
Elevtrivselsundersøgelse 2012 

I ugerne 43 og 44 gennemførte vi på Brønderslev Gymnasium og Hf en omfattende trivselsundersøgelse i 

alle klasser. 

Undersøgelsen blev lavet i samarbejde med konsulentvirksomheden Ennova, som udarbejder 

trivselsmålinger for mange gymnasier landet over. 

Undersøgelsen på BG fremhæver det sociale miljø, fagligt dygtige engagerede lærere, en velfungerende 

ledelse/administration og generelt velfungerende it-udstyr. Men undersøgelsen peger også på en række 

punkter, der trænger til et løft. 

Dette tager vi fra skolens side meget seriøst og har efter undersøgelsen sat en handleplan i gang 

omfattende elever, lærere, ledelse og bestyrelse gående på, hvordan vi får gjort BG til en endnu mere 

attraktiv skole. 

Handleplan: 

Tiltag der skal gøre undervisningen mere varieret og motiverende: 

 Der er sat forskellige initiativer i gang mht. kontakt til det lokale erhvervsliv og lokale 

institutioner. Dette vil gøre undervisningen mere praktisk og anvendelsesorienteret. 

 Det forventes, at faggrupperne øger deres videndeling og faggruppesamarbejde, således at 

de positive erfaringer og deres gode ideer spredes. Faggrupperne opfordres til at have 

fokus på variation og sekvensering i undervisningen og dele de gode erfaringer. 

 Der vil i det kommende skoleår være fokus på klasserumsledelse. Et antal lærere deltager i 

en konference om emnet allerede i foråret, og der er iværksat et pilotprojekt omkring et 

par klasser, som kan give grundlag for en struktureret indsats på skoleniveau næste 

skoleår. 

 Ledelsen har udarbejdet en evalueringsstrategi, som forpligter lærerne og 

eleverne/kursisterne på at evaluere et antal undervisningsforløb med opfølgende 

handleplan. Evalueringsstrategien findes her  

 Der arbejdes på at etablere en international klasse med udvekslingsskole i USA. 

 Der iværksættes en række tiltag, der skal styrke lærernes lyst og kompetencer til at 

inddrage it i undervisningen. 

Tiltag der fysisk og socialt gør skolen mere attraktiv: 

 Der er taget kontakt til et arkitektfirma, som har besøgt skolen og nu udarbejder en plan 

for et ansigtsløft. 

 Vi har fokus på at fastholde det gode sociale miljø på skolen og undersøger interessen for 

temadage, fagdage, camps mv. sammen med elevrådet. Det påtænkes at afholde klassens 

time et antal gange om året, hvor teamlærerne har mulighed for at tale trivsel og udvikling 

med eleverne og kursisterne. 

 Vi arbejder med forskellige tiltag, der skal gøre skolen sundere: sundere kantine, bycykler, 

powerbreaks mv. 

http://www.brslev-gym.dk/fileadmin/user_upload/Politikker/Evalueringsstrategi.pdf

