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Svendborg Gymnasium  

Vision 

På Svendborg Gymnasium tager vi udgangspunkt i, at hver enkelt elev 
får mulighed for at udfolde sit potentiale og gennemgår en faglig og 
personlig udvikling til et selvstændigt, ansvarsfuldt og kreativt individ og 
forberedes til relevant videregående uddannelse. 
Svendborg Gymnasium prioriterer fællesskabet og vægter dannelse, 
faglighed, samarbejde, trivsel, sundhed og ansvarlighed. Skolen 
understøtter mangfoldig-hed, der fremmer tolerance, gensidig respekt 
og nysgerrighed. Skolens udvikling sker i samspil med elever, forældre, 
erhvervsliv, kulturinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere. 

Svendborg Gymnasium kendetegnes ved et levende og dynamisk 
skolemiljø i fine æstetiske rammer med plads til såvel elev- som 
læreraktiviteter af høj kvalitet.  
 

Strategiske indsatsområder 2018-2022 
Ungdomsuddannelserne er i disse år underlagt et stigende økonomisk 
pres. Økonomien på gymnasierne presses af omprioriteringsbidraget, 
små ungdomsårgange samt et politisk ønske om, at flere unge skal 
tage en erhvervsuddannelse. 

Svendborg Gymnasium står på et stærkt fundament. Gymnasiet er 
veldrevet og kendetegnet ved dygtige og engagerede medarbejdere, 
flotte og velholdte bygninger samt en solid økonomi. De ændrede 
økonomiske forudsætninger stiller imidlertid krav om udvikling af 
undervisningen for at opretholde det høje faglige niveau i arbejdet med 
elevernes læring. Vores uddannelser skal være attraktive og vores profil 
skal være kendt, så vi tiltrækker de egnede og motiverede elever, der 
skal kvalificeres og modnes til relevant videreuddannelse. Dette 
forudsætter at højt kvalificeret personale rekrutteres og fastholdes. 

 

Følgende strategiske indsatsområder er derfor i fokus i årene 2018 – 
2022: 

Udvikling af undervisningen 
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Den attraktive skole og arbejdsplads 

Profilering af Svendborg Gymnasium 

Indsatsområderne er indbyrdes afhængige og fordrer en høj grad af 
involvering fra medarbejdere og elever. 

 
Udvikling af undervisningen 
De ændrede økonomiske forudsætninger kalder på udvikling af nye 
samarbejds- og undervisningsformer, hvor der skal være fokus på at 
reducere den enkelte lærers forberedelsestid. Udvikling af fælles forløb 
og materialer, som også er forankret i reformimplementeringen samt 
udvikling af tidsbesparende feedback-metoder på elevernes skriftlige 
produkter, skal derfor prioriteres gennem samarbejder om fælles faglige 
forløb, samarbejde om pædagogiske indsatsområder samt formativ 
feedback og evaluering. 

Optimal læring kræver udover fagligheden et positivt læringsmiljø i 
klasserne. Der skal derfor sættes fokus på lærersamarbejdet om den 
enkelte klasse. 

 

 
Den attraktive skole og arbejdsplads 
Svendborg Gymnasium skal være en attraktiv ungdomsuddannelse 
som rekrutterer de gymnasieegnede og -motiverede elever. Skolen skal 
desuden være en konkurrencedygtig arbejdsplads, som vedvarende 
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tiltrækker højt kvalificeret arbejdskraft. Skolen skal derfor kendetegnes 
ved: 

• et dynamisk undervisningsmiljø 
• et positivt arbejdsmiljø 
• gode udviklingsmuligheder og tilbud til både elever og personale  
• gode faciliteter og omgivelser 

Den høje faglighed er omdrejningspunktet i undervisningen på 
Svendborg Gymnasium. Skolen skal fortsat kendetegnes ved et meget 
højt niveau af udviklingsmuligheder og tilbud til eleverne som 
eksempelvis internationale og globale aktiviteter, udvekslinger med 
partnerskoler, talentaktiviteter og sociale aktiviteter. Desuden skal de 
unge anspores til selv at tage initiativ til og ansvar for et bredt 
aktivitetsprogram. 

Personalets udvikling skal understøttes af særlige 
skoleudviklingsinitiativer samt gode muligheder for faglig, pædagogisk 
og didaktisk kompetenceudvikling. 

Skolens faciliteter skal understøtte elevernes læring, ligesom der skal 
være gode arbejdsområder for personalet til varetagelse af de mange 
andre opgaver, der ligger i tilknytning til undervisningen. 

 

Profilering af Svendborg Gymnasium 
Potentielle elever og forældre skal være bevidste om den dynamiske 
skolehverdag med en bred vifte af aktiviteter både i og uden for den 
almindelige undervisning, som gør, at skoleugerne er meget forskellige. 
De elever, der vælger Svendborg Gymnasium, skal være motiverede 
for og egnede til netop vores ungdomsuddannelsestilbud. Profileringen 
af Svendborg Gymnasium skal ske gennem: 

• aktiviteter i og uden for skoletiden, som fx sprogcamps, 
sciencecamps og andre begivenheder af faglig karakter samt 
koncerter, sportsaktiviteter og øvrige kulturelle begivenheder, 
som etableres i samarbejde med lokalsamfundet  

• den obligatoriske brobygning med folkeskolerne 
• vores samarbejdsaktiviteter med folkeskolerne med fokus på 

elev-til-elev-formidling 

Skolens alsidighed inden for muligheder og aktiviteter skal synliggøres 
af eleverne, herunder af skolens elevambassadørkorps samt via 
elevernes kommunikationskanaler 
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