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1 Indledning 

1.1 Mål med kvalitetssikringen 

Formålet med Hf og VUC Roskilde-Køges kvalitetssikring er løbende at udvikle og forbedre 

kvaliteten af uddannelserne, undervisningen og aktiviteter i øvrigt på skolen. 

Denne plan skal sikre et samlet overblik over og fokus på kvaliteten i VUC’s kerneydelser i form af 

undervisning og udvikling, på undervisningsmiljø, arbejdsmiljø og resultater, samt på faciliteringen 

af indsatserne.  

1.2 Opdatering og offentliggørelse 

Denne plan for kvalitetssikring opdateres hvert 4. år, så det sikres, at nye indsatser og initiativer er 

afspejlet heri.  

1.3 Baggrund for kvalitetssikringsplan 

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale 

uddannelser, BEK nr. 497 af 18/05/2017 foreskriver, at en institution, der udbyder en eller flere 

gymnasiale uddannelser, skal have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering 

af hver enkelt uddannelse og af undervisningen. Systemet skal omfatte systematiske og 

regelmæssige selvevalueringer i overensstemmelse med bekendtgørelsen. 

På grundlag af selvevalueringer udarbejder skolen skriftlige opfølgningsplaner, som kan realiseres 

inden for lovgivningen og de økonomiske rammer. Opfølgningsplanerne skal hvile på den 

dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringerne og skal indeholde 

ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Dertil kommer de konkrete 

handlinger, der vil blive iværksat. 

De seneste 3 års opfølgningsplaner skal være tilgængelige på skolens hjemmeside under ”Om os”. 

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv., LBK nr 771 af 

10/06/2015, foreskriver, at oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og 

uddannelsesinstitutioner skal være offentligt tilgængelige på internettet, så borgerne enkelt og 

hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen og skolen i øvrigt.  
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2 Overblik over kvalitet og resultater 

På hjemmesiden er skolens arbejde med kvalitet og resultater offentliggjort og findes under ”Om 

os”: https://www.hfvucroskilde.dk/om-os/ 

Her vil man kunne finde information om: 

 Skolens aktuelle uddannelser, mål, fagudbud, læseplaner mv. 

 Skolens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk 

praksis og indsatsområder. 

 Kursisters fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden 

uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. 

 Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, 

bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens 

ansatte har medvirket. 

 Oplysninger om gennemsnit af karakterer for kursisternes præstationer, fordelt på 

uddannelser, uddannelsestrin og fag, således at der gives oplysninger om afsluttende 

karakterer samt andre karakterer, i det omfang der har medvirket ekstern censur ved 

bedømmelsen.  

 

2.1 Elevers og kursisters undervisningsmiljø 

LBK nr 316 af 5/04/2017 foreskriver, at uddannelsesstedets ledelse skal sørge for, at der 

udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt 

forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsen. 

Hf og VUC Roskilde-Køge gennemfører løbende evalueringer, som anvendes til at understøtte 

kvalitetsarbejdet og indsigt i elevers og medarbejders trivsel på skolens uddannelser og afdelinger.  

Undervisningsmiljøvurdering 

 Undervisningsmiljøvurderingen udarbejdes med udgangspunkt i ETU’en – og indeholder: 

o En kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø 

o Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer (fremgår af 

oversigter, referater og handlingsplaner fra kvalitetsgruppen) 

o Handlingsplan for opfølgning (kvalitetsgruppen) 

 Kursister indgår i kvalitetsgruppen for ETU. 

 

Elevtrivselsundersøgelser (ETU)  
  

Målingen for Hf og VUC Roskildes hf2-elever 

  

https://www.hfvucroskilde.dk/om-os/
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Skolen gennemfører en årlig trivselsmåling med henblik på at forbedre elevernes trivsel og 

læringsmiljøet på skolen. Trivselsmålingen fungerer som et pædagogisk og strategisk redskab, der 

fokuserer på elevernes faglige og sociale trivsel. Målingen udgøres af et kvantitativt spørgeskema 

med en række fastlagte obligatoriske spørgsmål og med mulighed for at give åbne kommentarer.  

  

 Måling gennemføres i oktober og november måned  

 Resultaterne foreligger i forlængelse af målingen, ca 3-4 måneder efter. 

 Senest en uge efter at målingen er gennemført, overfører skolen elevernes besvarelser til 

Undervisningsministeriet/Styrelsen for It og Læring (STIL) gennem styrelsens web-service. 

 Kvalitetsgruppen for ETU analyserer resultatet, udarbejder høj og lav score, udpeger 

problemfelter, præsenterer resultaterne for alle ansatte og udarbejder en overordnet 

handlingsplan for arbejdet med overordnede fokusområder.  

 Resultater og handlingsplan drøftes i ledelse, SU og AMU.  

 HF2-afdelingen arbejder med resultater og problemfelter samt fokusområder mhp. udvikling 

og forbedring.  

 Handlingsplan ligger endeligt klar juni.  

 Kommissorium for kvalitetsgruppen fremgår af Organisationsoverblik. 

  

Målingen for Hf og VUC Roskildes hfe-kursister 
  

 Måling gennemføres hvert 2. år – lige år – i november måned som en kvantitativ måling 

med mulighed for at give åbne kommentarer. 

 Resultater foreligger i december-januar i forlængelse af målingen. 

 Kvalitetsgruppen for ETU analyserer resultatet, udarbejder høj og lav score, udpeger 

problemfelter, præsenterer resultaterne for alle ansatte og udarbejder en overordnet 

handlingsplan for arbejdet med overordnede fokusområder.  

 Resultater og handlingsplan drøftes i ledelse, SU og AMU.  

 Alle uddannelsesretninger og alle afdelinger arbejder med resultater og problemfelter samt 

fokusområder mhp. udvikling og forbedring inden for de relevante områder. 

 Handlingsplan ligger endeligt klar juni. 

 Kommissorium for kvalitetsgruppen fremgår af Organisationsoverblik. 

  

Resultater, opfølgningsplaner og undervisningsmiljøvurdering offentliggøres på skolens 

hjemmeside. 
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4. Medarbejderes arbejdsmiljø 

Medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU) og Arbejdspladsvurdering (APV) 

 Måling gennemføres hvert 2. år – lige år – i marts måned som en kvantitativ måling med 

mulighed for at give åbne kommentarer. 

 Resultater foreligger april-maj. 

 Kvalitetsgruppen for MTU/APV analyserer resultatet, udarbejder høj og lav score, udpeger 

problemfelter, præsenterer resultaterne for alle ansatte og udarbejder en overordnet 

handlingsplan for arbejdet med overordnede fokusområder. 

 Resultater og handlingsplan drøftes i ledelse, SU og AMU. 

 Alle uddannelsesretninger og alle afdelinger arbejder med resultater og problemfelter samt 

fokusområder mhp udvikling og forbedring inden for de relevante områder. 

 Handlingsplan ligger endeligt klar i oktober. 

 Kommissorium for kvalitetsgruppen fremgår af Organisationsoverblik 
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 3. Særlige kvalitets- og tilsynsmål 

STUKs kvalitets- og tilsynsstrategi angiver, at STUK vil holde tilsyn med uddannelser og 

institutioner for at holde fokus på skolernes og institutionernes faglige, økonomiske og 

administrative resultater med henblik på at understøtte effektiv institutionsdrift og kvalitetssikring 

lokalt. 

 

2.2 Overordnede faste tilsynsområder 

2-årig hf og 3-årig hf: 

 Eksamensresultater (gennemsnit) 

 Overgang til videregående uddannelse 

 Frafald 

 Løfteevne1  

2.3 Opfølgning på de overordnede tilsynsområder  

Visionen er, at Hf og VUC Roskilde-Køge bliver springbræt til nye muligheder for kursisterne, og 

målet er derfor, at flere kursister gennemfører uddannelsen, med bedre resultater mhp. videre 

uddannelse. 

Hf og VUC Roskilde udarbejder hvert år flere nøglemålinger, som indgår i grundlaget for arbejdet 

med kvaliteten i undervisningen og i øvrigt.  

Eksamensresultater 

Når en eksamenstermin er afviklet udtrækkes 

 Karakterstatistik pr. fag. 

 Karakterstatistik pr. 2-årige HF-klasser. 

 

Herefter beregnes karaktergennemsnit pr. uddannelse (HF2-HFE-AVU) for mundtlig og skriftlig 

eksamen. 

                                                           
1 socioøkonomisk referencekarakter: viser hvordan en enkelt skoles kursister har klaret eksamenerne 

sammenlignet med kursister på landsplan med samme baggrundsforhold, fx karakterer fra 

grundskolen samt forældrenes indkomst og uddannelse. 
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Disse data lægges på hjemmesiden under ”Om skolen – Vision, strategi og nøgletal”. 

Derudover videregives karakterstatistik til faggrupperne, der efterfølgende inddrager resultaterne i 

udviklingsarbejdet med de respektive fag. På det første faggruppemøde i det nye skoleår skal 

lærerne drøfte eksamenskaraktererne. Faggrupperne diskuterer pædagogiske og didaktiske metoder 

mhp. videndeling af gode erfaringer og resultater. 

Målet er ikke, at lærerne skal sikre, at karaktererne bliver bedre. Målet er at lærerne bruger 

karaktererne til at tale om kursisternes niveau, forudsætninger, sammensætning, udviklingen over 

år, de bagvedliggende årsager til at karaktergennemsnittet er faldet eller steget i bestemte fag (fx 

kursisternes baggrund og indgangskarakterer) – for derefter at tale om, hvilke tilrettelæggelser eller 

undervisningsformer der kunne have den bedste effekt, således at vi bedst muligt kan støtte og løfte 

kursisterne læringsmæssigt. Det er således løfteevnen, der er i fokus.  

Overgang til videregående uddannelse 

Vi trækker hvert efterår data om, hvor mange af vores kursister der fortsætter på kort, mellemlang 

eller lang videregående uddannelse. Data lægges på hjemmesiden. 

Frafald 

Når et kursusår er afsluttet, udtrækker vi lokalt på skolen en rapport, der viser frafald pr. 

Uddannelse. 

Herefter beregnes gennemførelsesprocenten pr. uddannelse. 

Disse data lægges på hjemmesiden under ”Om skolen” og videregives til studieservice, der lader 

disse data kan indgå i udviklingsarbejdet af fastholdelse af kursister. 

 

Løfteevne 

Vi trækker hvert efterår data om, hvor meget Hf og VUC Roskilde-Køges kursister har flyttet sig 

fagligt – fra de karakterer de kom ind med til de karakterer, de går ud med.  

Indsatser, opdatering og offentliggørelse 

Generelt vil resultaterne danne udgangspunkt for analyser og opfølgning – og der sættes mål for 

udvikling og forbedring. Indsatser og succesmål fremgår af skolens opsummering af indsatsområder 

samt mål- og handlingsplaner. 

Hf og VUC Roskildes aktuelle indsatsområder vil altid kunne læses på www.hfvucroskilde.dk 
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STUK’s tilsynsplan for 2022 fokuserer derudover på disse områder 

(https://www.stukuvm.dk/aktuelt/uvm/2022/jan/220111-styrelsen-for-undervisning-og-kvalitet-er-

klar-med-tilsynsplanen-for-2022) 

Hf og VUC Roskilde-Køge arbejder hvert år med de områder, som STUK udpeger i deres 

tilsynsplan med involvering af relevante medarbejdere og kursister. 

Endelig har Hf og VUC Roskilde internt udarbejdet kvalitetskrav på følgende områder: 

 Personalepolitik 

 Kompetenceudvikling 

 Organisation og samarbejde 

 Økonomistyring 

 Ekstern kommunikation 

 Studieservice og specialpædagogisk støtte 
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Årshjul for kvalitetssikringsplanen 

Herunder ses et årshjul for, hvornår de enkelte områder i kvalitetssikringsplanen opdateres i løbet af 

året. 

Januar:  

 Karaktergennemsnit fra dec. Termin.  

 Forarbejdet til Institutionsplan for UF for næste skoleår begyndes via inddragelse af lærere og 

TR. 

 Tilbudsplan fastlægges.  

  

 

Februar:  

 Årsregnskab udarbejdes. 

 
Marts:  

 Årsregnskab godkendes af bestyrelsen. Offentliggøres på hjemmesiden. 

 Medarbejdertrivselsundersøgelse jvert andet år (lige år). Resultater foreligger i april-maj. 

 Tilbudsplan godkendes af bestyrelsen. 

 
April:  

 Personalepolitik revideres hvert fjerde år med godkendelse i juni af bestyrelsen. 
 

Maj:  

 Markedsføringsplan revideres. 

 Instititionsplan for UF-området præsenteres for lærerne med henblik på kvalificering. 
 

Juni:  

 ETU handlingsplan for indsatsområder.  

 Teamstruktur for skoleåret aftales. 

 Strategiseminar bestyrelse og ledelse hvert år. 

 Løbende budgetopfølgning og aktivitetsstatus. 

 Beslutning strategiske indsatser for næste år. 
 

August: 

 Strategiarbejde igangsættes I organisationen, hvert år indsatser, hvert fjerde år vision og strategi. 

 Markedsføringsplan revideres. 

 Sygdoms- og fraværsstatistik. 
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September: 

 Frafald og karaktergennemsnit fra juni termin. 

 Revideret budget godkendes af bestyrelsen. 

 Evaluering af strategiske indsatser. 

 Lærernes arbejde med eksamensresultater og indsatser. 

 
Oktober: 

 MTU handlingsplan. 

 Omverdensanalyse blandt eksterne samarbejdspartnere, hvert andet år i lige år. 

 Overgang til videregående uddannelser, løfteevne og lønstatistikker. 

 

 

November: 

 Udbud af uddannelser påbegyndes med en udbudsplan – til godkendelse blandt ansatte og 

bestyrelse I 1. kvartal. 

 
December: 

 Markedsføringsplan udarbejdes. 

 Budget godkendes af bestyrelsen. 
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3 Vision og strategi  

Hf og VUC Roskilde-Køge opererer på basis af et bestyrelsesvedtaget strategisk styringsgrundlag – 

eller vision og strategi – som udstikker de overordnede og langsigtede pejlemærker i forhold til 

indsatsen, som skal leveres i forhold til arbejdet.  

Det strategiske styringsgrundlag indeholder: 

 Mission 

 Vision 

 Værdier 

 Grundfortælling 

 Strategiske fokusområder, strategiske mål 

Opdatering og publicering 

Hf og VUC Roskilde-Køges strategiske grundlag – eller Vision og strategi - er gældende for en 4-

årig periode. Hvert 4. år gennemføres en revision og opdatering af vision og strategi i en 

involverende proces med bestyrelse og med medarbejdere. 

 

Hf og VUC Roskilde-Køges vision og strategi findes på www.hfvucroskilde.dk.  
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4 Udbud af uddannelser og andre ydelser 

Hf og VUC Roskilde-Køge rummer flere uddannelser sigtende mod voksne uddannelsessøgende, 

som søger at sikre sig helt grundlæggende skolekompetencer, eller som skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse – på fuld tid eller som enkeltfagsundervisning.  

HF (HF-e og HF-2) 

Højere Forberedelseseksamen er en gymnasial uddannelse, der giver adgang til alle videregående 

uddannelser, også på universiteter. Fagene udbydes på niveauerne C, B og A, hvor A er det højeste 

niveau. Man kan vælge at tage fag enkeltvis eller som et samlet forløb.  

Der udbydes også en 2-årig hf over 3 år for ordblinde samt hf-pakker over 1 år rettet mod 

professionsuddannelserne. 

 

Optagelse på den 2 årige hf og på hf for ordblinde over 3 år, kan ske direkte efter 9. og 10. klasse. 

Optagelse på Hf enkeltfag og hf pakke forløb kan tidligst finde sted 1 år efter, at man har afsluttet 

sin 9. klasse eller 10. klasse. 

 

AVU (Almen Voksen Uddannelse) 

AVU er målrettet unge og voksne der ikke har bestået 9.-10. klasse, og som evt. gerne vil videre på 

HF. Som udgangspunkt for personer over 25 år. 

 

AVU består af en række kernefag og tilbudsfag. Fagene udbydes på basisniveau og på niveauerne 

G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau. 

 

FVU (Forberedende Voksen Undervisning) 

FVU er et gratis tilbud for alle over 18 år, som foregår på små hold. 

 

FVU-undervisningen omfatter fagene: FVU-dansk, FVU-matematik. Særligt for beskæftigede 

tilbydes også FVU-engelsk og FVU-digital. 

FVU tilbydes både som fremmøde på virksomheder, på VUC og som Online 

 

Inden kursisten begynder på FVU, skal kursisten deltage i en screeningstest, så man kan få afklaret, 

om kursisten er inden for målgruppen. Man kan gå til prøve efter hvert trin.  

 

OBU (Ordblinde Undervisning) 

Ordblindeundervisning (OBU) er et undervisningstilbud til unge og voksne ordblinde, som har 

forladt grundskolen og ikke går på FGU.  

OBU tilbydes både som fremmøde på virksomheder, på VUC og som Online. Det tilbydes i dansk, 

engelsk, it, matematik og dansk som andetsprog.  
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Hvorvidt man er berettiget til OBU afgøres med en ordblindetest. 

 

Andre ydelser 

Hf og VUC Roskilde leverer også specialpædagogisk støtte til ordblinde studerende på 

videregående uddannelser i hele Region Sjælland. 

Der tilbydes testning for talblindhed, samt administration af it-ansøgninger til ordblinde for alle 

borgere i skolens dækningsområde. 

 

Målgruppen 

Kursister på Hf, AVU, OBU, FVU: SE strategi 2019-23. 

Undervisningen har på Hf, AVU, OBU, FVU forskellige tilrettelæggelsesformer, både som 

fremmødeundervisning og som online-undervisning. 

Tilbudsplan for uddannelserne 

Hf og VUC Roskilde-Køge udarbejder tilbudsplanen for hf, AVU, OBU for det kommende skoleår 

ud fra behov og efterspørgsel generelt. Dertil kommer fagudbud på baggrund af eventuelle aftaler 

med samarbejdspartnere, krav fra Undervisningsministeriet og en vurdering af erhvervslivets 

aktuelle uddannelsesbehov. 

 

En del af fagudbuddet målrettes i forhold til eksterne samarbejdspartnere og virksomheder. Det er 

en løbende proces, der foregår i VUC Business Partner, der udgør en særskilt enhed på Hf og VUC 

Roskilde. 

  

Endelig tilbudsplan præsenteres og fastlægges i SU og godkendes i bestyrelsen. 
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6. Persondatapolitik 

Det overordnede formål med Hf og VUC Roskilde-Køges persondatapolitik er at definere 

rammerne for skolens behandling af persondata, så behandlingen lever op til den gældende 

persondatalovgivning. 

Persondatapolitikken er en aftale mellem alle ansatte, ledelsen og bestyrelsen på Hf og VUC 

Roskilde, hvor vi forpligter os til at behandle persondata ansvarligt og efter den til enhver tid 

gældende lovgivning. Persondatapolitikken definerer endvidere rammerne for den databehandling, 

der foretages af Hf og VUC Roskildes eksterne samarbejdspartnere (databehandlere). 

Persondatapolitikken lægger blandt andet vægt på følgende punkter: 

 Ansvarsfordeling 

 Ansvarlig databehandling 

 Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed 

 Hjemmelsgrundlag 

 Fortegnelser over behandlingsaktiviteter 

 Den registreredes rettigheder 

 Behandlingssikkerhed 

 Håndtering af brud på persondatasikkerheden. 

 

Persondatapolitikken består af en overordnet politik, og under denne ligger en række dokumenter 

med et mere konkret og operativt indhold. 

Opdatering og offentliggørelse 

Persondatapolitikken opdateres samlet hvert 4. år i forlængelse af beslutning om Hf og VUC’s nye 

strategi for den kommende fireårige periode. Persondatapolitikken forelægges SU til orientering og 

godkendes herefter endeligt af bestyrelsen i juni. De underliggende dokumenter, som 

persondatapolitikken overordnet beskriver, kan opdateres oftere. 

Der gennemføres løbende GDPR/opmærksomhedskursus for skolens ansatte. 

Hf og VUC Roskildes seneste persondatapolitik er tilgængelig på www.hfvucroskilde.dk 

 

 

 

http://www.vucroskilde.dk/
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7. Personalepolitik 

Det overordnede formål med Hf og VUC Roskildes personalepolitik er på den ene side at medvirke 

til, at institutionen opfylder sine mål, og på den anden side sikre, at målene bliver nået på en 

acceptabel og hensigtsmæssig måde for medarbejdere og ledelse. 

 

Personalepolitikken er en aftale mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne 

indbyrdes, hvor vi forpligter os til at behandle hinanden værdigt og agere etisk og ansvarligt i alle 

sammenhænge.  

 

 

Personalepolitikkens mål 

 

 At skabe rammer for attraktive arbejdspladser  

 At skabe rammer for udvikling af arbejdsfællesskaber  

 At være retningsgivende for medarbejdere og lederes samarbejde. 
 

Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig være orienteret mod Hf og VUC Roskildes 

værdigrundlag. Hf og VUC Roskilde lægger vægt på følgende fem værdier:  

 Mangfoldighed: Fordi Hf og VUC Roskilde ser mangfoldighed i kursisternes og 

medarbejdernes faglige, sociale og kulturelle baggrund som en styrke.  

 Gensidig respekt: Fordi gensidig respekt fremmer samarbejde og udvikling.  

 Ligeværdighed: Fordi vi møder både voksne og unge som ligeværdige voksne med et 

voksenpædagogisk udgangspunkt for at lære og være. 

 Engagement: Fordi engagement fremmer motivation og skaber nærvær, energi og mening.  

 Udvikling: Fordi faglig, pædagogisk og personlig udvikling sætter kursister, medarbejdere 

og Hf og VUC Roskilde som organisation i stand til at møde udfordringer i en globaliseret 

verden.  

Personalepolitikken består af en overordnet politik samt delpolitikker og relevante procedurer. 

 

De områder, personalepolitikken beskriver, er den konkrete udmøntning af Hf og VUC Roskildes 

fokusområder og principper. Politikområderne udgør det redskab, som driver værdierne til 

virkelighed. Politikområderne er i deres perspektiv proaktive og fremadrettede med henblik på at 

skabe den gode arbejdsplads. 

Opdatering og offentliggørelse 

Personalepolitikken opdateres samlet hvert 4. år i forlængelse af beslutning af VUC’s nye strategi 

for den kommende 4-årige periode. Personalepolitikken forelægges SU til drøftelse og godkendes 
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herefter endeligt af bestyrelsen. Delpolitikker knyttet til personalepolitikken kan opdateres oftere, 

hvis der mellem parterne er enighed herom, ligesom delpolitikken kan opsiges af den ene part.  

Hf og VUC Roskildes seneste overordnede personalepolitik er tilgængelig på 

www.hfvucroskilde.dk 

Den samlede personalepolitik findes på skolens intranet.  
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8. Pædagogisk strategi 

Den overordnede pædagogiske strategi for Hf og VUC Roskilde er fundamentet for det 

pædagogiske arbejde og skal være med til at tydeliggøre og sikre, at der er en sammenhæng mellem 

den daglige undervisning og Hf og VUC Roskildes overordnede mål. 

Med afsæt i målsætninger for undervisningen, fx den fortsatte udvikling af feedbackformer og 

inddragelse af it i undervisningen, samt skolens værdigrundlag, sætter den pædagogiske strategi 

retningen for en systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen og 

kursisternes læring på alle niveauer – en sikring, vi forankrer gennem den kontinuerte dialog 

mellem alle involverede parter: elever/kursister, lærere, studievejledere og ledelse. 

”Fra pædagogisk strategi til didaktisk praksis” er en publikation, der synliggør, hvordan den 

pædagogiske strategi, der netop er beskrevet i overordnede termer, bliver levende i den daglige 

undervisning gennem eksempler. Og netop gennem eksempler, fordi det ikke skal være en normativ 

liste, men ideer og muligheder inden for de enkelte områder til inspiration for både nuværende og 

kommende kolleger. ”Fra pædagogisk strategi til didaktisk praksis” er skrevet med input fra 

underviserne og er primært henvendt til underviserne.  

Dette skrift er således en måde at vise hinanden, hvordan vi ser vores pædagogisk-didaktiske 

arbejde i praksis. Hensigten er, at det kan brede en vifte af pejlemærker ud gennem de praktiske 

eksempler inden for de forskellige områder, og at man som underviser på Hf og VUC Roskilde 

herigennem både kan se bredden i vores fælles virke og forhåbentlig endda blive inspireret af det. 

Det findes i en trykt version og vil desuden findes i en elektronisk version på skolens intranet, så 

dokumentet forbliver levende. 

 

Lærerkompetencer

Tilrettelæggelse af 
undervisning

Undervisningens 
praksis

Progression og 
evaluering

Kultur og 
fællesskaber
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9. Lærersamarbejde – organiseret i faggrupper og team 

Det overordnede formål for lærersamarbejdet på Hf og VUC Roskilde er at fastholde kursisterne i 

deres uddannelsesforløb, at støtte dem i at få så stort udbytte af undervisningen som muligt, at 

udvikle undervisningen sammen samt arbejde for et positivt og frugtbart studiemiljø for kursisterne. 

 

Faggruppesamarbejde 

Faggruppesamarbejdet har til formål at understøtte et højt fagligt niveau i de enkelte fag gennem 

vidensdeling, udvikling af fagene og faglig sparring – med afsæt i gældende lovgivning for fagene.  

Dette sker bl.a. via udarbejdelse af studieplaner (hf) og undervisningsforløb, diskussion af modeller 

for evaluering af undervisningen, sparring omkring materialevalg, læringsaktiviteter og relevant 

inddragelse af digitalisering samt vidensdeling omkring eksamen. 

 

Teamsamarbejde 

Teamsamarbejdet understøtter en systematisk kvalitetsudvikling og evaluering af undervisningen 

med refleksion og selvrefleksion som omdrejningspunkt. Teamsamarbejdet giver desuden lærerne 

mulighed for at få og give kollegial støtte i en hverdag, hvor lærerne bliver udfordret af en 

mangfoldig kursistgruppe. 

 

Hf og VUC Roskilde arbejder med to typer team: 

 Klasseteam: Teamet skal planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle årets undervisning på 

de hold, man er fælles om. 

 Temateam: Teamet skal planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle det/de valgte temaer i 

forhold til undervisningen. 

 

Kommissorierne for de forskellige typer af lærersamarbejde findes på Canvas. 
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10. Kompetenceudvikling  

Medarbejderne 

Medarbejderne er en afgørende faktor for, at det lykkes for Hf og VUC Roskilde at skabe den 

fornødne uddannelse og opkvalificering af kursisterne. 

Hf og VUC Roskilde prioriterer kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder med henblik på 

at øge medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer i bred forstand – fagligt, 

pædagogisk/didaktisk, strategisk og både via formel og uformel efteruddannelse – ud fra to vinkler: 

 den løbende udvikling af de faglige kvalifikationer hos den enkelte medarbejder i forhold til 

udførelsen af det daglige arbejde 

 en strategisk kompetenceudvikling af enkelte medarbejdere, grupper af medarbejdere 

og/eller hele institutionen ud fra institutionens særlige indsatsområder. 

 

Den løbende udvikling af faglige kvalifikationer kan ske via interne kurser, eksterne kurser, 

kollegial sparring, styrkelse af faggruppesamarbejdet, udviklingsprojekter, arbejdsorganisering mv. 

Strategisk kompetenceudvikling kan ske via interne kurser, eksterne kurser, kompetencegivende 

efteruddannelse, jobrotation, netværksdannelse, deltagelse i udviklingsarbejder mv. I forhold til 

anvendelse af ressourcer i form af timer og kroner til den strategiske kompetenceudvikling sker 

dette som en prioritering af ansøgninger i forhold til deres relevans for institutionens 

indsatsområder samt som et led i fastholdelse/udvikling af medarbejdere. 

Ledelsen 

Hf og VUC Roskilde prioriterer kompetenceudvikling af alle ledere ved Hf og VUC Roskilde, både 

den interne og eksterne, den uformelle og den formelle kompetenceudvikling – ud fra to vinkler: 

 En strategisk kompetenceudvikling af den enkelte leder og lederteamet som helhed. Foregår 

i relation til Hf og VUC Roskildes vision og strategi – og med fokus på udvikling af 

strategisk ledelse, innovationsledelse, ledelse af digitalisering, ledelse af bæredygtig 

udvikling samt ledelse af fagprofessionelle. Kan foregå dels som kompetencegivende 

lederuddannelse, som kursusforløb over en længere periode bestående af flere seminarer 

med fokus på praktiske lederegenskaber, som fælles udviklingsforløb for det samlede 

lederteam med eksterne undervisere, som enkeltstående kursusdage for enkelte ledere eller 

flere ledere mv. 

 Løbende ajourføring af de faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer i relation til det 

daglige arbejde – og de behov for specifikke ledelsesmæssige kompetencer, der kræves for 

den enkelte. Kan foregå som eksterne kursusdage eller kursusforløb eller interne 

opkvalificeringsforløb, temadage etc. 

 Lederteamet deler løbende og aktivt viden, der er relevant for organisationen og for 

lederteamets opgaveløsning. Dette sker via ledermøder, lederseminarer samt via den daglige 

mundtlige og skriftlige kommunikation. 
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Opdatering og offentliggørelse 

Kompetenceudvikling drøftes i SU hvert 2. år (ulige) – i relation til arbejdet med Hf og VUC 

Roskildes strategiske indsatsområder – og drøftes i øvrigt løbende hvert skoleår i 

uddannelsesretningerne og med den enkelte ansatte ved medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) 

eller gruppeudviklingssamtaler (GRUS). 
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11. Økonomiske resultater  

Budget og budgetopfølgning 

Hf og VUC Roskilde udarbejder årligt ét budget forud for budgetåret og medio året et revideret 

budget. Begge disse budgetter involverer en fuldstændig gennemgang af forventede indtægter samt 

løn- og driftsudgifter. I tilknytning til budgettet, som udarbejdes forud for året, gennemføres 

endvidere en fremskrivning på budgetåret. Begge budgetter ledsages af en skriftlig præsentation af 

Hf og VUC Roskildes aktiviteter og indsatser og forelægges bestyrelsen med henblik på dennes 

godkendelse. Herefter orienteres SU om budgettet. 

Udover budgetterne udarbejdes desuden i efteråret i det enkelte budgetår et estimat på året i 

oktober/november, som løbende opdateres frem til udløb af budgetåret.  

Hf og VUC Roskildes budget er opdelt i en række delbudgetter baseret på formål, afdeling, projekt 

og finanskonto. Denne detaljering og de flexible træk, der kan gennemføres, muliggør en løbende 

tæt opfølgning i forhold til alle dele af Hf og VUC Roskildes økonomiske aktivitet. På denne måde 

kan markante afvigelser hurtigt adresseres, og korrigerende handlinger kan iværksættes.  

Budget og budgetopfølgningsarbejdet kvalitetssikres teknisk via opdateringer i ØS-LDV.  

Årsrapport 

Hf og VUC Roskilde udarbejder årligt en årsrapport i forlængelse af det enkelte budgetårs udløb. I 

denne årsrapport præsenteres dels de opnåede resultater i løbet af det enkelte budgetår, og der 

foretages en regnskabsmæssig gennemgang af det økonomiske resultat af de gennemførte 

aktiviteter.  

Opdatering og offentliggørelse 

Budget og revideret budget forelægges bestyrelsen i henholdsvis november/december henholdsvis 

juni, og herefter orienteres SU. Budgettet er et internt ledelsesredskab og offentliggøres i øvrigt 

ikke.  

Årsrapport og -regnskab for Hf og VUC Roskilde forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse i 

marts måned i forlængelse af revisors påtegning. I forlængelse af bestyrelsens godkendelse af 

årsrapporten offentliggøres denne på hjemmesiden https://www.hfvucroskilde.dk/om-os/ 

 

https://www.hfvucroskilde.dk/om-os/
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12. Organisation og samarbejde 

Hf og VUC Roskilde udvikler og tilpasser løbende vores organisation, således at vi kan håndtere de 

opgaver, krav, reformer og ønsker, der måtte kommunikeres fra ministerier, bestyrelse, 

samarbejdspartnere, kursister og medarbejdere. 

Organisationsoverblik: 

 

Opdatering og offentliggørelse 

Samarbejds- og udvalgsstruktur, vedtægter for bestyrelsen, funktionsbeskrivelse for ledelsen og 

kommissorier fremgår af folderen ”Samarbejde, udvalg og funktioner”. Den findes på 

hjemmesiden: https://www.hfvucroskilde.dk/om-os/vision-strategi-og-noegletal/ 

For at skabe klarhed over, hvor man som medarbejder henvender sig i forhold til konkrete og 

praktiske forhold og problemstillinger, er der desuden udarbejdet en folder ”A-Å – Hvem kan jeg 

nå?”, som ligger på Canvas. 
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Ledelsens struktur 
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13. Data og ledelsesinformation  

Hf og VUC Roskilde-Køge tilvejebringer løbende en del data, som understøtter den faktuelle viden 

om, hvordan institutionen præsterer.  

 Budgetter og budgetopfølgning, som oplyser om aktiviteternes økonomiske grundlag og 

udviklingen heri. Bl.a. fokus på omkostningstyper (undervisning, ledelse og administration, 

bygninger mv.) og omkostningssted (formål og afdeling). 

 Aktivitetsstatus og fremskrivning på samme.  

 Eksamensresultater og gennemførelsesprocent. 

 Nøgletal i relation til aktivitet, årskursister, rekrutteringsunderlag og rekruttering, 

medarbejder-kursistratio o.l.  

 Diverse lønstatistikker. 

 Sygdoms- og fraværsstatistik. 

 Tidsregistrering generelt. Ved årets slutning gøres status over forbrug af tid 

(overtid/undertid).  

 Diverse analyser og scenarieberegninger. 

 

Ledelsesinformationen skal sikre, at Hf og VUC Roskilde-Køge kan benchmarke sig imod sig selv 

henover årene samt kan indgå i benchmarking på tværs i VUC-sektoren og uddannelsessektoren i 

øvrigt. 

Opdatering og offentliggørelse 

Aktivitetsstatus, eksamensresultater, gennemførelsesprocenter og andre statistikker offentligøres på 

hjemmesiden løbende gennem året på linje med en række af de øvrige nøgletal, jf. øvrige afsnit i 

denne publikation.  

En del af de nævnte informationer har også karakter af intern ledelsesinformation og distribueres 

derfor til ledelsen, ligesom data indgår i SU’s og/eller andre interne foras arbejde. Derudover 

offentliggøres materialet ikke.  



26 
 

14. Studieservice og specialpædagogisk støtte  

Studieservice ved Hf og VUC Roskilde-Køge 

Studieservice er en enhed bestående af vejledere, studiesekretærer og en studiemiljørådgiver, 

således at kursisterne har én indgangsvej og kan få vejledning om uddannelse, SU, skema og støtte 

til at gennemføre studiet. 

Eksamensområdet, studieværksteder og skemalægning er ligeledes opgaver, der varetages i 

studieservice.  

Specialpædagogisk støtte og IT-rygsæk 

Hf og VUC Roskilde-Køge har forskellige støttende tiltag over for kursister med særlige behov. 

Udover de ordinære tilbud som fx studieværksted, tutorsamtaler o.lign. iværksætter Hf og VUC 

Roskilde særlige tiltag over for kursister med diagnosticerbare vanskeligheder, som fx ordblindhed, 

ASF, Aspergers syndrom, høre- og synshandicap, talblindhed m.m. 

Det varetages af studieservice, hvor studiemiljørådgiveren arbejder tæt sammen med 

studievejledningen omkring organiseringen af diverse støtteforanstaltninger, fx via mentorordninger 

eller SPS. 
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15. Ekstern kommunikation  

Hf og VUC Roskilde-Køge arbejder med at synliggøre sine aktiviteter og tilbud bedst muligt i 

omverdenen – både for at tiltrække nye kursister og for at markedsføre og brande institutionen. Hf 

og VUC Roskilde-Køge ønsker samtidig at være kendt for sine fleksible uddannelsestilbud. 

Der skabes synlighed i lokalområderne i hele dækningsområdet, blandt andet gennem en proaktiv 

tilgang til pressen med artikler og omtale.  

Annoncering og branding sker via information på web og på sociale medier samt annoncer i dags- 

og lokalpressen mv. Hertil kommer selvfølgelig den egentlige markedsføringsindsats.  

 

Opdatering og offentliggørelse 

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi for ekstern kommunikation og markedsføring, som 

opdateres løbende. Markedsføringsindsatserne opdateres dog hvert år. Selve den overordnede 

kommunikationsstrategi er tilgængelig på skolens intranet under Personaleintra – Organisation. 

 


