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FÆLLES  
ET STÆRKT FÆLLESSKAB - HELE MENNESKER - TILLID OG RESPEKT

Vi ønsker et VUC, hvor vi arbejder i forpligtende 
kollegiale fællesskaber med mulighed for faglig sparring 
for alle personalegrupper. Vi vil anerkende hinandens 
ekspertise og respektere hinandens arbejdsområder.  
Vi vil skabe god kvalitet og arbejdsglæde gennem 
engagement, tillid, medbestemmelse, fleksibilitet, frihed 
og fællesskab.   
For kursisten vil vi skabe rammerne for det hele 
menneske. Vi vil behandle kursisterne som myndige 
voksne og møde dem med anerkendelse, tillid og 
respekt, fordi det styrker og løfter dem og fremmer 
deres muligheder for en god gennemførelse af deres 
uddannelse.  Vi præsenterer kursisten for gode 
forpligtende fællesskaber. Vi skaber nye veje for vores 
kursister. 

Vision 2019

Det betyder at; 

Vi vil styrke fællesskabet blandt kolleger ved gode 
oplevelser som faglige døgn og studieture.

Vi vil øge forståelsen for hinandens arbejde gennem god 
kommunikation, så vi kommer til at vide mere om, hvad 
andre kolleger laver, og hvilke procedurer og deadlines, 
der er vigtige for, at også deres arbejde kan udføres 
bedst muligt. 

Vi vil bevare fleksibiliteten i vores uddannelsestilbud 
ved at fastholde enkeltfagsstrukturen samt net- og 
aftentilbud. Samtidig vil vi løbende tilpasse tilbuddet, så 
det matcher efterspørgslen.  

 



UNDERVISNING

UDDANNELSE
DANNELSE
GENSIDIG RESPEKT

Vision 2019



Vi ønsker at møde kursisten med høj faglighed, god 
klasserumsledelse og klare rammer, hvor den enkelte 
kan opdage og udvide egne evner og kompetencer.

Vi ønsker, at dannelse og uddannelse skal gå hånd i 
hånd, således kursisten forberedes til videre færd i 
uddannelsessystemet, samfundet, og livet. 
 
Vi ønsker at bygge gode broer mellem AVU og HF, så 
det bliver naturligt og så ukompliceret som muligt for 
kursisten at bygge videre på sine kompetencer hos os.

Vision 2019

Det betyder at; 

Vi vil møde kursisterne med godt humør og interesse for 
den enkelte.
Forståelsen for målgruppen, og den særlige opgave det 
er at undervise unge og voksne, er et bærende element 
og kendetegn for vores skole, som vi ønsker at bevare.  

Vi er bevidste om, at undervisernes faglighed er 
afgørende for, at vi kan levere undervisning af høj 
kvalitet, hvorfor faglig og personlig udvikling gennem 
sparring i faggrupperne, MUS, efteruddannelse, kurser, 
m.m. prioriteres højt af såvel den enkelte underviser, 
faggrupperne og ledelsen. 

Vores undervisning skal være præget af tydelighed, så 
kursisterne er klar over forventningerne til dem, samt 
hvilke faglige mål, der skal nås. 

 

UNDERVISNING  
UDDANNELSE – DANNELSE – GENSIDIG RESPEKT (1/2)



UNDERVISNING  
UDDANNELSE – DANNELSE – GENSIDIG RESPEKT (2/2)

Vision 2019

Vi vil bedre overgangene mellem AVU og HF ved 
afholdelse af fælles faggruppemøder, hvor de forskellige 
niveauers kendetegn og krav gennemgås.  

Vi vil arbejde med brobygningstiltag som Fagenes 
fest, fælles fagdage, kursist-udveksling og 
fællesarrangementer. 

Underviserne arbejder for at sende kursisterne videre 
fra vores skole med gode studievaner, succesoplevelser, 
øgede sociale kompetencer, større viden og indsigt såvel 
fagligt som personligt - altså langt mere end blot et 
eksamensbevis. 
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ADMINISTRATION  
SERVICE – KVALITET – SAMARBEJDE

Vi ønsker en administration, hvor kursisterne møder god 
og sammenhængende service. 
Samtidig ønsker vi kvalitetssikring af vores 
arbejdsgange, så vejledning, virksomhedskonsulent, 
reception, studieadministration og kommunikation 
alle ved fælles hjælp sikrer korrekte løsninger af 
høj kvalitet. Dette forudsætter et solidt kendskab 
til snitflader og de forskellige arbejdsområder samt 
anerkendelse af kollegers ekspertise. 
Vi ønsker ligeledes, at alt arbejde varetages med 
bevidstheden om vigtigheden af de opgaver, vi løser i 
administrationen. 
Vi ønsker tydelig kommunikation omkring deadlines 
og processer for på den måde at mindske fejl og 
misinformation.
Vi ønsker mulighed for faglig opkvalificering og relevant 
sparring i forhold til opgaveløsning og personlig faglig 
udvikling samt udviklingsmuligheder for den samlede 
administration.

Vision 2019

Det betyder at; 

Vi vil bruge hinandens ekspertise for at sikre de bedste 
løsninger. Det er vigtigt, at opgaverne bliver løst af 
”eksperten” på området, derfor vil vi være gode til at 
fordele og videresende opgaver og informationer til 
hinanden.
  
Vi vil sørge for, at vidensdeling er en naturlig del af 
vores arbejdsgange gennem kontor- og studieadm. 
møder samt daglig udveksling af relevante oplysninger. 

Administrationen varetager helt centrale opgaver – af 
stor betydning både for skolen som organisation og for 
de enkelte kursister og ansatte. Derfor vil vi gøre os 
umage, sikre at vi undgår fejl, og levere løsninger, som 
vi kan være stolte af. 



EN ATTRAKTIV 
SKOLE 
HJÆLPSOMHED 
GRUNDIGHED 

DRIFT



DRIFT  
EN ATTRAKTIV SKOLE – HJÆLPSOMHED – GRUNDIGHED

Vision 2019

Det betyder at; 

Vi afholder faste møder med henblik på at koordinere 
tiltag og det daglige arbejde, således at det gode 
samarbejde i den samlede drift sikres. 

Vi tager initiativ og handler, når vi konstaterer eller 
mistænker fejl og mangler. Vi er altid klar til at hjælpe 
både kolleger og kursister. 
 
Vi passer og plejer vores skole, så den tager sig bedst 
muligt ud og fremstår som et rart sted at være. Dette er 
et fælles ansvar for alle ansatte og kursister med driften 
som primus motor. 

Driften sørger for funktionelle og velfungerende 
arbejdsmiljøer og fællesarealer både til hverdag og 
ved særlige lejligheder som fælles arrangementer og 
eksamensafholdelse. 

Vi ønsker en ansvarsfuld og sikker drift med fokus på 
kvalitet, sikkerhed og sundhed. 
En drift, hvor vi opretholder høj kvalitet i de fysiske og 
tekniske rammer, som ansatte og kursister arbejder i. 

Vi ønsker en løsningsorienteret drift, hvor vi alle hjælper 
til med stort og småt og udviser grundighed og omhu 
i arbejdet med at sikre, at vores VUC fremstår som en 
attraktiv skole. 

Driftens arbejde er centralt for hele stedets atmosfære 
og oplevelsen af at færdes på skolen. Vi ønsker derfor, 
at driften er med til at sikre en venlig, åben og glad 
stemning. 
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LEDELSE  
EN LEVE- OG BÆREDYGTIG SKOLE - MOTIVATION OG VEJLEDNING 
- ÅBEN OG FLAD ORGANISATION 

Vision 2019

Det betyder at; 

Vi arbejder kontinuerligt for at sikre en organisation 
præget af åbenhed og en flad struktur med høj 
medarbejderinddragelse.
En organisation, hvor tillid til og anerkendelse af dygtige 
fagprofessionelle er bærende elementer, og hvor 
ledelsens opgave også består i motivation og vejledning 
af medarbejderne på deres respektive fagområder.  

Som en del af dette arbejde, sikrer vi i ledelsen 
opfølgning på aftaler og processer, herunder også bidrag 
til opfyldelse af denne vision. På samme måde som der 
følges op på den enkelte medarbejders udviklingsønsker 
og mål gennem MUS og tæt dialog.

Vi vil bestræbe os på at være nærværende og 
velorienterede således, at vores interaktion med og 
ledelse af den enkelte medarbejder bliver så relevant og 
kvalificeret som muligt. 

Vi ønsker en ledelse, der går forrest med synlig 
anerkendelse på tværs af organisationen.

Vi ønsker en tilgængelig ledelse, der samtidig har fokus 
på at tilpasse institutionen til de udfordringer og evt. 
forandrede målgrupper, som fremtiden bringer.  

Vi ønsker, at ledelsen dyrker og styrker vores sam- 
arbejdsflader til vores omverden og interessenter 
– dette gælder internt, lokalt, i sektoren samt i en 
national politisk kontekst. Indsigt i og forståelse for 
den politiske virkelighed, VUC opererer i, samt gode 
relationer til mange aktører er afgørende herfor. 
Målet er et leve- og bæredygtigt VUC, som løser den 
vigtige samfundsopgave, det er at være et parallelt 
uddannelsesspor.  



LEDELSE  
EN LEVE- OG BÆREDYGTIG SKOLE - MOTIVATION OG VEJLEDNING 
- ÅBEN OG FLAD ORGANISATION 

Vision 2019

 
Ledelsen træffer beslutninger ud fra et balanceret 
hensyn, hvor vores vision for et leve- og bæredygtigt 
VUC, vores ønske om en stærk og rummelig 
organisation, en skole med høj faglighed og kvalitet 
i opgaveløsningen, og den økonomiske virkelighed 
afvejes og prioriteres. 





“WHERE  
EVERYBODY KNOWS 
YOUR NAME
AND THEY’RE  
ALWAYS GLAD YOU 
CAME” 


