejlemærker/nøgleområder
Talentarbejde
Skolen har deltaget i en række nationale konkurrencer, der har været en række lokale talentworkshops, og ”Akademiet for Talentfulde Unge” er blevet etableret med adresse på skolen. Der
udleveres på mødet et særligt bilag vedrørende talentaktiviteterne.
Virksomhedskontakt
Skolen har i år haft flere eksterne samarbejdsprojekter med såvel virksomheder som med andre
uddannelsesinstitutioner. Derudover har vi deltaget i biblioteksprojektet
”Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet – i praksis”. Ud over at etablere
virksomhedskontakter har styregruppen brugt en del tid på at forberede vores deltagelse
forsøgsprojekterne ”Innovation i AT” og ”Innovation i HF – Kultur- og samfundsfag”, der skal
afvikles i skoleåret 2012/2013.
Globalisering
Skolen har etableret faste talentudvekslingsaftaler med en skole i Spanien og en skole i Tyskland.
Første runde besøg vil blive gennemført for to gange femten elever i efteråret og foråret 2013.
Skolen er herudover tæt på at indgå en talentudvekslingsaftale med en skole i England.
Skolen har haft besøg af ledelsen fra vores partnerskole i Harbin. Elever fra Viby Gymnasium var i
Harbin i september. Genbesøg fra Harbin er aftalt til august.

Arbejdspladsvurdering, undervisningsmiljøvurdering og arbejdsklimaundersøgelse
I marts er gennemført Arbejdspladsvurdering, arbejdsklimaundersøgelse og
undervisningsmiljøvurdering. Undervisningsmiljørapporten viser, at der er sket betydelige
forbedringer af skolens undervisningsmiljø siden 2009. Der er opstillet handleplaner til opfølgning
på arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelsen (fremlægges på bestyrelsesmøde
19. juni 2012), mens der fortsat arbejdes på en handleplan til opfølgning på
arbejdsklimaundersøgelsen. Denne handleplan forelægges bestyrelsen i september.
Bygninger
De væsentligste bygningsarbejder er nu afsluttet. I skoleåret er sidste del af den planlagte
renovering af hovedbygningen afsluttet. Der er opført en idrætshal, og pedelboligen er blevet
indrettet til mediefag. I tilknytning hertil er etableret et mindre "biograf" med plads til cirka 20
personer. Renovering af parkeringspladsen vil være afsluttet i slutning af sommerferien. Det nye
lærerværelse vil være afsluttet til sommerferien.
Fastholdelse
Skolen har i 2011/2012 strammet op på fraværspolitikken, og det har haft effekt på især 1.g og
2.g-elevernes fravær. Der er i år f.eks. ingen fra 1. og 2.g, der skal til eksamen på særlige vilkår.
Skolen har videreudviklet det obligatoriske skriveværksted og det har ført til flere afleverede
opgaver, men ideen med at holde det obligatoriske skriveværksted sammen med det frivillige har
vist sig at være meget svær at administrere for studieværkstedsvagterne.
Skolen har også etableret en udvidet mentorordning, som har været meget brugt af sårbare
elever.
Et forsøg med niveaudeling i matematik i 1.hf blev ikke realiseret i dette skoleår, men er planlagt ti
næste skoleår.
Handleplaner for skoleåret 2012 – 2013
Talent
Udvikle et koncept, hvor talentfulde folkeskoleelever kan få undervisning på Viby
Gymnasium.
Udvikle et katalog over de talentaktiviteter, som skolen deltager i og arrangerer selv.
Videreudvikle ”Akademiet for Talentfulde Unge”.
Virksomhedskontakt
Fortsat arbejde på at etablere virksomhedskontakter og integrere samarbejdet i den
daglige undervisning.
Deltage i forsøgsprojektet ”Innovation i AT” med 2 klasser
Deltage i forsøgsprojektet ”Innovation i HF – Kultur- og samfundsfag”

Globalisering
Udvikle et koncept hvor alle 1 g klasser gennemfører et særligt globaliseringsforløb i
samfundsfag, og alle 2 g klasser et særligt globaliseringsforløb i historie.
Afslutte etablering af udvekslingsaftale med skole i England.
Gennemføre konkrete udvekslingsforløb med partnerskole i Spanien, Tyskland og Kina.
Bygninger
Etablere en ny administration, som vil være færdig foråret 2013.
Renovere pigetoiletterne.
Færdiggøre parkeringsplads og renovere udvendige arealer.
Fastholdelse
Fastholde og udbygge mentorordningen
Fastere rammer for det obligatoriske studieværksted
Forsøg med niveaudeling i matematik og engelsk i 1.hf
Afdækning af forsøg med lektielæsning og evt. etablering af lektielæsnings-forsøg her på
skolen.
Målet er at øge gennemførelsen i forhold til tidligere.

