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Evaluering af det samlede undervisningstilbud 

Undervisningen på VGIE fungerer på en god og meget tilfredsstillende måde. 
 

I indeværende skoleår har vi udvidet antallet af klasser til i alt ti klasser, syv 

10. klasser og tre 9. klasser. 

 

Vi har i indeværende skoleår igangsat et nyt tiltag ”VG10E” 

 

VG10E har fokus på at forberede elever i 10. klasse til deres videre uddannelse.  

VG10E kendetegnes ved, at man har stor valgfrihed i forhold til fag. Fagene er 
målrettet mod ungdomsuddannelserne: STX, HTX, HHX, EUX og EUD. 

Undervisningen består af FP10-fagene dansk, engelsk og matematik, som er 
obligatorisk for alle 10. klasses elever. Der undervises niveaudelt i engelsk og 
matematik. 

Herudover kan man vælge mellem fire forskellige overbygninger: 

 Global 
 Business 
 Science 
 Crafts 

Overbygningerne er rettet mod de forskellige ungdomsuddannelser, som 
nævnt ovenfor. 

Vi har store forventninger til VG10E og foreløbig har både elever og forældre 

taget vældig godt i mod tiltaget, der vil blive evalueret efter skoleårets 

afslutning. 

 

Generelt oplever eleverne den boglige undervisning som positiv. Interne 

evalueringer blandt eleverne viser endvidere, at eleverne er glade for 

niveaudelingen i engelsk, tysk og matematik i 9. klasse samt engelsk og 

matematik i 10. klasse.  

Forældre giver udtryk for at niveaudeling er et aktiv for skolen, og et vægtigt 

parameter, når forældre og elever skal vælge efterskole. 

 

 

 



 

Linjefagsundervisning, og strukturen i det daglige, fungerer fortsat rigtig godt. 

Vi arbejder løbende på at udvikle linjefagene – gennem samarbejde i fagteams 

og på linjefagsmøder. I indeværende skoleår har vi sat en ny linje ”TeamGym” i 

søen. TeamGym har fokus på holdsport, og er møntet på de elever, der gerne 

vil lidt ekstra med deres gymnastik. 

 

Alle linjer tager fortsat på linjetur til udlandet i foråret. De respektive linjeture 

giver eleverne et stort udbytte, såvel kulturelt som sportsligt, og er et stort 

aktiv for elevernes skolegang på VGIE. 

 

Vi harv i indeværende skoleår ændret en smule i dagstrukturen. Der 

gennemføres samlinger med ens struktur tirsdage, onsdage og torsdage med 

nyheder, sange og info. 

 
På IT-fronten har vi skiftet intranet-platform til ”VIGGO”. 
VIGGO har specialiseret sig i funktioner, der er møntet på efterskoler. Vi 
har overvejet skiftet til VIGGO i en årrække, og forud for indeværende 
skoleår valgt vi så at tage springet fra SkoleIntra til VIGGO. 
Elever og personale er kommet godt i gang med VIGGO, med de 
udfordringer der nu engang hører med til et så stort platformskift. 
 
Som skole abonnerer vi fortsat på Office 365. Gennem dette abonnement 
får eleverne blandt andet tilbudt Microsoft Office pakken, som bevirker 
ensartethed omkring det software, som eleverne arbejder med i den 
daglige undervisning. Både elever og lærere er meget tilfredse med dette, 
da det giver ro og sikkerhed i det daglige arbejde. 
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