Jyllandsgade 2
7600 Struer
Tlf.: 97 85 43 00
struer-statsgym@stgym.dk
www.struer-gym.dk

Formål
Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og
overordnet retning for skolens og kostskolens virke i den kommende 5-års periode.
Struer Statsgymnasiums mission
Vi er et internationalt ungdomsuddannelseshus med stærke faglige profiler og kostskole.
Vi uddanner og danner unge fra nær og fjern til uddannelse og til livet. Hos os skal de unge
blive klogere på sig selv, på samfundet, på verdenen og på fremtiden.
Vi møder eleverne hvor de er og løfter dem så højt som muligt fagligt, socialt og personligt
Vi er et ungdomsuddannelseshus med kostskole og en bred vifte af uddannelser, der danner
et særligt fællesskab kendetegnet ved respekt, forståelse, samspil og indsigt.
Det betyder, at Struer Statsgymnasium:
• udbyder uddannelserne: STX, HHX, HTX, HF, IB, EUD/EUX og 10. klasse
• udbyder kostskoleophold for unge på skolens uddannelser
• samarbejder med grundskoler, aftagerinstitutioner, kulturinstitutioner,
erhvervsvirksomheder, udenlandske partnerskoler, kommune og andre
interessenter.
• arbejder aktivt for at udvikle uddannelsesudbuddet til gavn for de unge og for
regionen.
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Struer Statsgymnasiums vision
Vi ønsker
at de unge kommer til at lære meget mere om verden, sig selv og om livet.
at Struer Statsgymnasium skal være et unikt regionalt og internationalt
ungdomsuddannelseshus med klare faglige profiler i et studiemiljø med stærke
fællesskaber og plads til den enkelte elev.
at Struer Statsgymnasiums kostskole giver kosteleverne et uforglemmeligt kostskoleliv med
fællesskab, oplevelser og plads til at være sig selv
Det betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:
• at eleverne kommer til at lære mere om verdenen, om sig selv og om livet end
de får brug for.
• at eleverne på SSG bliver medlevende, medskabende, modige og nysgerrige.
• at eleverne oplever en skolegang, der giver mening.
• at eleverne udfordres, uddannes og dannes til morgendagens iværksættere,
aktive medborgere, kompetente fagpersoner og problemløsere.
• at eleverne får de mange muligheder for fag og valgfrie aktiviteter, som skolens
mangfoldighed af lærerressourcer rummer.
• at vi tager hånd om hver enkelt elev.
• at SSG er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi lærer med hinanden og af hinanden.
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Struer Statsgymnasiums værdier
Struer Statsgymnasium er et samlingspunkt for ungdomsuddannelse og ungdomsliv, der
fokuserer på følgende værdier:
−
−
−
−
−

Faglighed
Nærhed
Engagement
Udsyn
Bæredygtighed

Det betyder for Struer Statsgymnasium:
• Vi støtter de unges udvikling fra skoleelever til studerende med klare mål og
krav.
• Vi møder eleverne med en pædagogisk linje præget af realisme og nærhed.
• Vi fokuserer på elevernes udbytte af undervisningen og på deres trivsel.
• Vi forventer af eleverne, at de møder os velforberedte og nysgerrige.
• Vi inviterer de unge indenfor i et undersøgende læringsfællesskab, hvor vi
stiller spørgsmål og øger nysgerrighed – individuelt og sammen.
• Vi arbejder målrettet med diversitet og sammenhold under mottoet Mange
uddannelser – En skole, fordi gensidig respekt styrker den enkelte og
fællesskabet.
• Vi inviterer eleverne med til samarbejde og dialog om, hvordan vi sammen
skaber en levende og engagerende skole.
• Vi ruster eleverne til en bæredygtig fremtid i en global verden.
• Vi værner om et meningsfuldt studie- og arbejdsmiljø.

