Strategi 2019-21 for Middelfart Gymnasium og HF
Vision og strategiske mål for Middelfart Gymnasium og HF
Middelfart Gymnasium og HF bidrager gennem tradition, fornyelse og kvalitet til at danne, uddanne, udvikle, og
forberede den enkelte elev til videreuddannelse og aktiv deltagelse i samfundet
• som elev,
• som studerende
• og som borger i samfundet og på fremtidens arbejdsmarked
Middelfart Gymnasium og HF skal være kendt for at være en åben skole, der udfordrer og bidrager betydeligt til
udviklingen af lokalsamfundet i tæt samspil med Middelfart Kommune og områdets andre skoler, erhvervslivet,
kulturinstitutioner og foreninger.

Middelfart Gymnasium og HFs DNA
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Fornyelse

Kvalitet

Det betyder at …
Skolens virke er forankret i
søgen efter viden og sandhed og i respekten for det
enkelte individ og fællesskabet.
Vi er nysgerrige efter hvad
fremtiden vil kræve af vores
elever, og vi er indstillet på
at være en positiv forandringskraft i samfundet.

Det gør vi ved at …
Redskaberne er samarbejde,
kritisk tænkning, almen dannelse og høje faglige ambitioner.

Vi gør os umage, og vi er parate til at forklare hvorfor vi
gør, som vi gør.

Den systematiske udvikling af
skolen er et fælles anliggende
for alle ansatte – i samarbejde
med eleverne og de eksterne
samarbejdspartnere.

Vi etablerer forpligtende partnerskaber med verden uden
for gymnasiet: kommunen,
skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, foreninger
og organisationer.

Målet er er…
At eleverne anerkender, at de har
et ansvar for at bidrage til et socialt, økonomisk og miljømæssigt
bæredygtigt samfund – lokalt og
globalt.
Ud over et stærkt fagligt fundament opnår eleverne en række
kompetencer, som er vigtige i
fremtiden: kreativitet og innovation, digitale kompetencer og teknologiforståelse – samt nysgerrighed og lyst til at lære.
Vores kvalitetskriterier er tydelige
og gennemskuelige, og de efterleves i dagligdagen af elever og ansatte.

Indsatser 2019-21
•
•
•
•
•

Strategisk samarbejde med Middelfart Kommune med fokus på uddannelse af høj kvalitet og på miljø
og bæredygtighed.
Etablering af samarbejdsprojekter med grundskolerne i Middelfart.
Udarbejdelse af strategi og plan for eksternt samarbejde for alle studieretninger/fagpakker med virksomheder, videregående uddannelser, foreninger mv.
Systematisk og målrettet arbejde på at sikre rekruttering til gymnasiet, øget gennemførelse samt
overgange til videregående uddannelse.
Udarbejdelse af en tydelig og ambitiøs profil for bæredygtighed.

