Fastholdelsesstrategi på hhx 2018-2019
Nedenstående er Handelsgymnasiets retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, herunder nedbringelse af frafald
og procedurer ved omvalg eller frafald.
Studievejledning
•

Studievejledningen på hhx koncentreres hovedsageligt om frafaldstruede elever. Frafaldstruede elever
spottes via elevens uddannelsesplan fra folkeskolen, observationer og orientering fra klasse- og faglærere
samt ved henvendelse fra forældre og ikke mindst fra eleven selv.

•

Inden skolestart inviteres nye elever og forældre til et orienteringsmøde, hvor det at starte på et nyt uddannelsesforløb afmystificeres.
o Der orienteres om uddannelsen og karrieremulighederne med en merkantil studentereksamen,
eleverne møder deres kommende klassekammerater og forældre får sat ansigt på skolens studievejledning, koordinatorer og ledelse.
o Eleverne tilbydes en indslusningssamtale

•

Den løbende vejledning koncentreres om samtaler med frafaldstruede elever.

•

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) orienteres, når det vurderes, at eleven er frafaldstruet, og der
afholdes 3-parts drøftelse, hvis det har et uddannelses- og eller beskæftigelsesmæssigt perspektiv. UU
orienteres altid ved frafald.

•

Ved omvalg af ungdomsuddannelse tilstræbes det, at omvalget foretages i forbindelse med vejledning og
evt. inddrages også vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

•

Årsagerne til frafald registreres og drøftes med skolens ledelse.

Klasselærer/klasseteam
Alle klasser på hhx har tilknyttet en klasselærer. Det er klasselærerens opgave løbende at føre samtaler med
eleverne i klassen om faglige, personlige og sociale problemstillinger. Klasselæreren skal have særligt fokus på
frafaldstruede elever og kan for elever med faglige problemer henvise disse til studiecamp, hvor de kan få
ekstra støtte.
Klasseteamet mødes for at behandle klassens og den enkelte elevs trivsel. Klasselæreren indkalder til møder.
Studieteknik
I Grundforløbet gennemfører dansklærerne et obligatorisk studieteknikforløb for at forbedre og udvikle elevernes læse- og skrivefærdigheder. Herefter udbydes frivillige og obligatoriske temaer i Studiecamp (Lektiecafé) i forlængelse af studieteknikforløbet for at sikre progression i elevernes læse- og skrivekompetencer.
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Specialpædagogisk støtte
I forbindelse med ovenstående studieteknikforløb screenes samtlige elever for læsevanskeligheder. Påvises
læsehandicap ansøges SU om Specialpædagogisk støtte (SPS) i form af it-rygsæk og evt. studiestøttetimer.
Elever med tilkendt SPS tilbydes at gå til eksamen under særlige vilkår. Særlige vilkår fremgår ikke af eksamensbevis (jf. eksamensbekendtgørelsen).
Inklusion
I forbindelse med diagnosticerede elever (fx elever med ADHD, aspergers syndrom etc.) ansøges SU-Styrelsen
om Specialpædagogisk støtte (SPS). Underviser og psykolog Signe Schmidt er elevernes støtteperson. Signe
foretager en vurdering af de individuelle elevers udredning og udarbejder forslag til støttebehovet i relation til
uddannelsen. Medarbejdere, der har relation til den pågældende elev, kan alt efter støttebehovet og elevens
ønske blive inddraget.
Studiecamp
Se Bilag 1
Elever med særlige talenter
I studiecamp tilbyder vi elever med særlige talenter at arbejde med faglige emner, der ligger i forlængelse af
den daglige undervisning og på et højere niveau.
Herudover arbejdes der med deltagelse i forskellige camps, Master Classes, ATU og særlige projekter i indog udland (fx Danish Entrepreneurship Award og European Business Games), deltagelse i skolens internationaliseringsprogram på alle tre årgange
Fastholdelsestiltag ”B-there”
Se Bilag 2
Udviklingsprojekter
Det tilstræbes, at hhx deltager i gymnasiale udviklingsprojekter med særligt fokus på frafaldstruede elever.
Skolemiljø
Vi vil så gerne, at ”eleverne bliver 5 minutter længere”. Derfor er et af vores vigtigste fokusområder skolemiljøet, hvor også et meget aktivt elevråd spiller en afgørende rolle. Vi ønsker at kunne tilbyde vores elever arrangementer både i og uden for skoletiden for at skabe en fastholdende kultur – hvor det skal være lettere at
vælge til end fra.
Studievalg Østjylland
Skolen indgår i et tæt samarbejde med Studievalg Østjylland (SØ). SØ har faste træffetider på skolen, så eleverne løbende kan komme i kontakt med vejlederen fra SØ. SØ indgår i skolens vejledningscenter.
Tutorordning – nyt forslag
For at give nye elever den bedst mulige start på handelsgymnasiet er to 3. g elever tutor for hver af vore nye
1. g klasser. Tutorerne deltager i intro-arrangementerne og vil være løbende være sammen med klasserne i
gennem grundforløbet.
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