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Kerneværdier
På Københavns Private Gymnasium
ønsker vi at fremme følgende
kerneværdier for at skabe trivsel og
fællesskab og at udvikle et optimalt
læringsmiljø:

TRIVSEL I HØJSÆDET PÅ KPG
På Københavns Private gymnasium lægger vi stor vægt på trivsel, da trivsel er et bærende
element i elevernes faglige og sociale udvikling. 
 
Trivsel er forudsætningen for gode fællesskaber, og gode fællesskaber skaber læring. På
Københavns Private Gymnasium anser vi elevinddragelse for at være central. Derfor har
elevrådet været aktiv i udarbejdelsen af en trivselspolitik, som skal sikre, at hver enkelt elev
engagerer sig og indgår i et fællesskab.
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 Fællesskab og
inklusion

Fællesskab er med til at skabe sammenhold. Derfor er
det vigtigt at skabe interesse for aktiviteter på skolen,
som kan udvikle fællesskaber. Det er muligt, hvis
eleverne  får indflydelse på aktiviteterne. Elevrådet
spiller en afgørende rolle i arbejdet med at skabe
tætte fællesskaber. Qua skolens størrelse er det
muligt at lave aktiviteter på tværs af årgangene.
 
Fællesskabet binder os sammen, Jo mere samvær og
nærvær, jo mere kendskab til hinanden, hvor der vil
være mere forståelse for hinandens forskelligheder.
Når alle inkluderes i fællesskabet vil der skabes rum
for trivsel, læring og udvikling.
 

SOCIAL TRIVSEL
Elevrådet arbejder tæt sammen med skolen om trivselsskabende tiltag:
 
På klasseniveau
For at styrke den sociale trivsel giver skolen et tilskud til klasseaktiviteter. Klassen drøfter i fællesskab, hvilke aktiviteter,  der skal afholdes,
og hvor meget de må koste., så alle kan inkluderes i de sociale aktiviteter.
 
Klasselæreren spiller en vigtig rolle i den sociale trivsel. Derfor inddeles klasserne i netværksgrupper året igennem, således at alle elever
kommer til at arbejde sammen på kryds og tværs. i løbet af skoleåret. 
 
På skoleniveau
Elevrådet driver en FREDAGSCAFÉ hver anden måned, hvor elever på tværs af årgange og afdelinger mødes fg deltager i forskellige
aktiviteter. arrangeret.
 
ÅRLIGE FÆLLES AKTIVITETER , fx en fællesmiddag før skolen afsluttes, som elevrådet står for. Planlægningen er et fast punkt på
elevrådets dagsorden. 
Elevrådet snakker med deres egne klasser, så eleverne er med til at bestemme, hvad der skal foregå.
 
Skoleåret afsluttes med en FÆLLES UDFLUGT TIL BAKKEN, som er en fast tradition. Til Bakken-turen inddeles eleverne på tværs af
årgange og afdelinger og løser opgaver, så man er sammen med skolekammerater i starten, men slutter dagen af med klassekammerater.
Alle eleverne samles i Dyrehaven først. Der skal være lærere til rådighed, men de er ikke en del af grupperne.
 
PROJEKT FRIVILLIG som en fast mærkedag. Formålet er at styrke fællesskabet på skolen, men også  bidrage og være til gavn for
samfundet. Man kan tilmelde sig i én ud af tre: 
 
3 kategorier af frivillige opgaver:
1.g: Bæredygtighed
2.g: Samfundsarbejde, fx. besøge plejehjem
3.g: Udsmykning af skolen
 

Tryghed og tillid
Tryghed skaber tillid. Både tryghed og tillid er
afgørende for den enkelte elevs sociale og faglige
udvikling. 
 
Derfor er det vigtigt, at der skabes ro, tid og rum
omkring den enkelte elev, der kan være medvirkende
til at opbygge tillidsskabende realioner i stærke
fællesskaber.
 
Skabe forståelse for forskelligheder
Lære hinanden bedre at kende
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Motivation
Ved at skabe motivation og lyst til at deltage i
undervisningen, mindskes fravær (hvis undervisningen
bliver for ensformig, mister man motivationen og i
sidste ende lysten til at komme i skole).
 
Vi ønsker, at klassekammerater påtager sig et ansvar
for at motivere hinanden til at komme. Samtidigt skal
vi, både individuelt og i fællesskab gøre lavt fravær
attraktivt. 
 
Vi vil skabe balance mellem studie- og ungdomsliv,
som også er en medvirkende årsag til at holde
fraværet lavt.

FAGLIG TRIVSEL 
Det er vigtigt, at eleverne på KPG oplever, at undervisningsrummet er spændende, trygt og læringsrigt. Derfor er der fokus på følgende
områder:
 
Lærer-elev relation
På KPG vægter vi lærer-elev relationen højt. Derfor forudsætter et højt engagment i undervisningsrummet en løbende evaluering af
undervisningen med eleverne. Der er fokus på arbejdsformer, fx. gruppearbejde, så alle elever bidrager til og føler sig som en del af et
læringsfællesskab. 
 
Feedback
Formativ evaluering/mundtlig evaluering skal gøres mere konkret og være udviklingsorienteret. 
Øget fokus på at koordinere mængden af afleveringer i perioder, da mange sammenfaldende afleveringer kan forårsage fravær. En mere
jævn fordeling skaber mulighed for at forberede sig til undervisningen. For at få en god start på opgaven, igangsættes opgaven i
undervisingen.
Før karaktergivning har faglæreren en karaktersamtale med eleven. Hertil kommer der skriftlige kommentarer ved karaktergivning i Lectio.
 
Mentorordning
Udvide mentorrollen, så den også favner sparring om det faglige, studieliv, opgaver, planlægning mv. Skolen arrangerer "mentortræf" fire
gange om året. 
 
Variation i undervisningsform:
Eleverne er i tæt dialog med lærerne om, hvilke arbejdsformer, der giver et fuldt udbytte af undervisningen. 
Forventningsafstemning om undervisningsform og -miljø mellem lærere og elever sikres ved en tæt dialog med faglærerne.
 
Fravær
Konkurrence om lavest fravær på klasseniveau.
På skoleniveau gives et nedslag i skolepenge for elever, der har et fravær under 2%.
 
 
 
 
 

Inkluderende
studiemiljø

Den enkelte elev skal være bevidst om sit
udviklingspotentiale og motiveres til udvikling –
uanset niveau. Derfor er elevinklusion afgørende for at
dette potentiale kan udfoldes.
 
Vi vil skabe forståelse af karakterer og
udviklingsmuligheder hos den enkelte elev, således at
karakterer vil afstemmes elevernes forventninger.
 
Vi vil skabe et trygt og positivt studiemiljø, hvor alle
føler motiverede til at deltage.
Vi vil arbejde for at alle bliver set og hørt, så vi kan
skabe et inkluderende studiemiljø.
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