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Forord          Juli 2019 

Vi bestræber os på at være springbræt til nye muligheder for vores kursister og vores arbejdsplads. I den sammenhæng vil vi på Hf og VUC Roskilde fokusere og 

forventningsafstemme om vores udviklingsindsats. Det gør vi for at kunne blive ved med at levere effektfuldt i vores daglige arbejde og for effektivt at kunne 

tilpasse os skiftende forventninger, krav og rammer – både eksternt og internt. Vi har derfor løbende fokus på at gøre det, vi gør, endnu bedre og udvikle nye 

måder at imødekomme ny udfordringer på.  

De mest gennemgribende og tværgående af disse udviklingstiltag har vi formuleret i en række strategiske indsatser, der samtidig er udtryk for Hf og VUC Roskil-

des fokus i udviklingsindsatsen. Oplistningen af strategiske indsatser er en oplistning af de udviklingsindsatser, der har størst strategisk betydning, men er ikke en 

udtømmende liste over alle de udviklingstiltag, vi har gang i. 

De strategiske indsatser for 2019-2020 tager afsæt i: 

 Vores vision og strategi for 2019-2023 

 De strategiske indsatser for 2018-2019 

 Seminar for bestyrelse og ledelse 6. juni 2019 og tidligere workshop og seminarer for bestyrelse, ledelse og medarbejdere i strategiudviklingsforløb i 
2019 

 Drøftelser i SU 

 Ønsker fra lærermøder, pædagogisk koordinering og digi-gruppen 
 
Der er 3 overordnede fokusområder og herunder en række konkrete strategiske indsatser, hvortil der er knyttet forskellige aktiviteter. 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at ikke alle er involveret i alt. Nogle indsatser og aktiviteter kan fx være særligt fokuserede på hf, AVU, FVU eller OBU, men ikke 
nødvendigvis på alle uddannelser. Andre aktiviteter ligger måske mest i VUC Erhverv eller i Samarbejdsudvalg eller AMU – eller lokalt i Roskilde, Greve eller 
Køge. 
 
De enkelte indsatser, der fremgår af planen, vil blive præsenteret og drøftet i de fora, hvor det er relevant.  
Eventuelle handleplaner for de enkelte indsatser fremgår af særskilte handleplaner. 
 

Dorthe Jensen Lundqvist 
Rektor 
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Hf og VUC Roskilde 
Strategisk fokusområde 1 - 2019/20 

 

  
Uddannelsesprofil, kursister og læring 

  

Mål  

 At skabe attraktive og fleksible tilrettelæggelser for nye målgrupper  

 At fastholde flere kursister* og øge tilstedeværelsen i undervisningen på alle uddannelser 
Aktiviteter  

o Arbejde med målrettet, individuel tilrettelæggelse – MIT VUC/Undervisningsdifferentiering 
o Arbejde med motivation 
o Arbejde med faglige fællesskaber og studiemiljø, herunder FN´s Verdensmål 
o Styrke kursist-/elevservice med fokus på målrettet og brugervenligt informationsmateriale samt støtte og vejledning til den enkelte kursist 

 
Overordnede succeskriterier:  

 Tiltrække flere og nye målgrupper 

 Øge kursisternes tilstedeværelse i undervisningen til minimum: Hf-E 80%, Hf2 80%, AVU 80%, FVU 80%, OBU 80%.  

 Øge fastholdelsesprocenterne til minimum: Hf-E 80%, Hf2 90%, AVU 85%, FVU 80%  

 At kursisterne oplever at de har en viden om hvor de kan finde relevante informationer, der kan støtte dem i deres gennemførelse af uddannelsen. At de ved 
hvor de skal gå hen for at få hjælp. 

 
 *Vi bruger betegnelsen ”kursister” som fælles betegnelse, selv om HF2 bruger betegnelsen ”elever”. 

  

Indsats Formål, succeskriterier og aktiviteter Tidsplan Ansvar for opfølgning og evaluering 

Markedsfø-
ring/ 
Kommunika-
tion 
 

Ekstern markedsføring 
Formål 
Hf og VUC Roskilde står for en effektiv branding og markeds-
føring af Hf og VUC Roskilde til målgrupperne – også i samar-
bejde med andre VUC’ere på Sjælland.  

 
 
 
 
 

Dorthe/Carina 
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Aktivitet 
 Udvikler relevante film + spots til sociale medier og biografer. 

Film og spots laves i samarbejde med andre VUC’er på Sjæl-
land. 

 Lancerer fælles kampagner med andre VUC’ere på Sjæl-
land i løbet af året.  

 Gennemfører markedsføring af HF og AVU for målgrup-
pen over 25 år – efter indførelse af FGU.  

 Udbreder kendskab til vores tilbud om OBU og FVU til 
virksomheder, kommuner, jobcentre. 

 
Succeskriterier 

 Der er i løbet af året annonceret på Instagram og Face-
book gennemsnitligt hver anden måned. Der er opdate-
ret ugentligt med historier og begivenheder på de soci-
ale medier. 

 Der er biografspot i Roskilde samt Greve eller Køge. 

 Der er gennemført mindst en fælles kampagne med et 
eller flere VUC’ere. 

 HF og AVU: Der er udarbejdet analyse af kundegrundlag, 
der bl.a. afdækker: Hvilket opland? Hvilket potentiale?  

 Der er udarbejdet materiale om vores tilbud til virksom-
heder, kommuner og jobcentre. Og det er sendt ud lø-
bende i løbet af året. 

 Der er etableret fast kontakt til jobcentre, kommune, og 
virksomheder fx ved besøg 1-2 gange årligt, hvor vi har 
udbredt kendskabet til vores tilbud på OBU- og FVU-om-
rådet.   

  
 
 

 
 
Efterår 2019 
 
Efterår/vinter 2019 og 
forår 2020. 
 
Løbende hele året. 
 
Løbende hele året. 
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Styrkede og 
målrettede 
uddannelses-
tilbud  
 

Styrkede og målrettede uddannelsestilbud ift. hf, AVU og 
OBU 
 
Formål – fælles for alle uddannelsesretninger 
Hf og VUC Roskilde gentænker uddannelserne for hf, AVU og 
OBU både internt og eksternt for at kunne: 

 Tiltrække nye kursister, og målgrupper 

 Fastholde de tilmeldte gennem større fokus på den en-

kelte og målretning 

Aktivitet – fælles for alle uddannelsesretninger 

Åbent VUC er implementeret på alle 3 afdelinger i en form, 

som er tilpasset afdelingens størrelse 

 

Succeskriterier - fælles for alle uddannelsesretninger 

 Alle uddannelsesretninger har aktivitet i Åbent VUC  

 Fastholdelsesprocenten for kursisterne flugter fastholdelses-

procenten for ordinær undervisning. 

 
Styrkede og målrettede uddannelsestilbud for hf 
Aktivitet 
Udvikle og synliggøre hf med skærpet profil i forhold til kom-
petencer, miljø og kultur samt udvikle og tilpasse tilbud til 
nye målgrupper (se M.I.T) 

 Eksperimentere med fleksibelt fremmøde og nye tilrette-
læggelsesformer, herunder blendet learning, digital til-
stedeværelse og støttet e-læring 

 Karrierelæring og jobfokus 
 

 
Succeskriterier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Etableres fra september 
2019. 
 
 
 
 
Opgøres i maj/juni 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogiske ledere 
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o Karrierelæring: Alle elever og kursister har arbej-
det med karrierelæring i mindst 3 fag 

o Nye tilrettelæggelsesformer: Fastholdelsen er 
bedre eller flugter de ordinære hold. Lærernes 
erfaringer indsamles som del af evaluering af året 

 
 

Styrkede og målrettede uddannelsestilbud for AVU 
Aktivitet: 
 Afprøvning af forskellige fleksible – og rentable - tilrettelæg-

gelsesformer med afsæt i de modeller, som er udviklet i for-
året 2019 for de enkelte fag og niveauer (Samlæsning af ni-
veauer) samt videreudvikling 
 

Succeskriterier: 
o Fastholdelsesprocenten er den samme som for ordi-

nære hold eller bedre 
o Involverede læreres tilfredshed med forløbet ligger 

over middel  (På en skala fra 1 til 10… )??? 

 Styrket tosprogsprofil, så vi er det naturlige valg for 
tosprogede, som ønsker eller har behov for 9. eller 
10. klasse – og som vil videre, og vi udvikler til stadig-
hed vores ekspertise både i og rundt om undervisnin-
gen. 

o Vi tilbyder alle dsa-niveauer på alle 3 afdelin-
ger og screener kursisterne i alle fag, så de får 
netop det niveau, der passer til dem 

o Vi kompetenceudvikler lærerne i dansk som 
andetsprog i alle fag og bruger vores dsa-læ-
rere som faglige vejledere i forhold til øvrige 
fag 

o Vi professionaliserer organisationen til at 
håndtere tosprogede gennem intern kompe-
tenceudvikling af Studieservice (vejledere, se-
kretærer, socialrådgiver osv.) 

Måles i maj/juni 

 

 

 

Måles i maj/juni 
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o Vi udvikler og sælger i regi af VUC Erhverv for-
løb for sprogligt svage tosprogede med fagligt 
niveau under 8./9.-klasse-niveau a la ”Godt i 
gang” (se under Partnerskaber og strategiske 
alliancer) – med afsæt i FVU 

 

Succeskriterier: 
o Screening er gennemført i alle fag og på alle 

niveauer, og lærerne giver udtryk for, at deres 
hold er hensigtsmæssigt sammensat 

o En gruppe af dsa-lærere bliver uddannet som 
dsa-vejledere, og alle faggrupper har haft be-
søg af en vejleder. Lærerne giver udtryk for, 
at vejledningen har gjort en forskel for deres 
planlægning af undervisningen 

o Studieservice giver udtryk for at kompetence-
udviklingen har gjort en forskel for deres ser-
vice for og kommunikation med vores tospro-
gede kursister 

o Vi igangsætter et særligt forløb for sprogligt 
svage tosprogede 

 

Styrkede og målrettede uddannelsestilbud for OBU 
Aktivitet 

 Tydeliggørelse af de fire OBU-tilrettelæggelser (OBU-
classic, OBU-light, OBU-online og OBU-turbo) både 
internt og eksternt 

 Videreudvikling af de tre nye tilbud: Light, online og 
turbo 

 Opbygge og udvikle SPS til videregående uddannelser 

 Øge antallet af virksomhedshold gennem koordineret 
indsats i VEU-regi (se under VUC Erhverv) 

Succeskriterier 

 At der er udbudt og gennemført mindst 10 OBU-on-
line-forløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måles i december og i 
maj/juni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vibeke 
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 At OBU-aktiviteten er øget 

 At SPS til videregående uddannelser er igangsat 

 
 
 
 
 
Måles i forbindelse med 
evaluering af kursusåret i 
maj/juni 2020 
 
 
 

Målrettet In-

dividuelt Til-

rettelagt VUC: 

Undervis-
ningsdifferen-
tiering 

Formål: 
 At tilrettelægge et undervisningstilbud, der passer 

den enkelte kursist fagligt og socialt, og som rummer 
tydelige krav 

 At fastholde kursisterne gennem et meningsfuldt og 
tilpasset uddannelsesforløb, som møder kursisterne 
der, hvor de er 

 Tydelig inddragelse af kursisters/elevers ‘dagsform’ i 
planlægning af undervisningen 

 
Aktiviteter:  

 Præsentation af et antal forskellige differentierings-
metoder for lærerne i august  

 Lærere arbejder i interessegrupper med 1-2 af meto-
derne gennem 3 måneder med fokus på at få udvik-
let erfaringer i den daglige praksis – materialevalg, 
arbejdsformer, spørgsmålstyper osv. 

 Der etableres et forum for deling af erfaringer på 
tværs af grupperne til inspiration faciliteret af TUK 

 Erfaringerne samles systematisk op og deles i hele 
organisationen via lokalmøder, uddannelsesretnings-
møder eller andet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUK/PUK i samarbejde med pædagogiske ledere 
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Succeskriterier: 

 Mindst 20 lærere arbejder i interessegrupper med 
fokus på 1-2 differentieringsmetoder mhp. systema-
tisk erfaringsudvikling og -opsamling. Grupperne 
støttes af PUK/TUK 

 Deltagerne i interessegrupperne samles to gange i lø-
bet af året, fx oktober og marts, til erfaringsudveks-
ling. Dette forum planlægges og styres af PUK/TUK 

 Erfaringerne fra indsatsen samles af PUK/TUK til vi-
dereformidling til øvrige kolleger i forbindelse med 
studiestarten august 2020 
 

 Mindst 75 % af de deltagende lærere giver udtryk 
for, at det systematiske arbejde med undervisnings-
differentiering har givet en endnu mere målrettet 
undervisningsforløb for den enkelte 
 

 Mindst 75 % af de involverede kursister giver udtryk 
for, at undervisningen er målrettet den enkelte, og at 
det betyder noget positivt for deres læring 

  

Alle indsatser måles i dec. 
2019 og maj/juni 2020 
 

Motivation Formål:  

 At øge kursisternes trivsel og læring 

 At alle medarbejdere har kendskab til teorien for 5 for-
skellige former for motivation: 1) viden, 2) mestring, 3) 
involvering, 4) præstation, 5) relation 

 
Aktiviteter: 

 Vi vælger at arbejde særlig med relation, mestring og 
præstation 

 Faggrupperne gennemgår oversigtsartiklen og drøf-
ter de fem motivations-former.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pædagogiske ledere 
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 Faggrupperne arbejder med følgende elementer, 
som har udgangspunkt i tre af motivationsformerne, 
der er relation, mestring og præstation 
a) Lærere tilstræber at give alle kursister/elever op-

levelsen af at lykkes med at mestre læring gen-
nem fokus på små succesoplevelser. 

b) Alle kursister/elever skal have taletid hver gang 
og ses/mødes i undervisningen 

c) Inddrage spil og konkurrenceelementer 
d) Gøre det tydeligt for kursisterne, når de er i gang 

med at få feedback på deres læring 
 
Succeskriterier: 

 Lærere har gennemført aktiviteter i a-d og oplever, at 
dette fokus har ændret på kursisternes motivation. 

o Adspurgte kursister svarer på, at de har oplevet 
aktiviteter i a-d.  

 75 % af kursister udtrykker I ETU’en at de er motiveret for 
undervisningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måles ved spørgsmål til læ-
rere ved evaluering i maj 
2020 
 
 
 

Fællesskaber 

og FNs ver-

densmål 

Formål 
At understøtte faglige og sociale fællesskaber på holdene og 
mellem holdene, styrke skolekulturen og kursisternes dan-
nelse som myndige samfundsborgere bland andet ved at ar-
bejde med FN’s verdensmål i fagene i undervisningen og på 
skoleniveau. 
 
Aktiviteter 
Fælleskaber på hold: 

 Ugentlige teambuildingsøvelser på alle hold (energizers, 
classbuilders etc) PUK sørger for idekatalog. 

 Arbejde med FN’s verdensmål (så det bliver et tema 
mange har til fælles), især bæredygtighed, sundhed og 

 Pædagogiske ledere 
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bæredygtige byer, i undervisningen og og på tværs af 
hold. 

 Alle faggrupper arbejder med at inddrage FN’s 
verdensmål i deres fag og deler erfaringer og ideer 
 

Fælleskaber mellem hold og på afdelingerne: 
 Et antal oplæg og faglige udflugter som lærerne kan 

melde deres hold til – arrangeret af lærerne, PUK eller 
pædagogiske ledere. Nogen af disse med fokus på dele af 
FN’s verdensmål. 

 Aktivitetskasser med reddskaber til leg og fysisk aktivitet 
indkøbes til alle tre afdelinger 

 Fn’s verdensmål synliggøres på afdelingerne gennem 
plakater og kursistprodukter 
 

Succeskriterier 
 75 % af kursisterne udtrykker i ETU’en at de er glade for at 

gå i skole og 75% af kursisterne udtrykker i ETU’en at de 
føler at de hører til skolen.  

 Adspurgte kursister svarer positivt på at de oplever 
ugentlige teambuildingøvelser 

 En hvis mængde XX adspurgte kursister svarer positivt på 
at de har deltaget i ture/fælles oplæg 

 Lærerne vurderer at arbejdet med fælleskaber har haft 
en positiv effekt på kursisternes trivsel og læring 

 

Trivsel og 
fastholdelse 
 
 

Formål 
Vi efterlever vores vision for studieservice - ”vi sætter sam-
men kursister og eleverne i bevægelse – i den rigtige retning 
– og fjerner sten på vejen”. 
Kursist/elevservice er nøgleordet der skal bidrage til, at Hf 
og VUC Roskilde kan sikre høj gennemførsel og overgang til 
videre uddannelse og beskæftigelse.  

 Heidi 
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Et godt studiemiljø er blandt andet med til at sikre høj gen-
nemførsel, hvilket betyder at vi har et stort fokus på at 
skabe et godt studiemiljø. VUC Roskilde ønsker høj elevtriv-
sel.  
 
Elevtrivsel og fastholdelse 
 
 
Aktivitet 

 Afvikling af ETU for den 2 årige HF (efterår 19) og for re-
sten af skolen (foråret 20) 

 
 Udvikling af: 

o Projekt - ” målrettet og brugervenligt informati-

onsmateriale”, herunder udarbejdelse af pixiud-

gave af ”kend studie- og ordensreglerne på sko-

len”, pixiudgave for søgning af SU og ungdoms-

kort, udvikling af plakater, der vil medvirke til at 

forenkle informationsstrømmen til kursisterne. 

o Projekt – ”bedre opstart for kursisterne” således 

at kursisterne vil kunne opleve at de har mere vi-

den om brug af canvas, ludus, kursistintra og ved 

hvor de kan finde div. Håndbøger. Projektet skal 

bla. indeholde en tjekliste til underviserne 

o Dataudtræk til opfølgning på fraværet. 

 
Succeskriterier 

 ETU måling viser at   
o Mindst 80 % af eleverne og kursisterne svarer 

at de ved, hvor de kan få støtte og vejledning 
på skolen, hvis det har været svært. 

o Mindst 80 % af kursisterne svarer at de får de 
informationer de har brug for fra skolen 
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 Der forefindes en projektplan for projektet ” målrettet og 

brugervenligt informationsmateriale”. 

 Der forefindes en projektplan for projektet ” bedre op-

start for kursisterne”. 

 Nye datatræk, som bruges til opfølgning på kursister-

nes/elevernes studieaktivitet. 
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Hf og VUC Roskilde 
Strategisk fokusområde 2 - 2019/20 

 

 
Organisation, ledelse og medarbejdere 

 
Mål 

 At udvikle organisationen, således at Hf og VUC Roskilde på tilfredsstillende vis og i tråd med vores strategi håndterer de opgaver, krav og ønsker, der 
følger af bekendtgørelser, reformer og direktiver fra ministerier, kommuner, samarbejdspartnere, medarbejdere og kursister. 

 
Overordnede succeskriterier:  

 Sikre godt samarbejde og en god og givende arbejdskultur – i overensstemmelse med skolens strategi, personalepolitik, værdier og trivselsværdier. 

 Sikre effektive processer i indsatsen forankret i udvalg, grupper og møder samt de administrative processer, som faciliterer kerneopgaverne. 

 Sikre tidssvarende og attraktive fysiske rammer for udfoldelsen af hverdagen på Hf og VUC Roskilde; i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige 
aktiviteter. 

 

  

 

Indsats Formål, succeskriterier og aktiviteter Tidsplan Ansvar for opfølgning og evaluering 

Kultur og sam-
arbejde 
 
 

Formål 
Sikre at vi har et godt og konstruktivt samarbejde, en 
frugtbar arbejdskultur og hensigtsmæssig kommunikation – 
båret af tillid, anerkendelse og gensidig respekt for 
hinandens funktioner, opgaver og roller.  
 
Aktivitet 

 Medarbejderdag 9. august om samarbejde, arbejdskul-
tur, kommunikation og sprog i organisationen – med 
ekstern konsulent med ekspertise i arbejdsmiljø. 

 Dorthe 
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 Levendegørelse af vores trivselsværdier i det daglige ar-
bejde – og drøftelse af disse i relevante sammenhænge 
(SU, AMU, lokale møder), 

 Afdækning af den professionelle kapital foråret 2020 
 
Succeskriterier 

 Afdækningen af den professionelle kapital (PK) i foråret 
2020 viser, at den sociale kapital er øget på Hf og VUC 
Roskilde samlet set – særligt med fokus på samarbejde 
mellem medarbejdere og nærmeste leder, tillid og ople-
vet retfærdighed – i forhold til resultatet i 2017.  

MIT-ledelse Formål 
HF og VUC Roskilde ønsker at sikre, at alle ledere bedriver 
målrettet individuelt tilrettelagt ledelse – over for deres 
medarbejdere 
 
Aktivitet 
Der opstartes et lederudviklingsforløb, der gennemføres 
over 1½ år – med fokus på den gode, situationsbestemte le-
delse og de gode samtaler med afsæt i det, der er Hf og 
VUC Roskildes mål og den enkelte medarbejders opgaver og 
behov.  
 
Der sættes fokus på samarbejdsprocesser og organisations-
psykologi. Der engageres en underviser/konsulent til opga-
ven – og udviklingsforløbet gennemføres som intern kom-
petenceudvikling. 
 
Succeskriterier: 

 Der fastsættes overordnede mål for og indhold i lederud-
viklingsforløbet – og forløbet påbegyndes.  

 Der fastsættes konkrete mål/succeskriterier og program 
for det kommende skoleårs kompetenceudviklingsforløb 
om MIT-ledelse 

 
 
 
 
 
 
Januar 2020- juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar 2019 
 
Juni 2020 
 
 

Dorthe 
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 Lederne oplever, at de er blevet bedre til at lede målret-
tet i forhold til den enkelte medarbejders opgaver, forud-
sætninger og behov – i forhold til HF og VUC Roskildes 
strategi og fælles kerneopgave. 

 Medarbejderne udtrykker, at de oplever at deres nærme-
ste leder lytter og sætter sig ind i deres problemstillinger, 
følger op på aftaler og at dialogen mellem nærmeste le-
der og medarbejder er frugtbar i forhold til opgaveløsnin-
gen. 

 Lederne oplever, at medarbejderne har forståelse for Hf 
og VUC Roskilde mål og opgaver – og arbejder for disse  

Januar 2021 
 
 
 
Maj 2021 
 
 
 
 
Maj 2012 

Optimal res-
source-anven-
delse  

Formål 
Hf og VUC Roskilde ønsker at sikre den mest optimale ressource-

allokering i forhold til kerneopgaverne med udbud og udvikling af 

uddannelserne.  

Fokus omfatter den overordnede økonomistyring, den optimale 

bygningsplacering og anvendelse, allokering af inventar og AV ud-

styr, samt anvendelse af informationsteknologi.   

Aktivitet 

 Sikre at de økonomiske og kompetencemæssige ressourcer 
er tilstede. Ressourcer skal løbende tilpasses (op/ned) i for-
hold til den aktuelle udvikling i aktivitet og økonomi.  

 På vej mod Campus Køge. 
 Sikre den optimale geografiske placering i forhold til Hf og 

VUC Roskildes strategi, mål og ressourcer. 
 
Succeskriterier 

 Der laves en ny budget- og budgetopfølgningsmodel til un-
derstøttelse af bedre økonomistyring. Budgetmodel imple-
menteres til budget 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August/september 2019 (mo-
del præsenteres) 
 
 
 
September eller december  
 

Viggo 
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 Der arbejdes videre med bestyrelsens beslutning om at etab-
lere udbudssted i Campus Køge (ved lejemål i KHS). Beslut-
ningsoplæg på baggrund af forhandlinger og økonomiske 
analyser forelægges bestyrelsen.  

 Der laves en analyse af potentielle markedsandele i VUC Ros-
kildes optageområder. Analysen danner grundlag for beslut-
ningsoplæg til bestyrelsen.  

 
September eller december 

 

Digitalisering Digitalisering af administrative arbejdsgange 
 
Formål 
Hf og VUC Roskilde understøtter de administrative arbejds-
gange igennem digitale løsninger. Det kan bidrage til at øge 
kvaliteten i arbejdet, lette arbejdsgange for brugere af de 
administrative ydelser, samt mindske de manuelle proces-
ser og dermed reducere risici for fejl.  
 
Digitalisering af data kan ydermere bidrage til øget kvalitet i 
ledelsesinformationen, give hurtigere og mere fleksibel ad-
gang til relevante data, og det kan bidrage til at understøtte 
beslutningsprocesser på baggrund af transparente data.  
 
Aktivitet 
Sikrer videreudvikling af: 

 Digitale værktøjer til understøttelse af (administra-
tive) arbejdsgange. 

 Ledelsesinformationssystem, herunder fastlæggelse 
af nøgletal. 

 
Succeskriterier 

 Der er udarbejdet koncept for relevante nøgletal til le-
delse og bestyrelse. Konceptet er godkendt af ledelsen. 
Nøgletal skal være kunne trækkes fra eksisterende syste-
mer (så der ikke opfindes nye administrative registrerin-
ger).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heidi og Viggo 
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Hf og VUC Roskilde 
Strategisk fokusområde 3 - 2019/20 

 

 

Partnerskaber og strategiske alliancer 

 

Mål 

 At Hf og VUC Roskilde fremstår som en udadvendt, synlig, fleksibel, troværdig og professionel samarbejdspartner på alle niveauer. 

 At etablere forpligtende samarbejder med en række udvalgte aktører inden for uddannelsesområdet, erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet – 
lokalt, regionalt og internationalt. 

 At sikre, at vi er leveringsdygtige i målrettede og fleksible uddannelsestilbud, som efterspørges af det omgivende samfund. 

 At fungere som brobygger i uddannelsessystemet – herunder til videregående uddannelse. 

 At lære af og vidensdele med nationale og internationale samarbejdspartnere via kompetenceudvikling og netværk. 
 

Overordnede succeskriterier 

 VUC Erhverv: VUC Erhverv: Indgået aftaler om opkvalificering af ledige og beskæftigede i vores dækningsområde, herunder de tosprogede. 

 Samarbejde med Videregående uddannelsesinstitutioner: Indgået forpligtende samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner i forhold til 
brobygning (hf), SPS og kompetenceudvikling af lærere på Hf og VUC Roskilde. 

 

Indsats Formål, succeskriterier og aktiviteter Evaluering/tidsplan Ansvar for opfølgning og evaluering 

Landsdæk-
kende samar-
bejde i VUC er-
hverv regi 
 
 
 
 
 
 
 

Fælles VEU-strategi og indsats for VUC-sektoren 

Formål 

 

Hf og VUC Roskilde fortsætter samarbejdet om nye 

strategiske indsatser inden for VEU i henhold til ”Vi-

den to Go”, som er en fælles landsdækkende indsats 

for VUC-sektoren.  

Formålet er: 

 At løfte kompetencer hos borgere i job og give nye 
muligheder på arbejdsmarkedet.  

 

Juni 2020 Brian og Marie 
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Hf og VUC Roskilde deltager i det STAR-finansierede 

projekt i forhold til at udbrede viden om FVU og OBU 

til strategiske nøglepersoner i jobcentre og A-kasser.  

Formålet er: 

 At klæde nøglepersoner på, så de bliver bedre til 
at spotte ledige borgere med læse-skrive og mate-
matikvanskeligheder. 

  

Aktivitet 

 Opsøgende i jobcentre og A-kasser 

 Styregrupper 

 Seminar for medarbejdere i jobcentre og A-kasser 

 Screening og undervisning 

 

Succeskriterier 

 13 jobcentre og A-kasser er kontaktet 

 Afholdt 6 møder med jobcentre og A-kasser 

 Indgået aftale med 4 jobcentre og A-kasser om at indgå 

i Star – projektet 

Regionale sam-
arbejde i VUC 
erhvervs regi 

Der er lavet aftaler om strategisk samarbejde med de 
tre andre VUC’er i Region Sjælland – i forhold til VEU. 
Kommunikation og markedsføring, udvikling af uddan-
nelse. Et tættere samarbejde omkring, konsulenter, 
lærerressourcer, ledelse, administration og udvikling 
af fællesudbud.  
 
Aktivitet 

 Forberede organisering af VUC Sjælland og ind-

stille til rektorer i regionen 

 Udvikle fælles udbudspakker 

 Samarbejde om Star-projektet 

Juni 2020 Brian og Marie 
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 Tværregionalt samarbejde om optimalt udnyttelse 

af opsøgende ressourcer.  

 

Succeskriterier 

 Der er lavet en indstilling til rektorerne 

 Udviklet 2 fælles udbudspakker 

 VUC Erhverv Roskilde indgår med 25 % i Star-

projektet i det regionale samarbejde. 

Opsøgende ar-
bejde 

VUC Erhverv fortsætter det opsøgende arbejde med 
særligt fokus på små og mellemstore virksomheder og 
kommunerne i vores dækningsområde for at sikre 
virksomhedernes kendskab til opkvalificeringsmulig-
hederne for deres medarbejdere i VUC regi. Særligt 
fokus på ufaglærte og kortuddannede på de offentlige 
arbejdspladser; kommuner, hospitaler etc. i VUC regi. 
Fx. teknisk personale, plejepersonale, rengøring, reno-
vation, Park og vej, dagplejer, pædagogisk personale 
m.fl. 
 
Aktivitet  

 Der gennemføres virksomhedsbesøg på offentlige 
arbejdspladser og i SMV.  

 Undersøger mulighederne for deltagelse lokale er-
hvervsforeninger. 

 Der tilbydes VEU-vejledning 
 Der tilbydes vejledning og informationsmøder i for 

ledige og beskæftigede i dækningsområdets fag-
foreninger og A-kasser.  

 Der gøres tiltag for større opmærksom på OBU i 
det opsøgende. 

 
Succeskriterier 

Juni 2020 Brian og Marie 
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 Der er gennemført 60 virksomhedsbesøg. 

 Der gennemføres frokostmøder med besøg af OBU-
specialist på 2 arbejdspladser. 

 Deltaget i tre erhvervsforeningsmøder 

 Der er VEU-vejledt minimum 15 beskæftigede el-
ler ledige. 

Deltaget i minimum 4 informationsmøder i A-kasser. 

2-sprogede Udvikling af undervisning for 2-sprogede 
VUC Roskilde tilbyder 2-sprogede et undervisningsfor-
løb, der imødekommer deres særlige behov, her med 
vægt på borgere med svage sproglige kompetencer. 
 
Aktivitet 
 Målgruppen defineres. 

 Vi udvikler og markedsføre i regi af VUC Erhverv forløb 
for sprogligt svage tosprogede med fagligt niveau un-
der 8./9.-klasse-niveau. 

 
Succeskriterier 

 Der er oprettet et hold FVU-start 

Juni 2020 Brian og Marie 

EU-kompeten-
cetilpasnings-
projekt 

Formål: 
Det overordnede formål med dette EU-projekt er at 
øge optagelsen på videregående naturvidenskabelige 
eller tekniske uddannelser i 
Region Sjælland og herigennem imødekomme virk-
somhedernes mangel på medarbejdere med 
videregående naturvidenskabelige eller tekniske ud-
dannelser. 
 
EU projektet forbereder vores elever/kursister til kva-
lificerede uddannelser inden for flaskehalsområder. 
 

 Lars/Raino 
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EU projektet højner niveauet for de naturvidenskabe-
lige tilbud på VUC Roskilde, ved at kunne tilbyde "stu-
diekreds" lignende aktiviteter for motiverede kursi-
ster.  
 
Mål for EU-Projektet 
I projektet er det et mål at 250 ekstra VUC elever/kur-
sister fra regionen søger uddannelser på Zealand og 
PHA. 
 
Aktiviteter: 

Omsat til lokale forhold med en kortere tidshorisont, 
så ville følgende være relevant for VUC Roskilde: 

 Der oprettes mindst 1 projektrelevant aktivitet 
med 3 aktive deltagere i Greve 

 Hvis e-sports-HF oprettes, så oprettes der en 
aktivitet der samler mindst 2/3 af holdet til fy-
siologi/fitness 

 MTU for naturfagligt personale stiger på para-
metre for autonomi og arbejdstilfredshed i 
indsatsperioden 

 Ud fra undervisningsplanerne planlægges med 
mindst 5 tværfaglige samarbejder ud af ca. 20 
forløb 

 Fysik B, Kemi B og Biologi B kursist tilmeldinger 
giver oprettelsen af mindst 5 tilvalgshold 

 Matematik A bibeholdes med kursisttilmeldin-
ger til 1 tilvalgshold per år 

 Screeningsforløb - gennemføres med 10 po-
tentielle deltagere 

 Inspirationsevents for mindst 10 GARB delta-
gere  
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 Etablering og afvikling med mindst 5 deltagere 
på forløb med tonede moduler   

 Der gennemføres deltageraktivitet (10 delta-
gere per undervisertime samt 750 deltagerti-
mer på guidining og inspirationsforløb) 

Succeskriterier: 

 Til understøttelse af det overordnede mål, er 
det et succeskriterie, at der til optagelsen au-
gust 2020 op tages 10 ekstra elever på studier 
i Zealand og/eller PHA i forhold til optagelsen 
2018 

 


