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1
1.1

Mission, vision og værdier
Mission

Hf og VUC Roskilde bidrager til at sikre et højt kompetence- og uddannelsesniveau i sit optageområde ved
at tilbyde og gennemføre kompetencegivende og alment dannende uddannelsesforløb, som er fleksibelt
opbygget og målrettet den enkelte – uanset den enkeltes faglige forudsætninger og mål.

1.2

Vision

Hf og VUC Roskilde er springbræt til nye muligheder

Vores vision er
At sikre at unge og voksne borgere, der ikke har en almen grunduddannelse, grundlæggende almene
kvalifikationer eller en almen studieforberedende ungdomsuddannelse, kommer ind og tager den
uddannelse, de har behov for

-

For at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse
For at styrke deres kompetencer i nuværende job
For at virksomheder løbende kan sikre, at deres medarbejdere har de rette almene
kompetencer
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1.3

Værdier

Hf og VUC Roskilde lægger vægt på følgende fem værdier:

Mangfoldighed:

Vi ser mangfoldighed i kursisternes og medarbejdernes faglige, sociale og kulturelle
baggrund som en styrke

Ligeværdighed:

Vi møder fleksibelt både voksne og unge som ligeværdige voksne med et
voksenpædagogisk udgangspunkt for at lære og være

Gensidig respekt: Vi fremmer samarbejde og udvikling ved i vores tilgang og handlen at basere os på
gensidig respekt
Engagement:

Vi fremmer engagement og motivation og skaber nærvær, energi og mening – gennem
inddragelse og medejerskab

Udvikling:

Vi prioriterer faglig, pædagogisk og personlig udvikling, da det sætter kursister,
medarbejdere og Hf og VUC Roskilde som organisation i stand til at møde udfordringer i
en globaliseret verden
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Grundfortælling om Hf og VUC Roskildes strategiske fokus

Hf og VUC Roskilde – en stærk og fleksibel uddannelsesaktør
Den lighed, udvikling og vækst, som kendetegner vores samfund, bygger på lige adgang til uddannelse. VUC
spiller en afgørende rolle for at skabe mobilitet og sammenhængskraft, og for at uddannelse og kompetenceudvikling er en mulighed for alle. Uanset hvem du er, og hvor du bor.
Hf og VUC Roskilde er vejen til uddannelse, beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet ved at
tilbyde almen kompetencegivende uddannelse og kursusforløb til den enkelte. Uanset fagligt niveau, alder,
drømme og ambitioner. Hf og VUC er det kompetencegivende center for uddannelse, der er målrettet
unge, der er klar til at blive mødt som voksne, og voksne, som har behov for et kompetenceløft, der dækkes
af AVU, Hf, OBU og FVU eller en kombination heraf.
Hf og VUC Roskilde kendes på sin unikke voksenpædagogik, der fleksibelt møder både voksne og unge som
ligeværdige voksne. Vi opleves således som et uddannelsessted med ligeværdige og respektfulde
samværsformer i et voksenpædagogisk miljø, der tager udgangspunkt i kursistens livssituation og
medtænker kursistens livserfaringer i uddannelsens tilrettelæggelse. Det omfatter også, at kursisten stiller
egen viden og erfaringer til rådighed for de øvrige kursister og den enkelte forholder sig til sine
medkursister på en åben og anerkendende måde – med respekt for de andre kursisters viden og erfaringer.
Vi er ambitiøse teknologisk. På Hf og VUC Roskilde kan alle derfor altid uddanne sig.
På Hf og VUC Roskilde møder man IT-understøttet og IT-medieret undervisning der både sikrer et
tidssvarende, fleksibelt og optimalt læringsmiljø og som sammen med et løbende fokus i undervisningen på
kursisternes digitale dannelse, løfter kursisternes evne til at indgå i samfundet som digitale borgere.
Hf og VUC Roskilde er en integreret del af det lokale og regionale samfund. Vi er den konkrete mulighed,
rigtig mange mennesker benytter sig af for at blive klar til en uddannelse eller et job. Hf og VUC er også
tilbuddet til dem, som er i job, og til arbejdspladsen, hvor medarbejdere har brug for uddannelse. Endelig
er Hf og VUC Roskilde også til for mennesker, som ellers ikke ville vælge en uddannelse.
Vi kommer vores kursister i møde med en smidig måde at dække deres læringsbehov på – en tilgang, der
sikrer forløb, der er individuelt tilpassede. Det åbner mulighed for, at man som voksen både kan tage den
ungdomsuddannelse, man ikke fik taget som helt ung og efter behov fortsætte med videre uddannelse –
eller fastholde sit arbejde eller foretage et uddannelses- eller arbejdsmæssigt skifte.
Vi holder os for øje, at mange af de unge og voksne, der vælger os er mønsterbrydere og andre, der vil gå
nye veje og deres egne veje. Vores opgave er målrettet og på en fleksibel måde at supplere med kompetencer, hvor de mangler – og løbende at kunne udvikle og opdatere kompetencerne, hvor det er behovet.
Derfor gør Hf og VUC Roskilde en markant forskel for samfundet – og for den enkelte.
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Uddannelses-, kursist- og elevprofil

3.1

Kursister og elever på Hf og VUC Roskilde

Hf og VUC Roskilde udbyder fire forskellige uddannelser, der hver især målrettes kursisternes individuelle
og specifikke behov for læring og kompetencer:






Almen voksenuddannelse (AVU)
Højere Forberedelseseksamen (Hf)
Ordblindeundervisning (OBU)
Forberedende voksenundervisning (FVU)

Målgrupper
Vi arbejder med forskellige målgrupper, der hver især tilbydes differentierede og målrettede
uddannelsestilbud. Målgrupperne - kursister og elever - dækker spektret af:






Unge og voksne der har behov for at opkvalificere sig via en formel uddannelse, således at de
kan komme videre i deres liv
Unge og voksne der vælger at udnytte chancen for livslang læring
Unge og voksne der vælger at blive mødt som voksne på deres uddannelse
Unge og voksne der kommer fra 97 postnumre og lige så mangfoldige

Det betyder konkret, at de unge og voksne, der ikke har en grunduddannelse - 9. eller 10. klasses
uddannelse – kan komme ind og tage en almen voksenuddannelse, hvor de gennemfører - 9. eller 10.
klasses uddannelse - som kan ajourføre deres kompetencer i fht. nuværende job, bringe dem videre i
en gymnasial ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse for at sikre, at de kan få beskæftigelse
eller komme ind på arbejdsmarkedet siden hen.
Det betyder også, at unge og voksne, der allerede har en grunduddannelse, men som gerne vil
ajourføre deres kompetencer i fht. nuværende job, videre til en videregående uddannelse, kan komme
ind og få en gymnasial ungdomsuddannelse via hf, så de har mulighed for at læse videre på korte,
mellemlange eller lange videregående uddannelser eller komme direkte videre i beskæftigelse.
Vi arbejder også med målgruppen af erhvervsvirksomheder og andre typer af organisationer, der
ønsker at sikre, at deres medarbejdere får den uddannelse de har behov for, for at styrke dem i deres
nuværende job.
Det betyder konkret, at de unge og voksne, der arbejder i virksomheden eller er tilknyttet organisationen via målrettede tilbud til virksomhederne/organisationerne får skræddersyede uddannelsestilbud
for så vidt angår indhold, tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse. Dette kan fx ske ude på virksomheden.
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3.2

Almen voksenuddannelse (AVU)

Hf og VUC Roskilde tilbyder almen voksen uddannelse primært til voksne over 25 år, som mangler at
afslutte et eller flere fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve, sekundært til unge under 25 år som har
behov for at kombinere job eller ungdomsuddannelse med enkelte fag på grundlæggende niveau. AVU har
til formål at give mulighed for at læse videre eller få et relevant job samt at fremme aktiv medvirken i et
demokratisk samfund.
Undervisningen på AVU er tilrettelagt, så den passer til unge og voksne, og svarer til undervisning på 9. og
10. klasses niveau suppleret med mulighed for at starte allerede på basisniveau, dvs. før 9. klasse niveau.
AVU er adgangsgivende til de samme uddannelser som folkeskolens afsluttende prøver.
e-learning
Hf og VUC Roskilde tilbyder også AVU som e-learning. Den virtuelle undervisnings indhold svarer helt til
undervisningen på almindelige hold og afsluttes med en prøve på lige vilkår.

Kursisterne på AVU er:








3.3

Voksne med behov for grundlæggende fag
Voksne med behov for en forberedende grunduddannelse for voksne
Unge med behov for at kombinere ungdomsuddannelse med undervisning i grundlæggende
fag
Unge med behov for at kombinere job med undervisning i grundlæggende fag
Unge og voksne der har dansk som modersmål
Unge og voksne der har dansk som andet sprog og tosprogede
I job, mellem job eller på vej til job

Højere Forberedelseseksamen – (Hf)

Hf er uddannelse på gymnasialt niveau.
På Hf og VUC Roskilde kan man tage en 2-årig hf eller hf-enkeltfag, der er et fleksibelt tilbud, hvor fagene
kan læses enkeltvis, samles i en fagpakke eller tages som en fuld hf. På den måde kan man sammensætte et
skema, der matcher ens liv og hverdag. Hf-enkeltfag kan suppleres med enkelte fag på AVU og/eller
ordblindeundervisning.
e-learning
Hf og VUC Roskilde tilbyder også hf-enkeltfag som e-learning. Den virtuelle undervisnings indhold svarer
helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med en eksamen på lige vilkår.
Fagpakker
Hvis man ikke har en gymnasial ungdomsuddannelse, men fx en erhvervsuddannelse, kan man supplere sin
uddannelse med et antal hf-fag og blive kvalificeret til at søge om optagelse på en række mellemlange
videregående uddannelser. En fagpakke er altså en pakke af fag, der sigter mod optagelse på en bestemt
videregående uddannelse.
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Toårigt hf
En toårig hf er en gymnasial ungdomsuddannelse, der giver adgang til korte og mellemlange uddannelser.
Uddannelsen tones mod bestemte professionsområder ved valg af fagpakker på andet år. Uddannelsen
indeholder ud over undervisningen i fag en række elementer der sikrer at eleverne bliver forberedt på at
uddanne sig videre med godt resultat.
GSK og UNI-løft
GSK og muligheden for at sammensætte to eller flere fag til et ”uniløft” giver mulighed for at løfte
bestemte fag med henblik på at søge ind på bestemte uddannelser og for at elever med en toårig Hf kan få
adgang til lange videregående uddannelser.

Eleverne/kursisterne på hf er:







3.4

Unge og voksne, der ønsker at lære i et voksenpædagogisk miljø og som vil tage en hel Hf eller
enkelte fag for at komme videre i uddannelse eller job
Unge og voksne, der kan have færdiggjort eller påbegyndt anden uddannelse, eller have været
i job inden, eller de kommer direkte fra grundskolen
Unge og voksne, der repræsenterer en mangfoldig baggrund – kulturelt, aldersmæssigt og
socialt
Unge og voksne, der for nogles vedkommende vil have forskellige behov for særlige tiltag for at
kunne gennemføre i lighed med andre
Unge og voksne der har dansk som modersmål
Unge og voksne der har dansk som andet sprog og tosprogede

Ordblindeundervisning (OBU)

Ordblindeundervisning er ikke en uddannelse, men et undervisningstilbud til unge og voksne ordblinde,
som har færdiggjort 10 års undervisningspligt. Man behøver således ikke at være 18 år, men kan modtage
OBU, så snart man har forladt grundskolens 9. klasse.
Hvorvidt man er berettiget til OBU afgøres med ”Den tværgående ordblindetest”, som kan foretages på hf
og VUC Roskilde eller på andre uddannelsesinstitutioner.
Ordblindeundervisningens formål er at gøre kursisterne i stand til at klare den skriftlige hverdag, både i
privatlivet, i uddannelse og i job. Undervisningen foregår på hold med max 6 kursister og er individuelt
tilrettelagt. Tilbuddet inddrager læse-stave-teknologi til computere, mobiltelefoner og tablets.
OBU tilbydes i dansk, engelsk, it, matematik og dansk som andetsprog. Undervisningen har forskellige tilrettelæggelsesformer, både som fremmødeundervisning og som online-undervisning (e-learning). Undervisningen foregår på Hf og VUC Roskildes afdelinger og på virksomheder samt andre uddannelsesinstitutioner.
Ordblindeafdelingen tilbyder også andre ydelser end undervisning. Eksempler på dette er:



Udredning af it-støttebehov for jobcentre og kommuner
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Tilbud om kurser til undervisere inden for ordblindeområdet
Varetagelse af SPS-instruktion for Hf og VUC Roskilde samt andre ungdomsuddannelsesinstitutioner

Kursisterne på OBU er:









3.5

Unge og voksne med behov for basale færdigheder for at klare sig i en skriftlig og digital
hverdag.
Unge og voksne ordblinde, som har behov for et særligt tilrettelagt undervisnings- og
støttetilbud for at tilegne sig disse basale færdigheder.
I job, mellem job eller på vej til job
Under uddannelse
Har behov i forhold til private interesser, fx fritidsliv
Unge og voksne der har dansk som modersmål
Unge og voksne der har dansk som andet sprog og tosprogede
Unge og voksne, der har behov for opkvalificering i engelsk, matematik og digitale færdigheder

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning, FVU, er et undervisningstilbud målrettet personer over 18 år, der har
brug for basale færdigheder inden for mundtlig kommunikation, læsning, skrivning og regning. Desuden kan
der inden for FVU tilbydes undervisning i basale digitale færdigheder samt kommunikative funktionelle
færdigheder i engelsk til unge og voksne i job.
Følgende fag tilbydes:







FVU start: for tosprogede – mundtlig kommunikation og formidling
FVU-læs: 4 forskellige niveauer inden for læsning og stavning, hvor IT er en integreret del af
undervisningen.
FVU-matematik: 2 niveauer inden for matematik
FVU-engelsk til virksomheder: jobrelateret kommunikation, mundtlig og skriftlig
FVU-digital til virksomheder: digitale værktøjer til dagligdagen på jobbet

e-learning
Hf og VUC Roskilde tilbyder også FVU som e-learning. Den virtuelle undervisnings indhold svarer helt til
undervisningen på almindelige hold og afsluttes med en trinprøve.

Kursisterne på FVU er:







Unge og voksne med behov for basale færdigheder for at klare sig i en skriftlig og digital hverdag
Unge og voksne, som har behov for et særligt tilrettelagt undervisnings- og støttetilbud for at
tilegne sig disse basale færdigheder
I job, mellem job eller på vej til job
Under uddannelse
Flygtninge/indvandrere med eller uden tidligere uddannelse, som har brug for sproglig og
skriftsproglig eller matematikfaglig opkvalificering, oftest efter et sprogskoleforløb
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Unge og voksne der har dansk som modersmål
Unge og voksne der har dansk som andet sprog og tosprogede
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4

Strategiske fokusområder

Dette afsnit beskriver de 3 strategiske fokusområder, der understøtter den strategiske grundfortælling og
som danner udgangspunkt for konkrete strategiske indsatser, mål, succeskriterier og handleplaner, der
udarbejdes efterfølgende for 1-4 år ad gangen afhængigt af område, mål og indsats.
De 3 strategiske fokusområder, som strategien grupperes efter, er:

1. Uddannelsesprofil, kursister og læring
2. Organisation, ledelse og medarbejdere
3. Partnerskaber og strategiske alliancer
Hvert af de 3 strategiske fokusområder indeholder en kort introtekst og derefter en beskrivelse af
strategiske mål for den ønskede fremtidige situation om senest 3-4 år og hvilke strategiske indsatser, der
skal iværksættes for at realisere disse. De præcise tidsmæssige rammer fastsættes efterfølgende i de
handleplaner, der knyttes til mål og indsatser på tværs af de 3 strategiske fokusområder.
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4.1

Uddannelsesprofil, kursister og læring

4.1.1

Uddannelsesprofil

Vi vil være kendt for vores fleksible og tilpassede uddannelsestilbud, vores faglighed og vores evne og vilje
til at skabe målrettede læringsprocesser i rummelige læringsfællesskaber, der imødekommer kursisternes,
arbejdsmarkedets og samfundets behov.

Strategisk fokus for uddannelserne, undervisningen og informationen eksternt om disse




Hf og VUC Roskilde sætter en høj faglig standard og arbejder på, at nytænkning, innovation og
anvendelsesorientering er integrerede dele af pædagogikken samt indtænker digitalisering og
internationalisering i uddannelserne, hvor det er relevant. Den pædagogiske og den digitale
strategi udfoldes i undervisningen.
Hf og VUC Roskilde øger og målretter vores kommunikationsindsats og synliggør mulighederne
og vejene imellem de enkelte uddannelsestilbud. Vi arbejder for at skabe synlighed i
lokalområderne i hele dækningsområdet – dels gennem en proaktiv tilgang til pressen og dels
gennem øget anvendelse af hjemmeside og sociale medier. Hf og VUC Roskildes hjemmeside
udvikles og opdateres løbende, således at den både i form og indhold henvender sig til skolens
forskellige kursistsegmenter.

For de 4 uddannelser gælder specifikt:
Strategisk fokus - særligt for hf


Hf og VUC Roskilde skaber et fleksibelt uddannelsestilbud med hf2, hf enkeltfag, herunder
forskellige toninger og pakker rettet mod bestemte professionsområder, e-learning, Åbent VUC
og GSK. Hf giver kompetencer til videre uddannelse, især korte og mellemlange uddannelser og
vi sikrer kursister og elevers overgang (til videre uddannelse) ved målrettet at arbejde med
professionslæring, karrierelæring og valgkompetencer.

Strategisk fokus – særligt for AVU


Hf og VUC Roskilde skaber et AVU, der indeholder en tydelig profil, som blandt andet
indebærer forberedelse og klargøring til erhvervsuddannelserne. Parallelt med dette udbyder
vi AVU som adgangsvej til hf og videregående uddannelse – og vi vil anvende AVU som et
fleksibelt uddannelsestilbud, der på kortere eller længere sigt kan gøre unge voksne
uddannelsesparate, alt afhængigt af forudsætninger og kompetencer. Vores ekspertise inden
for tosprogsområdet udvikles til stadighed, så vi er det naturlige valg for tosprogede, som
ønsker eller har behov for 9. eller 10. klasse.
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Strategisk fokus – særligt for FVU


Hf og VUC Roskilde målretter FVU dels som reel forberedelse/springbræt til 9./10. klasse, dels
som fagligt supplement til et igangværende undervisningsforløb (AVU, EUD m.v.), hvor
kursisten har brug for færdigheder inden for læsning, skrivning, stavning og regning for at klare
sig igennem så godt som muligt. FVU spiller en væsentlig rolle i opkvalificering af
virksomhedernes kortest uddannede, og vi tilpasser og designer løbende vores tilbud, så vi
fleksibelt og åbent kan honorere de behov, vi bliver mødt med.

Strategisk fokus – særligt for OBU


4.1.2

Hf og VUC Roskilde udbreder OBU’s ekspertise på ordblindeområdet yderligere, så endnu flere
ordblinde får et relevant og individuelt tilpasset tilbud i form af enten undervisning eller SPS.
Ordblindeområdet har stærkt fokus på opgaven med at gøre voksne ordblinde parat til videre
uddannelse og erhverv og tilpasser fleksibelt aktiviteten i forhold til behovene. Vi inddrager de
nyeste it-hjælpemidler i al undervisning og støtter den enkelte kursist i at kunne klare sig i en
skriftlig og digital hverdag. Vi udnytter vores ekspertise på ordblindeområdet til at udvikle
særlige forløb i samarbejde med AVU og hf.

Læring

Vi fokuserer på kursisternes læring. Vores undervisning er præget af høj faglig standard og ambitioner på
kursisternes vegne. Vi ønsker at kursisterne bliver så dygtige, som de overhovedet kan blive og vi
understøtter kursisterne i at se, åbne og udnytte muligheder for sig selv.
Hf og VUC Roskildes kursister ønsker at lære, så de selv kan bestemme og skabe deres fremtid – nu og
fremover. Hf og VUC Roskilde giver de læringsmæssige muligheder, der matcher den enkeltes og
samfundets behov for dannelse og kompetencer.
På skolen udvikler kursisterne faglige kompetencer samtidig med at de udvikler en innovativ tankegang og
dannelsesmæssige, personlige, sociale og relationelle kompetencer, herunder evnen til at samarbejde og
navigere i skiftende sammenhænge. Dette betyder også, at vi tilrettelægger læringsprocesser, der sikrer
arbejde med demokrati, medborgerskab og digital dannelse.
Alle lærere og andre medarbejdere på skolen er optaget af at arbejde intensivt og koordineret med at
skabe professionelle rammer og at levere administrativ og teknisk facilitering af kursister og undervisningsforløb.
I undervisningen og øvrige læringsaktiviteter har vi fokus på systematisk arbejde med målstyring, evaluering og tydelig progression som bærende principper.
Vi anvender relevante pædagogisk-didaktiske tilrettelæggelsesmetoder - og digitale muligheder i læringssammenhænge, hvor det er relevant.
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Vi styrker en kultur, hvor lærerne konstant stiller sig spørgsmålet: »Hvordan underviser jeg, så det giver den
bedste effekt for kursisten, med andre ord, så kursisten lærer mest og opnår det bedst mulige resultat, og
hvordan evaluerer jeg den effekt, min undervisning har på den enkelte kursist?«. Skolen, læreren og kursisten skal vide, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Lærerne udvikler og tilpasser deres undervisning og går
sammen i teams om at løse de udfordringer, der opstår. Kursisterne skal opleve lærere, der samarbejder
om at udvikle de bedste læringsstrategier for dem, og de skal mærke, at lærerne ser læringen gennem kursisternes øjne.
Vi skaber en feedback-kultur med troværdige og tydelige medarbejdere samt dialog med kursisterne – fordi
vi ved, at det er dét, der virker bedst i forhold til at øge kursisternes læring.
Vores skole skal være en levende og organisk skole, der gennem åbenhed og mangfoldighed er et sted hvor
mange fag, uddannelser, medarbejder- og kursisttyper vekselvirker positivt med hinanden.
Skolen skal være udviklende og attraktiv for kursisterne og for alle, der arbejder her. Vi skal være stolte af
skolen og dens uddannelser.

Strategisk fokus – læring
Vi vil gennem vores læringsaktiviteter gøre kursisterne i stand til at sætte (nye) mål for uddannelse,
beskæftigelse og personlig udvikling.
Hf og VUC Roskildes rolle er at bidrage til den samlede lærings- og uddannelseskæde, som giver kursisterne
kundskaber og færdigheder, der;






forbereder til fortsat uddannelse og/eller arbejde,
giver lyst til at lære mere,
styrker relationelle og personlige færdigheder og
fremmer den enkelte kursists alsidige udvikling.

Generelle strategiske mål for uddannelserne: Hf, AVU, FVU og OBU







Vi skaber fællesskaber, der støtter elever og kursister i være og blive engagerede og
medskabende i deres uddannelsesforløb og samfundet.
Vi sikrer, at antal og karakter af undervisningstilbud til enhver tid er relevante og modsvarer
omverdens behov og ønsker i forhold til uddannelse og opkvalificering.
Vi forholder os nysgerrigt og undersøgende til elever og kursister for at kunne forme
undervisningen efter deres behov.
Vi arbejder systematisk med sammensætning af Hf og VUC Roskildes tilbud og inddrager
løbende denne viden i planlægningen.
Vi indgår i relevante samarbejder i Norden og i EU-regi.
Vi inddrager FN’s verdensmål og arbejder med medborgerskab i undervisningen, hvor det er
relevant og giver mening.
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Specifikke strategiske mål – for læring på hf, AVU, FVU og OBU







Vi arbejder med digital dannelse, herunder et kritisk blik på sociale medier, kildekritik og
informationssøgning, digitale fællesskaber og produktioner og fordele og ulemper ved det
digitale samfund.
I undervisningen har vi løbende fokus på kursister og elevers tilegnelse af både mundtlige og
skriftlige færdigheder og kompetencer med særlig fokus på fagtermer.
Vi styrker den enkelte kursists kompetencer ved en fleksibel tilrettelæggelse, differentierede
læringsprocesser og løbende evaluering af det faglige niveau – og med krav, støtte og
individuel vejledning i undervisningen.
Vi arbejder systematisk med kursistens studieaktivitet, stiller krav og følger op i forhold til
fremmøde, aflevering af opgaver og aktiv deltagelse.
Vi arbejder systematisk med evaluering af undervisningen.
Vi sikrer forventningsafstemning med kursisten – afdækker og deler viden om den enkelte
kursists mål med uddannelsen, således at dette sikres forankret hos den enkelte og danner
udgangspunkt for målrettet studevejledning. Dette kommer til udtryk ved, at kursisterne
oplever, at lærere og vejledere:
o Opstiller tydelige mål for kursistens læring, så kursisten ved, hvad han eller hun skal
arbejde hen imod og så målet bliver meningsfyldt for ham eller hende.
 Hjælper kursisten med at vælge deres rigtige læringsstrategi, så de er effektive i
læringsarbejdet og oplever den ønskede progression i arbejdet
 Evaluerer løbende og formativt og tydeliggør, hvad der er kursistens faglige
standpunkt
 Demonstrerer og viser, hvad kursisten lærer i den enkelte lektion
 Ser den enkelte kursists potentiale og bevidstgør/visualiserer/italesætter dette
 Tager udgangspunkt i potentialet og udfolder dette
 Vejleder kursisten i forhold til at realisere sine fremtidsdrømme
 Vejleder kursisten i forhold til at målrette hans eller hendes læringsindsats hen
imod et for den enkelte meningsfuldt og attraktivt arbejde
o Vi bruger digitale undervisningsværktøjer og elektroniske platforme på en sådan måde,
at kursisterne oplever en meningsfuld anvendelse af disse.

4.1.3

Kursister og elevers gennemførelse og overgang til videre uddannelse og beskæftigelse

Hf og VUC Roskilde driver en stærk studieserviceenhed, der omfatter studievejledning, en vifte af
studieunderstøttende muligheder samt kursist/elev- og eksamensadministration – for at yde en samlet og
stærk direkte service over for kursister og elever.
Kursist/elevservice er nøgleordet der skal bidrage til, at Hf og VUC Roskilde kan sikre høj gennemførsel og
overgang til videre uddannelse og beskæftigelse.
Et godt studiemiljø er blandt andet med til at sikre høj gennemførsel hvilket betyder at vi har et stort fokus
på at skabe et godt studiemiljø.
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Strategisk fokus for kursister og elevers gennemførelse og overgang til videre uddannelse og
beskæftigelse






Fokus omfatter direkte dialog med kursister og elever, vejledning i forhold til studieaktivitet og
opfølgning på denne og ikke mindst karrierevejledning.
Udvikling af målrettet og brugervenligt informationsmateriale til kursister og elever.
Vi har en ambition om, at gennemførelsen på alle uddannelserne skal være høj.
Elevtrivselsundersøgelsernes resultater skal inddrages i arbejdet med at skabe et godt
studiemiljø. Vi mener at studiemiljøet har stor betydning for gennemførelsen af den enkeltes
uddannelse.
Anvendelse af it systemer der understøtter effektive arbejdsgange.

Strategiske mål for kursister og elevers gennemførelse og overgang til videre uddannelse og
beskæftigelse









4.2

Vi efterlever vores vision for studieservice - ”vi sætter sammen kursister og eleverne i
bevægelse – i den rigtige retning – og fjerner sten på vejen”
Vi sikrer at Hf og VUC Roskildes studie- og ordensregler er kendt for alle kursister og elever
Vi gennemfører systematiske målinger af studieaktivitet for den enkelte og følger op på dette
Vi gennemfører karrieredage for kursister og elever.
Vi vejleder kursister og elever således at de har de bedste forudsætninger for fx at klare
kravene på en erhvervsuddannelse og for at fortsætte uddannelsesvejen på korte,
mellemlange og lange videregående uddannelser.
Vi laver systematiske dataudtræk som viser gennemførelses- og prøvefrekvenser samt
eksamensresultater og videreformidler disse tal til at skabe et fremadrettet bedre resultat
Vi sikrer at der er målrettet og brugervenligt informationsmateriale tilgængeligt for vores
kursister og elever
Vi gennemfører elevtrivselsundersøgelser årligt på alle uddannelser og bruger disse resultater
til at sikre et godt studiemiljø.

Organisation, ledelse og medarbejdere

4.2.1

Organisation og ledelse

Lederteamet varetager den strategiske og daglige ledelse af skolen.
Lederteamet består af tre ledelsesniveauer:




Rektor – overordnet strategisk, pædagogisk, studieservicemæssig, økonomisk og personalemæssigt ansvar
Cheferne – strategisk pædagogisk, studieservicemæssigt eller ressourcemæssigt (økonomisk,
administrativt og HR) ansvar. Refererer til rektor.
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Lederne – lokal pædagogisk, studieservicemæssigt og administrativt ansvar. Refererer personalemæssigt til rektor og fagligt til cheferne.
Ledelsen ønsker at spille en central rolle i forhold til at skabe gode uddannelser og gode rammer og vilkår
for at levere. Der sker løbende en professionalisering af ledelseskompetencen på alle ledelsesniveauer med
henblik på ledelsesmæssigt mest effektivt at understøtte skolens strategiske målsætninger.
Ledelsen i Hf og VUC Roskilde er synlig og nærværende. Udover synlighed og nærvær har ledelsen fokus på
dialog og sparring med medarbejderne. Det kommer til udtryk i forhold til alle områder af skolens drift og
udvikling og omfatter således undervisning og andre læringsaktiviteter samt studieservice og administrative
processer.
Formelle samarbejdsfora er en del af organisationskulturen – og medarbejdere sikres indflydelse bl.a. gennem samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøudvalget, pædagogisk råd, udvalg for udvikling og pædagogik, pædagogisk udviklingsgruppe og en række relevante ad hoc inspirations- og arbejdsgrupper.

Strategisk fokus – organisation og ledelse
Vi udvikler vores organisation, således at Hf og VUC Roskilde på tilfredsstillende vis kan håndtere de
opgaver, krav og ønsker, der følger af bekendtgørelser, reformer, direktiver fra ministerier, kommuner,
samarbejdspartnere, medarbejdere og kursister.
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads - med et godt arbejdsmiljø -, hvor den enkelte medarbejder trives
og anerkendes for sine kompetencer og hvor alle medarbejdere har lyst til at føre Hf og VUC Roskildes
værdier og strategiske målsætninger ud i hverdagen – sammen med kursister, kolleger og ledelse.

Strategiske mål – organisation og ledelse








Vi udvikler vores strategiske mål og indsatser i samarbejde med bestyrelsen og med
inddragelse af medarbejderne i relevante samarbejdsfora – og udruller de strategiske mål og
indsatser i samarbejde med medarbejderne.
Vi udvikler relevant og effektiv samarbejds-, møde- og udvalgsstruktur, således at vi kan sikre
sammenhængskraft og ”den røde tråd” i vores strategiske fokus og aktiviteter.
Vi anvender teamorganisering som det bærende princip på tværs af Hf og VUC Roskilde.
Hovedformålet med teamorganiseringen er at skabe de bedste betingelser for videndeling og
innovation.
Vi arbejder systematisk med kvalitet i opgaveløsningen, herunder opfølgning på
kursisttilfredshedsundersøgelser, eksamensresultater og resultater for gennemførelse,
ressourcer, prøvefrekvens, overgang til videregående uddannelse eller beskæftigelse samt
medarbejdertilfredshedsmålinger – for derigennem at udvikle og forbedre vores skole.
Vi højner sammen den interne kommunikationsgrad – både i forhold til de interne,
administrative processer og blandt lærerne og i undervisningen.
Vi synliggør arbejds- og kompetencefordelingen i organisationen.
o Ledelsen udarbejder organisationsoversigter samt funktionsbeskrivelser, som
kommunikeres ud til alle medarbejdere, således at det er klart, hvilke ledere der har
hvilke ansvars- og funktionsområder, herunder budgetansvar, og hvilke samarbejdsfora
og medarbejdergrupper, der involveres i hvilke opgaver.
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4.2.2

Lederteamet går foran i forhold til skolens centrale værdier, udvikler fremtidsvisioner og
strategi i samarbejde med bestyrelsen - understøttet af fælles mål og værdier. Ledelsen skaber
retning og rammer for pædagogikken, forstår og handler i forhold til politiske strategier og
processer, fremmer et tillidsfuldt, målbevidst og samarbejdende læringsmiljø og skaber
konstruktive relationer. Dertil optimerer ledelsen de økonomiske og fysiske ressourcer og
anvender de menneskelige ressourcer hensigtsmæssigt og i dialog med de involverede
medarbejdere. Ledelsen arbejder desuden for, at de fysiske rammer og det æstetiske
understøtter og afspejler læreprocesser og uddannelsesinstitutionens mål, identitet og
værdier.
o Lederteamet sikrer en effektiv medarbejderinvolvering og repræsentation af
medarbejdere i dialog- og beslutningsfora, hvor lederteamet arbejder med
ovenstående ledelses- og styringsmæssige opgaver.
Lederne er aktivt med i drift og udvikling af skolens ydelser. Fx være ude i klasselokalerne i
dialog og sparring om innovations- og evalueringskulturen og de pædagogiske principper. På
alle områder af skolens drift og udvikling vil ledelsen opsøge viden, gøre individuel viden til
fælles viden og derigennem komme i dialog med de forskellige medarbejdergrupper om,
hvordan vi kan understøtte den praksis, der skal matche vision, mission, værdier – samt
understøtte den enkeltes arbejdsprocesser.

Medarbejderkompetencer og udvikling

Strategisk fokus – medarbejderkompetencer og udvikling
Medarbejderne er en afgørende faktor for at det lykkes for Hf og VUC Roskilde at skabe den fornødne
uddannelse og opkvalificering af kursisterne. Vi er båret af dygtige og dedikerede medarbejdere, både i
undervisningen, vejledningen og i den tekniske og administrative facilitering af undervisningen. Dette vil vi
fastholde – og udvikle.
Det er derfor essentielt, at medarbejderne er med til at bære skolens mål, strategier og værdigrundlag
igennem.
Vi ønsker, at alle medarbejdere er fagligt dygtige, udfordrer sig selv fagligt og kollegialt og aktivt deler
relevant viden med hinanden inden for og på tværs af faggrupper. Og vi ønsker, at alle lærere har lyst og
plads til at udvikle og eksperimentere med det pædagogiske og didaktiske rum.

Strategiske mål – medarbejderkompetencer og udvikling




Vi har fokus på, at der sker en opdatering af faglig viden. Vi er forandringsparate og sikrer
dermed kvalitet i opgaveløsningen på vores skole, både nu og i fremtiden.
Vi sikrer, at de pædagogisk-didaktiske læringskompetencer løbende styrkes hos den enkelte
lærer og i teamet. Der vil især blive fokuseret på kompetencer til at sikre målrettede og
differentierede læringsprocesser, formativ evaluering og digitale kompetencer.
Vi har fokus på strategisk kompetenceudvikling – relateret til HF og VUC Roskildes strategiske
mål og indsatser
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4.2.3

Vi arbejder videre med koncept for kollegial sparring og supervision, feedback og evaluering
inden for forskellige områder, herunder f.eks.:
o Udarbejdelse af kompetencestrategi for medarbejderne, både lærere og administrativt
ansatte.
o Kollegial supervision (feed-back og evaluering).
o Inddragelse af IT i undervisningen – og digital deling af undervisningsmaterialer.
o To-lærer ordning (fx v formativ evaluering).
Vi lærer af og videndeler med andre og vi vil derfor indgå i netværk med lokale, regionale,
nationale og internationale samarbejdspartnere.

Ressourcestrategi

Hf og VUC Roskilde ønsker at sikre den mest optimale ressourceallokering i forhold til kerneopgaverne med
udbud og udvikling af uddannelserne.

Strategisk fokus for ressourcestrategi
Fokus omfatter den overordnede økonomistyring, den optimale bygningsplacering og anvendelse,
allokering af inventar og AV udstyr, samt anvendelse af informationsteknologi.

Strategiske mål for ressourcestrategi










4.3

Vi sikrer, at de økonomiske og kompetencemæssige ressourcer er til stede
Vi sikrer, at tidsplaner og deadlines er ajourført og overholdes
Vi igangsætter udviklingen af et koncept for ledelsesinformation
Vi understøtter en effektiv administration igennem organisering, administrative processer,
budgetopfølgning, digitalisering og kompetenceudvikling
Vi sikrer den optimale geografiske placering i forhold til Hf og VUC Roskildes strategi, mål og
ressourcer
Vi sikrer en løbende dialog med uddannelsesområderne omkring bygningsanvendelse,
indretning og understøttelse af kerneopgaven
Vi udarbejder 3-årlige vedligeholdelsesplaner for bygningsområdet
Vi standardiserer IT værktøjer i organisationen, samt sætter standarden for medarbejdernes IT
færdigheder
Vi understøtter og styrker samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere igennem netværk og
deltager i tværgående/-sektorielle udvalg, arbejdsgrupper og projekter

Partnerskaber og strategiske alliancer

Hf og VUC Roskilde indgår i samspil med andre aktører indenfor uddannelse, beskæftigelses-og
erhvervsudvikling for at sikre, at vi er leveringsdygtige i de målrettede og fleksible uddannelsestilbud, som
efterspørges af det omgivende samfund og kursisterne.
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Vi vil indgå i strategiske alliancer og partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, der kan være relevante at
samarbejde med for at sikre fornøden opkvalificering og uddannelse med henblik på fremtidens
uddannelses- og arbejdsmarked.
Hf og VUC Roskilde har en synlig profil i forhold til lokale samarbejdsrelationer, og vi arbejder bevidst med
at blive opfattet som en udadvendt uddannelsesinstitution, der målbevidst vil arbejde for at spille en vigtig
rolle for de lokalsamfund som vores hf og VUC dækker.

4.3.1

Partnerskaber og strategiske alliancer

Strategisk fokus for partnerskaber og strategiske alliancer
Vi vil styrke Hf og VUC Roskildes position på opkvalificerings- og efteruddannelsesområdet og vi vil
styrke vores rolle i forhold til eksterne samarbejdspartnere – for derigennem at skabe øget
aktivitet, kvalitet og bidrage til vækst i samfundet.
Vi vil styrke Hf og VUC Roskildes synlighed i det erhvervspolitiske landskab både i forhold til
erhvervsorganisationer og det politiske system.
Strategiske mål for partnerskaber og strategiske alliancer









Sammen med andre relevante aktører opkvalificerer vi uddannelsesindsatsen i vores
optageområde så overgangsfrekvensen til anden og videre uddannelse samt job øges
Vi etablerer forpligtende partnerskaber med en række udvalgte aktører inden for
uddannelsesområdet, erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet – lokalt, regionalt,
nationalt og globalt.
Vi skaber strategiske partnerskaber med andre Hf og VUC’er i Region Sjælland og i Danmark,
således at vi sammen kan styrke og udvikle vores tilbud og løse vores uddannelsesopgaver i
hele Danmark – både til de enkelte borgere og til virksomheder.
Vi indgår strategiske aftaler med andre ungdomsuddannelsesinstitutioner om brobygning,
overgang til uddannelse - og fagligt-pædagogisk samarbejde.
Vi skaber strategiske alliancer med videregående uddannelsesinstitutioner om
uddannelsesforløb, tilbud og brobygning - og vi får adgang til forsknings- og
uddannelsesmiljøer og nyeste viden bl.a. med henblik på at udvikle og justere vores
opgaveløsning.
Vi indhenter regelmæssigt informationer om vores interessenters syn på Hf og VUC Roskilde,
således at vi kan udvikle vores tilbud og opgaveløsning i tråd med omverdens behov.
Vi vil aktivt søge at en internationalt samarbejde med institutioner i udlandet – både på det
pædagogiske og administrative område.
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4.4

Fra 3 strategiske fokusområder til konkrete strategiske indsatser

Vi operationaliserer de 3 strategiske fokusområder med tilhørende strategiske mål – der overordnet
beskriver, hvad der vil bidrage til at omsætte intentionerne på det enkelte fokusområde til virkelighed – i et
særskilt dokument: ”Strategiske indsatser [årstal]”
”Strategiske indsatser [årstal]” gælder for et år ad gangen og beskriver de konkrete strategiske indsatser
der arbejdes efter det pågældende år. De næste 4-5 år vil vi arbejde med de 3 strategiske fokusområder
med tilhørende strategiske mål – og hvert år identificerer vi nye konkrete indsatser – herunder
operationelle mål, succeskriterier, deadlines/milepæle og ansvarlig for hver indsats – og udarbejder i
relevant omfang handleplaner. De årlige ”Strategiske indsatser [årstal]” skal tilsammen tilsikre realiseringen
af de strategiske mål i nærværende strategi, der dækker perioden 2019-2023.
Denne strategi træder i kraft 1. august 2019 – og er gældende fra 2019-2023.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. juni 2019
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