
Handleplan for undervisningsmiljøet på Ribe Katedralskole, 2015-2018 

Handleplanen er udarbejdet med afsæt i en elevtrivselsundersøgelse, som blev gennemført på ka-
tedralskolen i oktober 2015 og med møder afholdt i skolerådet i marts 2016. 

Handleplanen er inddelt i overordnede hovedområder. Det er nogle af de områder, hvorunder ele-
verne har fået spørgsmål i undersøgelsen. 

 

Organisering 
Ribe Katedralskole har en evalueringsstrategi for både stx og hf, og fremover skal lærerne til klasse-
møderne tale om evalueringen af undervisningen i de forskellige lektioner og på de forskellige hold. 
Når der kommer nyt skema efter efterårsferien og efter nytår, vil kontoret sørge for at minde ele-
verne om det i god tid. Derudover ønsker eleverne, at der er større fokus på at lægge lektierne ind 
i god tid og ikke senere end kl. 16.00 den dag, hvor de seneste lektioner i faget er blevet afholdt. 

 

Undervisning 
Afleveringstidspunktet for de skriftlige afleveringer koordineres for hver klasse omkring skoleårets 
begyndelse. Lærerne skal være gode til og opmærksomme på at følge koordineringsplanen nøje. 
Lærerne vil være opmærksomme på at variere undervisningen i det omfang, det er muligt. 

 

Socialt miljø 
Elevrådet vil arbejde på at etablere en bedre kontakt klasserne imellem, bl.a. ved at arrangere ak-
tiviteter i fritiden. 
I de klasser, der ikke fungerer så godt, skal klasserumskulturen i højere grad forbedres i en stadig 
dialog mellem lærerne og eleverne. Det er i sidste ende læreren, der bestemmer, hvilke tiltag der 
skal sættes i værk for at fremme klasserumskulturen. 
For at fremme elevernes koncentration og indsats i undervisningen vil vi på skolen arbejde med 
digital dannelse gennem dialog, undervisningsforløb og fælles retningslinjer for brugen af IT i un-
dervisningen. 
Fællesmøderne skal opprioriteres, så skolens lærere og elever på skolen deltager. Det vil foregå på 
den måde, at læreren, der har klassen i timen inden fællesmødet, tager klassen med over i Salen. 

 

Fysisk miljø 
Skolens elever har ønsket en renovering af H15 og H16. Det vil ske i 2016. Derudover er der ønske 
om nyt inventar i H11, P11, billedkunst og musik.  

 

   Kristian Bennike 


