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Forord          Juni 2022  

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 2022-2023 tager afsæt i: 

 Vores vision og strategi for 2019-2023 

 De strategiske indsatser for 2021-2022 

 Seminar for bestyrelse og ledelse 2. juni 2022  

 Drøftelser i SU 

 Ønsker fra lærermøder, pædagogiske koordinatorer 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 Business Partner 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-Køge 
Strategisk fokusområde 1 - 2022/23 

 

  
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 

 At bidrage synligt til at udvikle kursisternes digitale dannelse og kompetencer samt bevidsthed og kompetencer i forhold til medborgerskab og bæredyg-
tighed 

 
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%  
 

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

  

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

Verdensmål 
Chora 2030 
skole 
 

Bæredygtighed – elever /kursister + undervisning 

 
Formål 
At sikre rammer for at elever og kursister på alle uddannelsesret-
ninger og områder modtager uddannelse i bæredygtig udvikling 
med udgangspunkt i en helhedstænkning af institutionen, hvor 
bæredygtighed tænkes ind i både undervisning, drift, ledelse og 
samarbejde med det omgivende samfund.  

 
Succeskriterier 

1. Vi er blevet Chora 2030 certificeret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo juni 2023 

Sune 
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2. Der er udarbejdet handlingsplan for aktiviteter inden for 
området elever 

 
Aktiviteter 

 Afholdelse af medarbejderdag med fokus på bæredygtig-
hed og verdensmål med medarbejderinvolvering 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe for elever 

 Pædagogiske udviklingsprojekter med fokus på denne ind-
sats 

 

Internationalisering 

 

Formål 
Bibringe vores kursister internationalt udsyn og internatio-
nale kompetencer, der kvalificerer til videre uddannelse og 
fremtidens arbejdsmarked – gennem udvikling af  
global dannelse samt kulturforståelse, samfundsengage-
ment og demokratisk fællesskab, indsigt, udsyn og ansvar 
samt empati og tolerance. 
Understøtte medarbejdernes internationale og globale kom-
petencer, således at de aktivt kan understøtte kursisternes 
udvikling som ”verdensborgere” 
 
 
Succeskriterier 

1. Hf2-3 klasser tilbydes studieture som en del af deres ud-
dannelse 

2. Der etableres et samarbejde med en skole fra et andet 
land mhp. elevmobilitet 

3. Der ligger en plan for hvordan internationalisering indgår 
som en dimension i undervisningen på de forskellige ud-
dannelsesretninger 

4. De medarbejdere der har gennemført efteruddannelse el-
ler jobskygning i udlandet har videndelt erfaringer og 

Ultimo 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo juni 2023 
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praksis fra deres ophold med kollegaer – samt afprøvet 
den nye viden i egen praksis 

 
Aktiviteter 

 2 medarbejdere har været i Grønland med henblik på fæl-
les forberedelse af samarbejdsklasser ml. Hf og VUC Ros-
kilde og GUX Aasiaat. 

 4-5 hold/klasser har været på elevmobilitet via ERASMUS+ 
og har aflagt rapport 

 Udvalgte medarbejdere deltager i aktiviteter vedr. Eras-
mus+ og Nordplus – herunder konferencer 

 Der foreligger en handleplan for internationale aktiviteter 
for de næste 5 år.  

 En række medarbejdere gennemfører efteruddannelse el-
ler jobskygning i udlandet mhp at tage relevant viden med 
tilbage til praksis og videndeling på Hf og VUC Roskilde – 
inden for Erasmus+ programmet. 

 Videreførelse af pædagogiske udviklingsprojekter med fo-
kus på denne indsats 
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Digitalisering 
- af og i un-
dervisningen 

Formål 
At sikre at vores kursister har den digitale dannelse og de di-
gitale kompetencer, de har behov for – for at kunne mestre 
videre uddannelse og beskæftigelse, når de søger videre fra 
hf og VUC Roskilde. 
 
At sikre at lærerne har de digitale og pædagogisk-didaktiske 
kompetencer, de har behov for - for at kunne understøtte 
kursisternes digitale kompetenceudvikling. 
 
At sikre at Hf og VUC Roskilde har relevant og opdateret tek-
nologi og platforme, der kan understøtte digitalisering af un-
dervisningen. 
 
 
Succeskriterier 

1. Alle lærere kender til DiDaK-modellen og har arbejdet 
med dele af den i undervisningen 

2. Alle lærere opfylder mindstemålene i deres daglige under-
visning 

3. 75% elever/kursister mestrer mindstemålene i brugen af 
IT 

 
 
Aktiviteter 

 Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse med fokus på 
mindstemål hos lærerne 

 Der er afholdt oplæg for alle lærere om DiDaK-modellen, 
samt workshops i brugen af Canvas og andre platforme 
med fokus på opfyldelse af mindstemål på medarbejder-
dagene i august  

 Faggrupperne har udarbejdet eksempler på de første to 
pædagogiske formater inden for deres fag og niveauer på 
medarbejderdagene i august 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo juni 2023 

 

Digi-gruppen og Sune 
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 Alle hold er blevet introduceret til it-platforme, og har ar-
bejdet med mindstemålene for brugen af IT i undervisnin-
gen  

 Alle lærere har integreret mindstemål i undervisningen, 
samt arbejdet med DiDaK-modellen 

 Digi-gruppen har afholdt kursus i Canvas for nye og for in-
teresserede kollegaer 
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Hf og VUC Roskilde-Køge 

Strategisk fokusområde 2 - 2022/23  
 

 
Organisation, ledelse og medarbejdere 

 
Mål 

 At udvikle organisationen, således at Hf og VUC Roskilde-Køge 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. 

 At Hf og VUC Roskilde-Køge arbejder fokuseret med at blive en bæredygtig arbejdsplads. 
 
Overordnede succeskriterier:  

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

 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. 

 Sikre bæredygtige uddannelser, sund økonomi og udbud af relevante uddannelsestilbud af høj kvalitet – i hele dækningsområdet 

 

Indsats Formål, succeskriterier og aktiviteter Tidsplan Ansvar for opfølgning og evalue-
ring 

Verdensmål -
Chora 2030 
skole 
 

Bæredygtighed – organisation 

 
Formål 
At sikre rammer for at elever og kursister på alle uddannelsesret-
ninger og områder modtager uddannelse i bæredygtig udvikling 
med udgangspunkt i en helhedstænkning af institutionen, hvor 
bæredygtighed tænkes ind i både undervisning, drift, ledelse og 
samarbejde med det omgivende samfund.  
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Succeskriterier 

1. Vi er blevet Chora 2030 certificeret 
2. Der er udarbejdet handlingsplan for området organisa-

tion 

 
Aktiviteter 

 Afholdelse af medarbejderdag med fokus på bæredygtig-
hed og verdensmål med medarbejderinvolvering 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe for organisation 

 

 
 
Ultimo juni 2023 
Ultimo 2022 

Digitalisering af 
de administra-
tive arbejds-
gange 
 
 

Formål 
Digitalisering på Hf og VUC Roskilde understøtter de admini-
strative arbejdsgange igennem digitale løsninger. Det kan 
bidrage til at øge kvaliteten i arbejdet, lette arbejdsgange 
for brugere af de administrative ydelser, samt mindske de 
manuelle processer og dermed reducere risici for fejl.  
 
Digitalisering af data kan ydermere bidrage til øget kvalitet i 
arbejdet, og sikre mindre personafhængighed af arbejds-
gange og data. 
  
 
Succeskriterier 
 

1. Der er min. lavet 4 automatiserede arbejdsproces-

ser, der understøtter en administrativ arbejdsgang. 

2. Der er implementeret 2 digitale nye IT løsninger 

identificeret af arbejdsgruppen. 

3. Funktionaliteten på de allerede implementerede di-

gitale løsninger er videreudviklet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. December 2022 
 
 

2. Foråret 2023 
 
 
3. Foråret 2023 

 

Viggo, Heidi, Marie 
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Aktiviteter 

 Der gennemføres introduktionskursus til power au-

tomate for TAP personalet/bruger kursus i power 

automate 

 Arbejdsgruppen vedr. digitalisering af de administra-

tive arbejdsgange følger op på den fastlagte strategi 

for området, og justerer om nødvendigt. Herunder 

anbefaling om, hvilke arbejdsgange det giver mening 

og værdi i at implementere. 

 Deltager aktivt i netværksgruppe med de øvrige 

VUC´ere, der er påbegyndt anvendelse af Power Au-

tomate hhv. robotteknologi m.h.p. erfaringsopsam-

ling, vidensdeling og inspiration VUC´erne imellem. 
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Hf og VUC Roskilde-Køge 
Strategisk fokusområde 3 - 2022/23  

 

 

Partnerskaber og strategiske alliancer 

 

Mål 

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

 At etablere forpligtende og bæredygtige samarbejder/partnerskaber 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 Business Partner har ndgået 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 

Verdensmål -
Chora 2030 
skole 

 

Bæredygtighed – partnerskaber 
 
Formål 
At sikre rammer for at elever og kursister på alle uddannel-
sesretninger og områder modtager uddannelse i bæredyg-
tig udvikling med udgangspunkt i en helhedstænkning af 
institutionen, hvor bæredygtighed tænkes ind i både un-
dervisning, drift, ledelse og samarbejde med det omgi-
vende samfund.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sune 
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Succeskriterier 
1. Vi er blevet Chora 2030 certificeret 
2. Der er udarbejdet handlingsplan for aktiviteter in-

den for området partnerskaber 

 
Aktiviteter 

 Afholdelse af medarbejderdag med fokus på bære-
dygtighed og verdensmål med medarbejderinvol-
vering 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe inden for området 
partnerskaber 

 

 
Ultimo juni 2023 
Ultimo 2022 

 
 

VUC Business 
Partner 

Formål: 
At øge aktiviteten på OBU og FVU for ansatte i offentlige 
og private virksomheder. At opbygge samarbejdet i VUC 
Businesspartner og finde de mest effektive og velfunge-
rende arbejdsgange 

 
Succeskriterier: 

1. Aktiviteten på OBU øges med 2 ÅK og på FVU med 
5 ÅK i VUC Business Partners samlede dæknings-
område. Heraf skal de 25% være afviklet i HF og 
VUC Roskilde-Køges regi. 

2. En øgning af markedsandelen af erhvervshold i for-
hold til DOP på FVU. 
Måling i december 2021 viste at Hf og VUC Ros-
kilde-Køge stod for 100% af VEU-aktiviteten på 
OBU og 39% på FVU. (DOP = 17,3 ÅK, VUC = 6,8 ÅK) 
Ved måling af 3+4 kvt. 2022 + 1+2 kvt. 2023, skal 
VUC’s andel på FVU være øget til 50%.  

 
Aktiviteter 

 Fortsættelse af samarbejdet i VUC Business Part-
ner, finpudsning af arbejdsgange og samarbejdsfla-
den 

 
 
 
 
 
 
Ultimo juni 2023 

Marie, Dorthe 
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 Overdragelse af eksisterende erhvervsaftaler samt 
igangsætning af nye. Primært fokus lægges på 
kommunale virksomheder 

 Fokus på udbud af FVU- og OBU-online samt FVU-
digital 

Social mobilitet Formål 
Vi understøtter social mobilitet ved at tilbyde at gennem-
føre opkvalificering og uddannelse til borgerne i vores 
dækningsområde, i samarbejde med eksterne i formalise-
rede partnerskaber. I første omgang (næste år) med fokus 
på Roskilde og Køge. 
 
Succeskriterier 
1. Vi har oprettet minimum 1 forløb AVU/FVU i blokken i 

Køge eller Roskilde 
2. Vi har oprettet et meritpakkeforløb i Roskilde og i Køge 

– i samarbejde med de to kommuner samt PH Absalon 
3. Vi har fået godkendt ansøgning om udbud af ASF-

klasse (klasse for elever med Autisme Spektrum For-
styrrelse) i Roskilde 

 
 

Aktiviteter 

 Hf: Vi har udbyder hf-pakker til pædagog, sygeple-
jerske, socialrådgiver (og lærer), arbejder formali-
seret med brobygning, overgange til Absalon og 
Zealand (og eud) og udbyder samt opretter hf-pak-
ker til meritpædagog eller pædagogisk assistent i 
samarbejde med Roskilde og Køge Kommune, samt 
Absalon og ZBC. 

 Udbud af læsevenligt forløb på hf-e rettet mod pæ-
dagog og sygeplejerske med understøttelse af OBU 
og FVU 

 AVU/FVU: Vi etablerer netværk med boligselskaber 
og kommuner med henblik på etablering af FVU el-
ler AVU i blokken i vores dækningsområde.  

 
 
 
 
 
 
 
Ultimo juni 2023 

Dorthe, Marie, Vibeke 
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 AVU: Vi arbejder på at lave et formaliseret samar-
bejde med SOSU-skolerne og kommunerne med 
henblik på etablering af tonet SOSU-forløb på AVU 
fra januar eller august 2023 (dsa G, mat. G, samf. 
G, samarbejde og komm.)  

 Vi arbejder på at få godkendt udbud af ASF-klasse i 
Roskilde (klasse for elever med Autisme Spektrum 
Forstyrrelse) fra august 2023 – med støtte fra Ros-
kilde Kommune 

Campus Køge Formål: 
Hf og VUC Roskilde-Køge indgår relevante samarbejder 
med aktører i Køge – mhp. at tiltrække og fastholde kursi-
ster til vores uddannelser i Køge. 

 
Succeskriterier: 

1. Vi har fået en aktivitetsstigning på hf i Køge på 15% 
sammenlignet med sidste år – juni. 2023 vs juni 
2022 

2. Vi har fastholdt aktiviteten på avu. 
3. Vi har oprettet 1 forløb AVU/FVU i blokken i Køge. 
4. Vi har oprettet 1 obu-hold eller 1 FVU-hold, der 

knytter sig til hf-pakkerne 
5. Vi har i samarbejde med Køge Kommune oprettet 

1 meritpædagogpakkeforløb, der er tilrettelagt for 
pædagogmedhjælpere i arbejde. 

 
Aktiviteter 

 Vi øger fagudbuddet, så potentielle kursister fra 
Køge og omegn bliver i Køge og tager uddannelse – 
dansk som andetsprog på hf bliver et nyt udbud, li-
geså med et ekstra valgfag (psykologi B). Endvidere 
udbyder vi læsevenlige hf-pakkeforløb med et sær-
ligt fokus på obu og FVU som understøttende un-
dervisning, hvormed kursister kan kvalificere sig til 
optag på pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejer-
skeuddannelserne. 

 
 
 
 
 
 
Ultimo juni 2023 

Dorthe, Vibeke, Marie, Jimmy 
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 Vi arbejder ud fra vores samarbejdsaftale med 
både PHAbsalon og Zealand Erhvervsakademi – og 
har indgår aftale med Roskilde Kommune og Køge 
Kommune om hf-enkeltfagspakker til meritpæda-
goguddannelsen på Absalon) 

 AVU til SOSU: vi udbygger samarbejdet med ZBC og 
kommunerne med henblik på etablering af tonet 
SOSU-forløb på AVU fra januar eller august 2023 
(dsa G, mat. G, samf. G, samarbejde og komm.) 
samt fastholder samarbejdet om tonet FVU. 

 AVU/FVU i blokken:  Der indledes samarbejde med 
kommunerne i og omkring Køge (inden for vores 
dækningsområde) og relevante boligselskaber med 
henblik på etablering af undervisningsforløb lokalt 
- der, hvor borgerne er. 

 Øget synlighed i Køge: 
– via flere reklamer for de professionsrettede 

pakker eller linjer på professionshøjskoler og 
erhvervsakademier og via intensiveret samar-
bejde med omkringliggende aktører i kommu-
ner og erhvervsvirksomheder  

- flere reklamer og historier om om, hvilke mu-
ligheder Køge-afdelingens uddannelsestilbud 
skaber i forhold til fremtidig beskæftigelse og 
livskvalitet.  

- Vi skifter navn, så vi hedder Hf og VUC Ros-
kilde-Køge. 

 

 


