STRATEGI 2016-19
Tårnby Gymnasium & HF
Høj faglighed, Kvalitet, Trivsel og Eleven i Centrum
Mission
Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to ungdomsuddannelser, STX og HF med en
række studieretninger. Begge uddannelser giver almen dannelse og en lang række
faglige, sociale og personlige kompetencer, der er et stærkt grundlag for videre
studier.
Vision og værdier:
 Det naturlige gymnasievalg på Amager. Tårnby Gymnasium & HF er i kraft
af sin stærke faglighed og sit brede pædagogiske sigte det naturlige valg for
elever, der ønsker en almen gymnasial uddannelse enten i STX eller på HF.
 Høj faglighed og kvalitet. Skolen lægger vægt på investering i høj kvalitet.
TG arbejder systematisk med pædagogisk og organisatorisk udvikling i forhold
til de rammebetingelser der er i forhold til krav om besparelser og
implementering af STX- og HF-reformen 2016.
 Eleven i centrum. TG udfordrer alle elever gennem en differentieret
pædagogisk indsats, så de bliver så dygtige som de kan. Vi stiller krav til
eleverne og forventer, at de stiller krav til skolen.
 Trivsel. TG er en attraktiv og rummelig uddannelsesinstitution med et åbent og
aktivt miljø i gode omgivelser med plads til alle. Arbejdet og undervisningen
er præget af demokrati og samarbejde med gensidig respekt, fælleskab,
tolerance og ansvarlighed
TG’s profil: Amagers gymnasium & HF
 Skolen samarbejder bredt med lokalsamfundet på hele Amager (Dragør,
Tårnby og København S), og med afgivende og modtagende uddannelser.
 TG står skarpt i omverdenen og kendes som et aktivt uddannelsessted, der
understøtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.
 TG’s undervisning bygger på et bredt fagligt udbud, med en bred vifte af
studieretninger og HF-pakker på forskellige niveauer.
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Resultatmål følger centralt fastlagte mål:
 Eksamensresultater
 Overgang til videregående uddannelser
 Løfteevne
 Frafald
 Trivsel
Skolen arbejder særligt med:
 TG tilbyder studieunderstøttende tiltag i og uden for skoletiden, og løfter
derved alle elever, der hvor de er
 TG tilbyder talentprogrammer for de elever, der kan og vil mere
 TG styrker overgange fra folkeskole og til videregående uddannelser
 TG fokuserer på samarbejde med kommuner, uddannelser, organisationer,
virksomheder og andre instanser
Skolens udviklingsretning
- TG styrker studieretningstoning i STX og professionsorientering og
karrierelæring i HF
- TG har fokus på internationalisering, der understøtter studieretninger i STX og
fagpakker i HF
- TG investerer i og udvikler brugen af tidssvarende IT-løsninger pædagogisk og
administrativt.
- TG udvikler fortsat skolen som en attraktiv arbejdsplads, med et godt
samarbejdsklima, og understøtte holdindsatsen, som alle - ledelsen, lærere og
elever - bidrager til.
- TG styrker samarbejdet og dialogen med omverdenen i fagene og på
skoleniveau
- TG støtter projektet grøn skole
- TG’s bestyrelse drøfter i hele perioden strategielementer under ændrede
rammebetingelser
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