Skrivepolitik, indsatsområder og handleplaner 2015-2016
På Hvidovre Gymnasium & HF har vi haft en skrivepolitik med tilknyttede indsatsområder og handleplaner
siden skolestart i 2011.
Evaluering af de overordnede mål:
De overordnede mål med tiltagene er at give eleverne/kursisterne positive skriveoplevelser, at stimulere
deres skrivelyst og at eleverne/kursisterne løftes karaktermæssigt. Vores skøn er, at svage skrivere løftes
mod en bedre årskarakter, men vi kan ikke konkludere, om det reducerer elevernes faglige og personlige
usikkerhed, så de rent faktisk klarer sig bedre til skriftlig eksamen. En sådan summativ evaluering
kompliceres desuden af, at ikke alle elever er til skriftlig eksamen i dansk. På SRP/studieretningsprojektet i
3.g samt SSO/stor skriftlig opgave i 2.HF, som alle elever/kursister skal lave, kan vi konstatere et stigende
karaktergennemsnit hen over de seneste tre år. (jf. nedenfor).
Vi prioriterer at holde fast i alle indsatsområderne.
Indsatsområder 201516
Målrettet læsning
Faglig læsning og
skrivning

Ny skriftlighed

Skrivemoduler og
skriftlighedsforløb i 1g
og 2g samt 1.HF og
2.HF.

Mål
 Styrke forståelsen
gennem målrettet
faglig læsning.
 Forstå hvordan
faglig viden kommer
til udtryk i
forskellige fags
genrer.
 Styrke sproglig
bevidsthed og
skrivefærdighed i
forskellige faglige
genrer.
 Minimere
grundlæggende
skriveproblemer.
 Styrke fagligheden
ved at skrive for at
erkende.
 Styrke alle fags
formidlingsdimensio
n.
 Styrke forståelsen
for skriveprocessen
og skabe gode
arbejdsvaner for
skriftlighed.
 Give redskaber til
redigeringsfasen.
 Træne skrivning i

Handleplaner
(på baggrund af tidligere evalueringer).
Alle 1.g-klasser samt 1.HF-klasser får kursus i
faglig læsning ved læsevejleder i samarbejde
med faglærerne.
Tre dobbeltmoduler i løbet af grundforløbet i
1g, samt i efterårssemesteret i 1.HF.
Skrivevejledning:
Elever med skrive- og læsevanskeligheder
kan henvises til læsevejleder. Dansklærerne
henviser senest ved efterårsferien elever til
læsevejleder, som vurderes at kunne have
udbytte af ekstra læsevejledning.
Ny skriftlighed er et ministerielt krav. Det er
vigtigt at have skarpt fokus på det. Der har
været afholdt pædagogiske dage om ny
skriftlighed.
Idékatalog, hvor fra hver klasses lærere selv
sammensætter egne fokuspunkter.
Progressionsplan.

Hver 1.g-, 2.g-, 1.HF- og 2.HF-klasse har
skemalagt et ugentligt skrivemodul i dansk.
Vejledning til eleverne i at skrive de
forskellige genrer.
Der kan flyttes rundt på lektionerne, så
længere, sammenhængende skriveforløb
bliver mulige.
Evalueringer fra såvel elever som lærere er
entydigt positive.

Værkstedsundervisning 
i 1.HF og 2.HF.






HvGs skrivetalenter



Talentprojekt




forskellige
opgaveafsnit og
genrer.
Styrke forståelsen
for skriveprocessen
og skabe gode
arbejdsvaner for
skriftlighed.
Skabe større viden
om, hvordan man
laver en stor skriftlig
opgave.
Træns skrivning i
forskellige fag og
genrer.
Træne
delkompetencer,
der indgår i den
faglige
opgaveskrivning.
Stimulere
elevernes/kursistern
es lyst til at skrive i
mangfoldige genrer.
Udfordre dygtige
skriveres
skrivetalent og
dyrke kreativiteten.
Møde professionelle
skrivere.

HF-teamet har ansvar for fordelingen af
værkstedstimer mellem fagene/lærerne.
En del af værkstedstimerne skemalægges
forud for de store opgaver i HF, f.eks. SSO og
ks-opgaven.

Tilbud til ambitiøse og dygtige skrivere i især
2.g og 2.HF.
Ligger efter normal skoletid.
Eleverne informeres klassevis om, at de kan
søge. Dansklærerne kan opfordre elever til at
søge.
Interne og eksterne oplægsholdere:
journalister og forfattere. Besøg hos
journalist på dagblad.
Afsluttende elevprodukter offentliggøres,
f.eks. i Hvidovre Avis.
Feedback og fejring af elevproduktioner ved
afslutning af forløbet.

Evaluering af indsatsen for at gøre eleverne/kursisterne til bedre skrivere, målt på
gennemsnitskaraktererne for SRP/3.g og SSO/2.HF
Bemærk: De store eksamensopgaver SRP og SSO skrives af alle elever/kursister midt i deres sidste skoleår.
Opgaverne vurderes af ekstern censor i samarbejde med intern vejleder, og karakteren tæller med i
karaktergennemsnittet til eksamen. Derfor er det validt at bruge netop de karakterer som indikator for
effekten af skrivepolitikken.

HvGs interne data, opgjort efter afsluttet votering i februar pågældende år:
Skoleår
(2012-13)
(2013-14)
(2014-15)

Febr. 2013
Febr. 2014
Febr. 2015

Karaktergennemsnit SRP, 3.g.
5,00
5,20
6,50

Karaktergennemsnit SSO, 2.HF
5,12
5,34
6,25

