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1. Vision for fastholdelse på Fredericia Gymnasium
Som byens gymnasium, der både rummer stx og det 2‐årige hf, har FG i kraft af sin
størrelse et særligt ansvar, når uddannelsesfrekvensen i Fredericia kommune skal løftes.
Dette ansvar er forankret på alle niveauer på skolen. Ledelsen, lærere og elever har alle
et medansvar for, at elever, der har evnerne, gennemfører deres uddannelse. Skolens
fastholdelsesaktiviteter skal bygge på en skolekultur, hvor åbenhed, rummelighed,
anerkendelse såvel som forventninger til den enkelte elev er i centrum. Udover den
daglige undervisning, der er basen for alle fastholdelsestiltag på skolen, er der etableret
gennemsigtige og operationaliserbare fastholdelsesredskaber.
Pejlemærker:
● Alle elever, der er optaget på FG, skal støttes i deres skolegang, indtil alle rimelige
muligheder for fastholdelse i uddannelsessystemet er udtømte.
● De enkelte lærere spiller som elevernes primære kontakter en helt central rolle i
fastholdelsen; alene gennem lærerens bevidste indsats kan eleven føle sig set og
mødt i øjenhøjde.
● Skolen stræber efter inkluderende, aktiverende og motiverende
undervisningsformer præget af klar og anerkendende klasserumsledelse.
● Skolen arbejder aktivt med at udvikle elevernes studievaner i en progression.
● Skolen har faste, gennemsigtige procedurer for forsømmelseshåndtering – som
forvaltes af lærere, team, ledelse, skriftlig fraværskoordinator og studievejledere
med fast hånd og under hensyn til helheden.
● Klasseteamet har en central fastholdelsesrolle. Med sin position tæt på eleverne
er teamet i stand til at reagere hurtigt og målrettet.
● Skolen sikrer rum for og ressourcer til at afdække individuelle behov og
iværksætte passende indsatser.
● Skolen indsamler løbende information om frafaldsårsager og benytter denne
information til at skærpe og justere sin fastholdelsesindsats.
● Skolen er i løbende dialog med UU‐Lillebælt om fastholdelsesindsatsen generelt
og samarbejder om elever, der kan have specielle behov for vejledning.

2. Administration af studieregler på FG (fravær/skriftligt fravær)
Registrering:
● Læreren registrerer elevernes tilstedeværelse i Lectio i forbindelse med alle
undervisningsaktiviteter. Det forventes, at registreringen foretages samme dag,
som undervisningsaktiviteten afvikles.
● Eleverne skal begrunde alle typer af fravær i Lectio
● Læreren registrerer a leveringspligtige skriftlige undervisningsaktiviteter i
Lectio. Det er vigtigt, at a leverede opgaver registreres som a leveret relativt kort
tid efter modtagelsen (max 1 uge).
● Den enkelte lærer, der kender eleverne, spiller som elevernes primære
kontaktpersoner i det daglige en helt central rolle i relation til fravær og
manglende skriftlige opgaver. Den enkelte lærer forventes at være i dialog med
eleverne – både ved fravær og ved manglende a leveringer af skriftlige arbejder.
● Den skriftlige fraværskoordinator ser løbende på den enkelte elevs samlede
skriftlige fravær.
● Hvis en lærer konstaterer et markant forøget fravær orienteres studievejlederen
og teamet om det hidtidige forløb.
● Hvis en lærer, på trods af lere henvendelser til eleven, fortsat registrerer
manglende skriftlige a leveringer i et større omfang, underrettes teamet og
studievejlederen. Målet er at sikre en god information på tværs og mulighed for
hurtig reaktion. I enkelte tilfælde indberettes eleven til koordinator for skriftligt
fravær (HS).

Fravær og forsømmelighed:
● Studievejlederne følger løbende med i elevernes fravær som en del af
gennemførselsvejledningen
● Ved fravær og forsømmelighed af større omfang kontakter studievejlederen
eleven med henblik på
▪

a klaring af årsager til forsømmeligheden

▪

indskærpelse af studiereglerne og konsekvenser af overtrædelse af
disse

▪

vejledning

▪

samtale registreres i Lectio

● Ved for stor forsømmelighed – fravær ca. 10 %* ‐ udsteder studievejlederen en
skriftlig advarsel. Varslingen sker på baggrund af en helhedsvurdering.
▪

▪

I den skriftlige advarsel præciseres:
‐ forsømmelighedens karakter og omfang
‐ kravene til fremtidig studieadfærd
‐ konsekvenser hvis kravene ikke honoreres
Studiesekretærerne (AKI, EWS) orienterer via Lectio elevens
lærere og UL ’erne. Forældre (for elever under 18 år) får kopi af
advarsel.

▪

Studiesekretærerne (AKI, EWS) modtager en kopi af den skriftlige
advarsel, der opbevares i elevens mappe

▪

Lærerne, tutorer og studievejleder påser i fællesskab, om kravene
til studieadfærd (som stilles i advarsel) efterkommes af eleven.

● Studievejlederne, UL’erne, vicerektor og rektor kan i helt særlige tilfælde
godskrive fravær
● UL’erne og studievejlederne a holder i løbet af året 3‐4 statusmøder (ultimo
september, primo november, ultimo januar, primo marts ), hvor der er fokus på
de enkelte elevers fravær/manglende a leveringer af skriftlige arbejder.
● Vedr. yderligere sanktioner – se nedenfor

Skriftlige a leveringer
● Helt overordnet er det den enkelte lærer, der sikrer, at eleven får a leveret de
skriftlige opgaver. Det skriftlige arbejde fylder meget for eleven. Årligt 50‐60
opgaver. Der bør gives plads til, at enkelte elever kan være forhindrede i at
a levere enkelte opgaver rettidigt. Ved manglende skriftlige a leveringer er det
lærerens opgave at give eleven en ny rimelig frist til a levering. Det er afgørende,
at den enkelte elev ikke kommer voldsomt langt bagud med de skriftlige opgaver,
da skolearbejdet så kan synes uoverskueligt. Den enkelte lærer orienterer
koordinatoren for det skriftlige fravær samt studievejledningen, hvis en enkelt
elev er bagud med mere end 3 opgaver eller ca. 10 elevtimer.
● Koordinator for skriftligt fravær vurderer løbende den enkelte elevs fravær i
forhold til det skriftlige arbejde. HS indkalder elever, der har for stort skriftligt
fravær. Der udarbejdes planer for de manglende opgaver. Skriftlig
fraværskoordinator kan kræve, at eleverne udarbejder de manglende opgaver på
skolen uden for normal undervisningstid. Evt. udeblivelse herfra optræder som
fravær.

● Studievejlederen er særligt opmærksom på elever, der er henvist til HS, og følger
op på manglende skriftlige a leveringer, hvis der er problemer i relation til andre
fag, eller hvis der er generelle studieproblemer.

Sanktioner
● Hvis eleven ikke honorerer de krav til studieadfærd, som eleven er blevet
præsenteret for i den skriftlige advarsel, tager studievejleder kontakt til UL’erne
eller rektor med henblik på iværksættelse af sanktion.
Mulige sanktioner:
‐ inddragelse af SU indtil krav til studieadfærd er opfyldt
‐ eksamen i alle fag (gymnasieelever)
‐ udelukkelse fra eksamen i ét eller lere fag
‐ udmeldelse af skolen
UL’erne beslutter i samråd med rektor en eventuel sanktion, og meddeler eleven
skriftligt herom. I brevet til eleven præciseres:
▪ Baggrunden for den iværksatte sanktion: Forsømmelighedens
karakter og omfang ‐ og for sanktionerne 1, 2 og 3 – se ovenfor
– endvidere
▪

Kravene til fremtidig studieadfærd

▪

Konsekvenser hvis kravene ikke honoreres

▪

Elevens lærere, studievejleder og forældre (for elever under 18
år) orienteres om iværksatte sanktioner

Den skriftlige meddelelse kombineres i videst muligt omfang med en drøftelse
med eleven (evt. med forældre).
Individuelle forhold
● I forhold til studie‐og ordensreglernes overholdelse kan der være individuelle
forhold, der kan begrunde afvigelse fra den generelle praksis vedrørende
implementering af regelsættet.

*) Fraværs‐ og forsømmelsesprocenterne er vejledende. Særligt i starten af året skal
man være opmærksom på, at selv fravær i et enkelt modul kan give anledning til store
%‐ tal især i fag med små timetal. I fraværstallene er inkluderet ”lovligt fravær” f.eks.
deltagelse i session, vidne i retssag, begravelse, langvarigt sygdomsforløb mv.

3. Faglige og sociale støttetilbud
Faglige og sociale støttetilbud spiller en central rolle i FG’s overordnede mål om
fastholdelse.
● Faglige støttetilbud er nødvendige, da der er lere elever fra
uddannelsesfremmede miljøer og generelt lere elever, der trods et tilstrækkeligt
fagligt niveau fra folkeskolen, har svært ved at knække den gymnasiale kode.
● Sociale støttetilbud er nødvendige, trods det faktum at eleverne er vurderet
uddannelsesparate. Et problem for en række elever er manglende motivation og
overskud til at gennemføre uddannelsen pga. sociale og/eller psykiske
problemer.

Faglige støttetilbud
● Tydelighed i forhold til krav til studierne
o Opgaveplan over det skriftlige arbejde for hver enkelt elev i Lectio.
Opgaveplanen skal kunne ses i Lectio for et semester ad gangen. Klassens
team skal sikre en rimelig fordeling af klassens opgaver.
o Teamet skal sikre progressionen i elevernes studiekompetencer og
præcisere denne udvikling overfor eleverne. FG’s skrivemetro er her et
centralt værktøj.
o Oversigt over større begivenheder (fx AT, EP, SRP mm.) i skolens kalender
i Lectio.
o Lectio som kommunikationsplatform (beskeder og info)
o Præcise krav til lærerne mht. lektieangivelse i Lectio, tilbagea levering af
skriftlige opgaver og beskeder til eleverne.
● Kommunikation mellem team og studievejleder i forbindelse med faglige
problemer
Den enkelte lærer skal via klassens team orientere studievejlederen om faglige
problemer hos den enkelte elev. Det aftales mellem
team/faglærer/studievejleder, hvem der følger op, herunder hvilke tiltag der er
nødvendige.
● Klassen
Klassen er for rigtig mange elever det centrale omdrejningspunkt. FG
hartudiecaféen mange initiativer – planlagt og iværksat af lærerteamet – der har
som formål at støtte sammenholdet, men også sikre en faglighed på tværs af
klassen.

● Studiecafén (frivilligt) og skrivefængsel (tvungent)
Studiecaféen a holdes min. 2 gange om ugen efter skoletid. Til studiecaféen er
knyttet en række faglærere, der kan bistå eleverne. Antal af faglærere vurderes
løbende i forhold til behovet. Der serveres kaffe og kage til deltagerne.

● Lektielæsning på hf
For at højne fagligheden i fællesfagene dansk, engelsk, historie og i nf‐fagene er
der knyttet lektielæsningstid til fagene. Der er i gennemsnit afsat 20 minutter til
hver lektion af 90 minutter.

Sociale støttetilbud
● Studievejledningen
Ved sociale, personlige og/eller psykiske problemer har studievejlederen
ansvaret for, at der følges op i forhold til konkrete tiltag for den enkelte elev.
Studievejlederen aftaler i samarbejde med eleven, i hvilket omfang
lærerne/tutorer informeres. Der opfordres til – med respekt for tavshedspligten
overfor den enkelte elev – at elevens lærere får så fyldig information som muligt.
Konkrete tiltag (eksempelvis evt. dispensationsaftaler) meddeles elevens
lærere/team/tutor.
● Specialiseret vejledning. Elever med Asperger, ADHD eller andre diagnoser
I forhold til denne gruppe elever har FG et særligt tilbud, idet disse elever følges
tæt af en enkelt specialiseret vejleder, Mette Toft Hjørringgaard (MTH). MTH er
elevens kontaktperson i stedet for studievejlederen. Studievejlederen har dog
ansvaret for at kontrollere disse elevers fravær. Ved fraværssamtaler inddrages
MTH. MTH har ansvaret for at disse elevers lærere er bekendte med elevens
diagnose, konsekvenser heraf og brugen af MTH i forhold til elevens behov. (Se
også dokument om MTH’s arbejdsområde).
● Skolepsykolog mv.
Studievejledere, uddannelsesledere og rektor kan henvise elever med særlige
behov til en række samtaler med skolens psykolog og skolens psykoterapeut.
Studievejlederen har ansvaret for at følge op på disse samtaler og vurdere
elevens udbytte heraf med fokus på elevens studieaktivitet og ‐indsats.
● Styrket samarbejde mellem den enkelte elevs ”kontaktpersoner”
FG er meget opmærksom på, at der løbende er behov for at opdatere lærerne om
nye elevtyper mv. Uddannelseslederne har ansvaret for dette.
FG’s udgangspunkt er at stille krav til eleverne under hensyntagen til individuelle
kompetencer og behov.

4. Faglige og pædagogiske udviklingsprojekter, der
understøtter fastholdelsen
Fredericia Gymnasium arbejder løbende med en række projekter og værktøjer, der bl.a.
har som mål at understøtte fastholdelsen. Det er afgørende til stadighed at have fokus på
den daglige undervisning.
Mange af de større projekter har været støttet af Region Syddanmark.

5. Elevernes – og det sociales – centrale rolle for
fastholdelsen
At elever fastholder elever er kendt. Elevernes sociale trivsel og følelse af at høre til i et
givende og udfordrende fællesskab bidrager væsentligt til fastholdelsen. Fredericia
Gymnasium har en lang tradition for stærke elevforeninger og et stort udbud af
aktiviteter, der rækker ud over den daglige undervisning.
Nedenfor følger en liste over aktiviteter uden for undervisningen, der kan medvirke til
at forankre og fastholde eleverne/kursisterne på gymnasiet. Deltagelsen i nedenstående
aktiviteter er medvirkende til at give den enkelte elev/kursist spændende oplevelser og
kontakt til andre. Er eleven/kursisten aktiv i en af elevorganisationerne vil
fastholdelseseffekten være endnu større. Listen ændrer sig løbende i det enkelte skoleår
og er derfor ikke nødvendigvis fuldt dækkende.
Aktiviteter:
● Sermofest – elevfest. 4 gange om året
● CoffeeHouse – hyggeaften med musik og sjov. 4 gange om året.
● Filmaftener
● Fredagscafé
● Idrætsaktiviteter:
o Åbent styrketræningerum

o Klasseturneringer (fodbold, volleyball, basketball, loorball)
o Frivillig idræt – mange eftermiddage gennem året
o Gymnasiekonkurrence i ergometer‐roning.
● Bordtennis og bordfodbold i pauser
● Spille‐ og hyggehjørne i E‐ løj
● Elevrarrangeret:
o Bordfodboldturnering
o Rubic Cube – turnering
● Fodboldkamp mod HHX på Fredericia Stadion
● Skolearrangerede fester/arrangementer:
o Introfest for 1g/1hf
o En aften alene...: En klasse alene på gymnasiet.
o Introture for 1g og 1hf
o Studieture
o Skolebal for hele skolen (elever, lærere og forældre)
o Juleafslutning med taler, sange og underholdning
o Afslutningsfest for 3g/2hf Introduktionen
Elevorganisationer:
● Sermo – Elevorganisation, der arrangerer elevfester. Ca. 700 deltagere
● Coffee House – Elevorganisation, der arrangerer hyggeaften med the, kaffe, kage,
slik og åben scene til musikoptræden, stand‐up og skøre påfund. 2 ‐ 300
deltagere
● Elevrådet – en repræsentant fra hver klasse.
● Auxilium. En elevforening, der bistår nogle steder, hvor der er behov.
Arrangementer for lygtninge, besøgsvenner for ældre…
● Vox Populis – Elevorganisation, der udgiver elektronisk skoleblad samt tager
billeder til større arrangementer.
● Musikfestival
● Lan‐party

● Filmcafé – Elevorganisation, der arrangerer ilmforevisninger og oplæg.
● + 5‐6 andre elevforeninger
Ca. 150‐200 elever er aktive i gymnasiets elevorganisationer.

