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1 . Holstebro Gymnasium  

og HF’s mission  

) hvad er meningen med vores arbejde ( 

. Holstebro Gymnasium og HF giver unge mulighed for at gennemføre en  1.1 

almen ungdomsuddannelse med studentereksamen (stx) eller hf eksamen  

således, at de gennem deres gode almendannelse og faglige kvalifi kationer  

opnår generel studiekompetence og får adgang til og gennemfører videre- 

gående uddannelser. Vi henvender os derfor til unge med interesse for vi- 

den, fordybelse, perspektivering og abstraktion og styrker deres selvtillid,  

ambitioner og krav til sig selv samtidig med, at vi forbedrer deres evner til  

at samarbejde med andre. 

. Holstebro Gymnasium og HF har udgangspunkt i det lokale og giver, med  1.2 

baggrund i den nationale og den europæiske videnskabs- og kulturhistori- 

ske udvikling, de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv.  

Dette sker for alle skolens elever med vægt på humanistisk, kunstnerisk,  

samfunds- og naturvidenskabelig viden, færdigheder og holdninger. 

. Holstebro Gymnasium og HF giver de unge gode rammer for et menings - 1.3 

fyldt og inspirerende ungdomsliv, der er det bedste afsæt for at ruste de  

unge til at fungere som engagerede og ansvarlige samfundsborgere 

2 . Holstebro Gymnasium  

og HF’s vision  

) hvordan vil vi opfattes ( 

. Vi er en skole, hvor elevernes resultater fortsat er blandt de bedste i lan - 2.1 

det. 

2.2 . Vi er en skole, hvor alle elever udfordres til at udvikle sig maksimalt fagligt,  

personligt og socialt og derved ansporer vi dem til videregående uddan- 

nelser.  

. Vi er en skole, hvor lærernes kompetencer, enkeltvist og samlet, til stadig 2.3 - 

hed udvikles maksimalt gennem samarbejde, videndeling og efteruddan- 

nelse.  

2.4 . Vi er en skole, hvor elever og medarbejdere har rum og tid til fordybelse  

og samarbejde for at sikre en dynamisk udvikling og derved tiltrækker vi  

dygtige elever og medarbejdere. 

- 2.5 . Vi er en skole med et solidt økonomisk fundament, der sikrer selvstæn 

dighed, selvbestemmelse, udvikling og optimale rammer for elevernes ud- 

dannelse og medarbejdernes arbejde. 



 

  

3 . Holstebro Gymnasium  

og HF’s værdier  

hvilke forventninger har vi til elevernes og personalets arbejde ) ( 

- 3.1 . Holstebro Gymnasium og HF vil fortsat være en skole præget af demokra 

tisk engagement og medleven og samtidigt et åbent og tillidsfuldt samar- 

bejde og en rummelighed, der er karakteriseret af de følgende 10 grund- 

læggende værdibegreber: 

Fra  fællesskab  på den ene side, over  forskellighed , til  selvstændighed  på  

den anden. 

På samme måde med  fordomsfrihed ,  tolerance  og  anstændighed , og med  

såvel  spontanitet  og  kreativitet  som  fordybelse  og  seriøsitet . 

4 . Hvordan gør vi så det  

på Holstebro Gymnasium  

og HF? 

( hvordan bliver den noget abstrakte beskrivelse ovenfor konkret efterlevet ) 

4.1 . Vi arbejder med at konkretisere strategien med to-årige handleplaner, der  

udarbejdes i samarbejde mellem elever, personale og ledelse. 

4.2 . Vi arbejder med samme hyppighed på at kvalitetssikre udvalgte dele af ud - 

dannelsen, undervisningsmiljøet og personalets arbejdsmiljø. 

. Vi arbejder sammen med eksterne partnere lokalt, regionalt, nationalt og  4.3 

internationalt for at opnå skolens mål. 

4.4 .  Vi arbejder med respekt for elevers og medarbejderes sundhed og trivsel  

og med respekt for det sociale miljø på skolen samt for de økonomiske  

værdier vi råder over. 
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