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Strategisk handlingsplan  
for det gymnasiale område 2021 

   

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Styrkelse af læringskulturen i klasserummet ved fortsat at kompetenceudvikle 
lærerkollegiet inden for klasseledelse og klasserumskultur 

a. Vi fortsætter kompetenceudviklingen af lærerkollegiet inden for 
klasseledelse og klasserumskultur i projektet “Alle med” 
 

b. Vi arbejder systematisk med ungedidaktik og klasseledelse af unge, 
herunder kompetenceudvikling af lærere inden for dette felt så de er 
klædt på til opgaven 
 

c. Vi kompetenceudvikler lærere i at undervise elever med psykiske 
udfordringer. 

 
MA 
 
a. 20/21 hum-samf 

og ma. lærere, 
21/22 natvid og 
sproglærere 
 

b. forår 2021-forår 
2022 
 

c. forår 2021 vi 
starter op med at 
sende 3 lærere på 
et 2-dages kursus. 
 

 
Styrkelse af skolekulturen på tværs af HF2 og profilklasser med henblik på at 
skabe vores egen HF-ungdomskultur 

a. Flere aktiviteter i stil med musikteaterforestillingen 
b. Aktiviteter skal ritualises (tilbagevendende begivenheder) 
c. Morgensamling 
d. De fysiske rammer skal i højere grad signalere unge og kreativitet - 

samtidig med at vi fastholder at vi er en skole med høj faglighed. 
e. Fastholde opmærksomheden på at unge og voksnes forventninger til 

et godt studiemiljø er forskellige, og at vi skal opfylde forskellige 
kursistgruppers forventninger til et godt studiemiljø herunder unges og 
klassiske hfe-kursisters.  
 

 
MA+RRP+ARA 
 
a-d.  
 
Foråret 21 udarbejdes en 
plan for aktiviteter og 
rammer. Implementering 
i efterår 21 
 

 
Tydelig kommunikation på HF-e af HF-uni, som skal være en kendt del af vores 
uddannelsestilbud. 

a. Vi uddyber og redigerer information på hjemmesiden vedr. HF-Uni med 
eksempler, film mv 

b. Der udarbejdes konkrete eksempler af studievejlederne på opbygning 
over 2, 2½ og evt 3 år 

c. Vi undersøger den kursistgruppe, der tager en hf-e-eksamen med 
overbygning. 
 

 
GK+ELB  
 
 
a.-c.: Foråret 21 
 

Målsætning: Godt og bredspektret studiemiljø, som evner at tiltrække unge og voksne 
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DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Styrkelse af kursisternes digitale dannelse og teknologiforståelse samt 
udnyttelse af potentialet i digitale læringsteknologier til styrkelse af 
kursisternes læring. (Forankret i UPU) 

a. Udvikling af undervisningen og undervisningens organisering med 
udgangspunkt i de bedste ideer fra den virtuelle undervisning under 
nødundervisningen 

b. Systematisere og effektivisere kursisternes introduktion til skolens 
digitale platforme 

c. Etablering af ”makerspace” for kursisterne mhp. at styrke 
innovations- og teknologikompetencer. VR, 3D-printere, digitale 
simuleringsværktøjer m.v. 

d. Forbedret digital feedback til kursister 
e. Undersøge muligheder i brugen af adaptiv læring for at styrke 

kursisternes udbytte af undervisningen. 
 

 
MA + RRP +BEM 
 
 
a. MA E20+F21  
 
b. MA F 21  
 
c. igangsættes E 2020 

MA+RRP  
 

d. Undersøgelse 
afsluttes forår 2021 
MA+BEM 

 
e. 2021 MA 
 

 
Fortsat udvikling af skolen som bæredygtig og orienteret mod FN’s 
verdensmål 

a. Vi fastholder Grønt Flag-certificeringen og udnytter potentialet i Grønt 
Flag / FN’s verdensmål til at styrke det anvendelsesorienterede 
perspektiv i undervisningen. 
 

 
GK + ELB  
 
Ingen deadline, løbende.  
 

 
Styrkelse af kursisternes motivation for uddannelsen ved at tydeliggøre de 
karrieremuligheder, som uddannelsen kan føre med sig 

a. Vi styrker relationerne på lærerniveau til aftagerinstitutioner og 
arbejdspladser, som repræsenterer kursisternes karrieremuligheder 

 faggrupperne besøger EA-Aarhus Efterår 2021 
 forår 2021: besøget planlægges og sættes i kalenderen for 

e2021 
 faggrupperne besøger VIA Efterår 2022. 

 

 
MA 
 
 

Afsluttet Efterår 2022 

 
Synliggøre og udvikle tilbuddet til tosprogede, så det er attraktivt både fagligt 
og socialt  

a. Videreudvikling af, hvordan dsa-tilbuddet skal tilrettelægges 
samt statistik på gennemførsel og resultater  

b. Undersøge, hvordan vi kan kompetenceudvikle lærerne ift. kendskab 
til gruppen, og hvordan man bedst støtter dem.  

 
GK 
 
a. Forår 21 

 
 

b. Forår 21 
 

Målsætning: Faglig stærk skole med evne til at skabe social mobilitet og forbedre 
kursisternes livsmestring og dannelse 
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Styrkelse af sårbare kursisters mestring af deres liv og deres uddannelse 

a. Igangsættelse af HF Fundamentet (bevilget af AP Møller Fonden) 
b. Vi undersøger muligheden for fortsættelse af HF Online fundamentet, 

fordi det appellerer til en anden målgruppe end fremmøde-
undervisning. 
 

 
GK+RRP 
a. august 2020 
b. afgøres primo forår 

2021 

 
Systematisering og øget koordinering af vores støttetilbud med henblik på at 
styrke kursisternes livsmestring og gennemførsel af uddannelsen 

a. Større videndeling mellem de forskellige støttefunktioner (fx læse- og 
matematikvejledning). Forsøg med tidligere screeninger. 

b. Screeningsværktøj til elektronisk ansøgning mhb. på vurdering af 
behov for sps-støttetimer 

c. Kompetenceudvikling af lærere i støttetilbuddet - bl.a fordele 
mentoropgaven på færre mentorer, som er specialuddannede 

d. Overveje forskellige organisatoriske muligheder i planlægningen og 
tilrettelæggelsen af støttetilbuddene 

e. Forsøg med, at mentorer får en rolle ift fraværsopfølgning - mentorer 
erstatter studieaktivitetskontrol fra ledelse/administration og har en 
informationspligt ift. fravær  

f. Styrkelse af den “løse” OBU-undervisning 
g. Afholdelse af gruppesamtaler i mentor-regi med kursister der har 

fælles udfordringer. 
 

 
GK+RRP + BEM 
 

a. startet juni 20, 
fortsætter løbende 

b. Færdigudviklet og 
implementeret 

c. Afsøge muligheder 
for 
efteruddannelse af 
mentorer og 
specialisering 

d. forår 21 
e. forår 21 
f. fra sommer 2020 

og frem 
g. forår 21 

 
Undersøge muligheder i digital vejledning 

a. Undersøge chat-funktion udviklet i online-regi samt lave forsøg med 
den i studievejledningen 

b. Forsøg med åben vejledning 
c. Brug af google-meet til samtaler  

 

 
GK+BEM 
 
a. Chat-system er 

udviklet og klar 
til brug 

b. starter efterår 20 
c. hele året 

 

 

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Høj trivsel og arbejdsglæde 

a. Vi arbejder for en mere jævn arbejdsfordeling hen over året for 
lærerne og formulerer et vejledende maksimalt arbejdstimetal pr. uge. 

 
 
Alle, men GK+MA er 
tovholdere 
 

Målsætning: Attraktiv arbejdsplads som evner at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere 
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o Pia laver en oversigt over skævdelingen 

o Analyse af dem der er skævdelte 

o Undersøge muligheden for at opdele skoleåret i 3 faser i stedet for 2 

o Undersøge muligheden for at flytte skoleåret til kalenderår ift. 
planlægning 

o Undersøge muligheden for at have en pulje af løstansatte som 
fleksibel arbejdskraft. 

 
b. Vi fortsætter arbejdet med at forebygge stress 

o vi forpligter os på yderligere tiltag ift. at reducere arbejdsopgaver og 
kompleksitet i arbejdslivet 

o Yderligere reduktion af arbejdsopgaver 

o Nedsætte brugen af vikarer  

o Udvikle flere virtuelle moduler til fagene til frivillig brug 

o yderligere reduktion af kompleksitet i arbejdsopgaver uden for 
undervisning med udgangspunkt i ønsker formuleret i MTU 

o  opfølgning på ønsker i forhold til eksamen (Lene) 

o KS-skabelon (ARA) 

o SSO/EP - (RRP+ELB) 

o Kontaktlærere indkaldes mhp evt. forenkling (ARA + RRP + ELB) 

o Studiekompetenceplan forenkling (MA+UPU) 

o Forenklet adgang til uv-evalueringslink (gmail eller mobil, 
videovejledning) ELB 

o vi afholder arrangement med Helle Hein mhp. at styrke 
arbejdsglæden og modvirke stress. Vi integrerer Helle Heins 
pointer i vores skolekultur.  
 

c. Vi arbejder på en omorganisering af møder med henblik på at gøre 
dem mere meningsfulde 

o handling: vi indkalder afdelingsudvalget til et møde om møder :-) 
 

d. Vi afholder en årlig, ud-af-huset fælles dag for den gymnasiale afdeling 

o vi planlægger en dag for den gymnasiale afdeling med et såvel fagligt 
som socialt program sept. 2020 

o vi planlægger et lignende arrangement  i de kommende 3 år. 
 

 
 
 
a. E20+F 21 
 
 
 
 
 
 
b. E20+F21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. F 21 
 
 
 
 

d. E 21 
 

 
Medarbejdere og ledere, som kan håndtere flere arbejdsopgaver og krav om 
forandringer i en tid med færre ressourcer 

a. Arbejde med hvordan undervisernes ambitioner om høj kvalitet kan 
tilpasses de givne rammer og ressourcer for gennemførelse af 
undervisningen samtidig med at arbejdsglæden bevares 

o I praksisfællesskaberne lægges op til en drøftelse af hvordan man 
som faggruppe kan understøtte et stærkere fokus på de opgaver der 
giver mening - og hvordan man kan lave en minimalistisk løsning af 
andre opgaver i undervisningen i faget 

 
ALLE, MA og GK er 
tovholdere 
 
a. E20 og F21 
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o I dialogen med nærmeste leder ved MUS og statussamtaler anvendes 
Helle Heins begreber om de tre mentale programmeringer og fokus på 
at styrke meningsfuldheden i arbejdsopgaverne med henblik på et 
højere refleksionsniveau hos såvel lærer og leder om lærerens 
præferencer 

o Afholde et dialogmøde hvor undervisernes best practice-erfaringer 
med at skabe arbejdsglæde og balance i arbejdslivet deles med 
henblik på fælles refleksion. 

 
b. Kompetenceudvikling af ledere med henblik på at understøtte 

lærernes trivsel i en tid med færre ressourcer til opgaveløsning 

o Supervision af lederkollegas MUS 

o Sparring om inddragelse af Helle Hein i personaleledelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. E20 og F21 
 

 
Styrkelse af praksisfællesskaber i alle faggrupper med fokus på faglig og 
didaktisk sparring og udvikling samt gensidig hjælp 

a. Fakultetsdidaktikere skal spille en central rolle ift. facilitering af 
processen 

b. Udvikling af langsigtet strategi i faggrupperne i samarbejde med E-
didaktikere 

c. Gennemførsel af 1 faggruppedag pr. år i hver faggruppe i perioden 
2020-2024 

d. Undersøge muligheden for at faggrupperne kan gennemgå en fælles 
kompetenceudvikling ved at hele faggruppen deltager i skolekurser, 
eksterne kurser og/eller relevante faggrupperejser. 

e. Kompetenceudvikling af faggruppeformænd som forberedelse til 
rollen som faggruppeformænd. 
 

 
MA 
 
 
20/21 er opstartsår 
Der arbejdes med 
delmålet i alle strategiens 
4 år 

 
Videreudvikling af MUS med QTI mhp. at styrke didaktisk refleksion og 
relationskompetence hos underviserne 
Forår 2021: drøftelse af en ny MUS-kadence hvor en MUS-periode strækker 
sig over to år 

a. Udmelding medio november til lærerne om konceptet mhp. 
gennemførsel ultimo november-medio december og ultimo januar til 
ultimo marts 

b. Vi afsætter 1,5 time til MUS med QTI. Hvis man ikke ønsker QTI, får 
man besøg af nærmeste leder forud for MUS - og MUS varer da 1 time 

c. Emner for MUS udover enten samtale om QTI eller observeret 
undervisning: Nedslag i uv-evalueringen, opfølgning på udbytte af 
deltagelse i praksisfællesskaber. Hvor ser man sig selv som 
medarbejder ift. den overordnede strategi hvor vi har fokus på 
styrkelse af fællesskabet. Skal vi stadig tage udgangspunkt i vores 
model over de 4 lærerkompetencer. (heri indsættes Helle Heins 
pointer) - desuden en trivselsdel, hvor vi bl.a. taler ud fra Helle Hein. 

d. Vi udarbejder en model / skema for samtalen - 1 for MUS med QTI og 
1 for MUS uden QTI. Overskriften: Med læreren i centrum. 

 

 
MA 
 
 
Forberedes E 2020 
Gennemføres E 2021 

 

https://docs.google.com/document/d/1hC8qZ0Pzxpq2gqzhTDvHOC2mWkW5s7BB0pJgT9kw6W0/edit
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DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Nye enkeltfagspakker f.eks. HF-enkeltfagspakke målrettet 
sundhedsuddannelserne på VIA i tæt samarbejde med VIA 

a. I samarbejde med studievejlederne laves pakker med grundpakken 
som kerne 

b. Ifm indgåelse af samarbejdsaftale med VIA på regionalt plan 
undersøges muligheder for at lave enkeltfagspakke målrettet 
sundhedsuddannelserne. 
 

 
GK+ ELB 
 
Ultimo december 2020 

 
Udvikle nye former for HF-2-lignende enkeltfagstilrettelæggelser for de ældste 
og mere målrettede Hf-2-ansøgere (klassisk HF med individuelle 
toningsmuligheder) 

a. analyse af hvilke af vores nuværende hf2-kursister der kunne have 
haft en fordel ved at tage en hf-uddannelse via enkeltfag på baggrund 
af interviews med hhv. de ældste kursister og de fagligst stærkeste 
kursister (supplerende overbygning) 

b. endelig udmøntning sker i samarbejde med studievejlederne såvel i 
hf2 som i hfe samt GK 

c. tilbuddet præsenteres i hf2-folderen med henblik på optag F 2021. 
 

 
MA+RRP+ARA+ GK 
 
F 2021 

 
Udvikling af vores Supplerende Overbygning For HF2-studenter: Vi skal have 
Jyllands bedste tilbud, dvs. med stort udbud af fag og høj gennemførsel 

a. Vi skal øge gennemførslen af HF2’ere i SOF (pt gennemfører 64% af 
vores egne HF2’ere og  

o Tiltag før kursisterne starter på undervisningen: Online Brush-up-
kursus på det underliggende niveau. Det er obligatorisk at gennemføre 
og resultatet får konsekvenser for hvordan kursisterne modtages i 
undervisningen 

o Instruktion af GS-lærerne i at arbejde med klassekultur og sociale 
tiltag for at understøtte et sammenhold. Fx gennem udarbejdelse af et 
paradigmatisk eksempel på hvordan man som lærer kan opbygge den 
gode kultur på holdet 

o Styrket vejledning af kursisterne forud for forløbet og under forløbet - 
dvs. øget gennemførselsvejledning. Der afsættes  
400 timer til øget gennemførselsvejledning til SOF-kursisterne 
I stedet frigøres Majas tid til øget vejledning af GS-online kursister. Der 

 
BEM+MA 
 
 
Indledende undersøgelse 
og planlægning F 2021 
Implementering E 
2021/F2022 

Målsætning: Større skole giver mulighed for bedre faglighed, mere fleksibilitet, bredere tilbud og 
større økonomisk og faglig robusthed 
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skal regnes på hvor mange SOF’er der skal gennemføre for at vi kan 
tjene pengene på den ekstra vejledning hjem.  

 

o Der udarbejdes en survey med henblik på at afdække SOF’ernes profil, 
ressourcer og risiko for frafald. Der laves en kvantitativ undersøgelse 
af de frafaldne SOF’kursister mhp at afdække deres profil.  
 

b. Øget optag: 

o Markedsføring af SOF’en i hele Jylland 

o Udbygning af tilbuddet med et engelsk A og Tysk B i foråret 
samt Biologi A online.  

 
 
Øget satsning på Online - se tværgående online strategi  
 

 
BEM 

 
Forøget samarbejde med folkeskoler og efterskoler om øget overgang til HF2 
direkte fra folkeskolen/efterskolen. 

a. Skolens ressourcer kan bruges af skoler, fx dramarum, makerspace 
b. Lille Bro-forløb (forberede - ikke i coronatiden) 
c. UU-og viden om hf i de mange afskygninger 
d. Kontakte flere efterskole  - en større flade 
e. https://astra.dk/ forløb/ naturfagsdag for udskolingseleverne.   

 
 

 
ARA+RRP 
 
 
Efter etableringen af 
makerspace forventeligt 
efterår 20121 
 
efterår 2020 + efterår 
2021  

 
Nedbringelse af frafald og fravær gennem  

a. systematisk brug af vores ledelsesinformationssystem til tidlig og 
større indsats (reaktiv tilgang) og  

b. styrket feedback og klasseledelse i undervisningen (proaktiv tilgang). 
 

 
ARA+GK 
 
a. afventer inspari er 

klar 
b. forår 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://astra.dk/
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Strategisk handlingsplan  
for AVU-området 2021 

   

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Vi har ambitioner for alle kursister med udgangspunkt i kursistens 
forudsætninger og individuelle mål 

o Udarbejdelse af ny spørgeramme, som anvendes ved optag på AVU-
området. Formålet er at understrege, tydeliggøre og fastholde 
kursistens studiemål. 
 

Klasserumsledelse med vægt på kursisternes relationer, kompetencer og 
autonomi 

o Pædagogisk dag: Temadag med fælles oplæg og efterfølgende arbejde 
i faggrupper. Faggrupper udarbejder konkrete forslag og indsatser til 
implementering i undervisningen. 

 
Fastholde Grønt Flag-certificeringen, hvilket kræver fortsat udvikling af skolen 
som bæredygtig skole orienteret mod FN’s verdensmål som en aktiv og 
anvendelsesorienteret del af undervisningen 

o Udarbejdelse af idébank i hver faggruppe til brug i undervisningen, 
hvor FN’s verdensmål inddrages. 

 
Etablering af ”makerspace” for kursisterne mhp. at styrke innovations- og 
teknologikompetencer. VR, 3D printere, digitale simuleringsværktøjer m.v. 
 
Udvikling af VEU området lokalt, regionalt og nationalt 

o Styrket indsats overfor ledige 
a) Udvikling af hjemmeside 
b) udvikling af brochure 
c) Etablering af hotline telefon 
d) Etablering af Åben Vejledning 
e) Samarbejde med Jobcentre om info-møder 
 

o Regionalt samarbejde om PR materiale til ledige 

o Regional fælles udvikling af undervisningsmaterialer, som uploades på 
ny fælles materialeportal. FVU workshop i region Midt Jylland 

o Samarbejde med VUC Erhverv (Det nationale Samarbejde, Odense) om 
materialeudvikling og udvikling af nye FVU fag. 

 

 
 

Studievejledning & MLB, 
MS. Februar 

 

 

Afdelingsudvalg, 
faggruppeformænd & 
MLB, MS. Forår 21 

 

 

 

Faggrupper. 1. kvartal 21 

 

Skoleår 21-22 
(samarbejde med UPU) 
 

 
MLB. Skoleår 20-21 
 
MS. Skoleår 20-21 
VUC Erhverv, Aarhus. E20 
VUC Erhverv, Aarhus. E20 
MLB. Forår 21 
 
MS. Skoleåret 20-21 
 
MS. Skoleåret 20-21 
 
MLB & MS. Skoleåret 20-
21 

Målsætning: Faglig stærk skole med evne til at skabe social mobilitet og forbedre 
kursisternes livsmestring og dannelse 
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DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Udvikling af nye AVU og FVU baserede tilrettelæggelser, som fremmer 
kursisternes overgang til videre uddannelse 

o Udvikling og implementering af FVU digital 

o Udvikling og implementering af FVU engelsk 

o Halvårlige tilrettelæggelser af AVU tilbud implementeres og 
evalueres. 

 
Revitalisering af pædagogiske pejlemærker med udgangspunkt i den enkelte 
kursists forudsætninger 

o Udfoldning af skolens pejlemærker med henblik på at inddrage 
relevante elementer i undervisningen. Hver faggruppe udarbejder 
forslag til konkrete indsatser, som implementeres i skoleåret 20-21. 

 
Afholdelse af fælles temaprojekter for alle kursister i AVU-afdelingen 
 
Løbende aktuelle faglige workshops og minikurser som kvalificerer og skaber 
fællesskab (når det faglige skaber fællesskab) 

o Afholdelse af emneorienterede minikurser inden for eksamensteknik, 
dansk, engelsk og matematik 
For eksempel: Klar til eksamen, Lyrik, Genre, Dansk grammatik, 
Kortfilm, Eventyr, Procent regning/brøker, Ligninger, Regneark, Privat 
økonomi og Fonetik. 
 

 
 
 
MS & MLB F 21 
MS & MLB F 21 
 
MLB & MS. Forår 21 
 
 
 
 
MLB/MS & faggrupper. 
Forår 21 
 
 
Skoleår 21-22 
 
 
 
 
MLB, MS & faggrupper. 
Forår 21 
 

 

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Opfølgning på MTU for at fastholde trivsel 

 
MS. Forår 21 

Målsætning: Godt og bredspektret studiemiljø, som evner at tiltrække unge og voksne 

Målsætning: Attraktiv arbejdsplads som evner at tiltrække og fastholde de bedste 
medarbejdere 
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o Etablering af dialogforum med fokus på medarbejdertrivsel, hvor TR, 
AMU, Afdelingsudvalg og ledelse er repræsenteret 

o Trivsel i afdelingen indgår som fast punkt i afdelingsudvalgets 
årsplan. Afdelingsudvalget inddrager medarbejderne efter behov (på 
afdelingsmøder). 

 
Formel kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, som styrker høj 
faglighed og kvalitet 
Følgende forløb igangsættes: 

o Vejlederuddannelsen 2 medarbejdere 

o OBU 1 medarbejder 

o FVU engelsk 1 medarbejder 

o FVU dansk 2 medarbejdere 

o FVU digital 1 medarbejder 

o Pædagogisk ledelse 1 medarbejder 
 
Styrke praksisfællesskaberne i afdelingen for at sikre høj faglighed, kvalitet 
og gode relationer 

o Faggruppekommissorier opdateres og implementeres 

o Opkvalificering af faggruppeformænd. Identifikation af 
kompetencemål og udvælgelse af konkrete indsatser. 

o Udvikling af langsigtet strategi i faggrupperne med udgangspunkt i 
nye kommissorier i samarbejde med E-didaktikere. 
 

Afdelingsudvalg. 2020 & 
2021 

 

 
MS & MLB. Efterår 20 og 
forår 21 

 

 

 

 

 
 
 
MLB & UPU. Forår 21 

MLB & UPU. Forår 21 

 
Faggrupper. Efterår 20 og 
efterår 21 

 

 

 

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Øget satsning på online 

o Udvikling og implementering af FVU digital online 

o Udvikling og implementering af FVU engelsk online 
 
Nedbringelse af frafald og fravær bl.a. gennem systematisk brug af vores nye 
ledelsesinformationssystem til tidlig og større indsats (reaktiv tilgang) og 
styrket feedback og klasseledelse i undervisningen (proaktiv tilgang) 
 
Styrke intern videndeling via faglige ressourcepersoner (eksperter) 

 
 
MS & O-didaktiker. F 21 
 
MS & O-didaktiker. F 21 
 
 
Skoleåret 21-22 
 
 
 
 
 

Målsætning: Større skole giver mulighed for bedre faglighed, mere fleksibilitet, bredere tilbud 
og større økonomisk og faglig robusthed 
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o Synliggørelse af fagsidernes muligheder: Oplæg og afholdelse af 
workshop 

o Kompenserende hjælpemidler i undervisningen: Oplæg og afholdelse 
af workshop 

o Sproglighed i matematik: Oplæg og afholdelse af workshop 

o Byvandring - inddragelse af byen i undervisningen 
 
Styrkelse af samarbejdet med sprogcentre, erhvervsskolerne og FGU i 
Aarhus 

o Samarbejdsaftale med FGU implementeres. 
 

o Fortsat løbende samarbejde med SOSU; herunder brobygning og 
udarbejdelse af informationsmateriale til potentielle SOSU ansøgere, 
som endnu ikke har de nødvendige forudsætninger til optagelse på 
SOSU’s uddannelser. 

 
Øget samarbejde med fagforeninger og jobcentret 

o Etablering af formelt samarbejde med Jobcenter Aarhus 

o Opkvalificering af faggruppeformænd. Identifikation af 
kompetencemål og udvælgelse af konkrete indsatser. 

o Udvikling af langsigtet strategi i faggrupperne med udgangspunkt i 
nye kommissorier i samarbejde med E-didaktikere 
 

MLB. Forår 21 
 
 
MLB. OBU gruppen. Forår 
21 
 
Forår 21 og efterår 21. 
Efterår 21 
 
 
 
MS & MLB. Skoleår 20-21 
 
 
MLB. Skoleår 20-21 
 
 
 
 
 
MLB. Efterår 20 
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Strategisk handlingsplan  
for Serviceområdet 2021 

 

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Yderligere fokus på digitalisering 

o Personale: Afregninger, ferier, kørsel, m.m. 

o IMS, Digital journal 

o Implementering af APP fra lønsystem (afregninger, ferier, kørsel m.m) 
med henblik på at være fuldt operationelle 1. januar 2022 på hele 
skolen (er ibrugtaget i Service). I perioden frem til 1/1-22 arbejdes 
med pilottest i ledelse og blandt alle relevante personalegrupper. 

o Der arbejdes med løsning af digitalisering af de ”sidste” blanketter der 
fortsat ligger i pdf og proces. 

o IMS arkiv/journal oprettes med henblik på ibrugtagning 1. august 
2021.  

 
Ledelsesinformation (Inspari) til understøttelse af de pædagogiske lederes 
daglige beslutninger. Et fælles projekt med 13 VUC skoler 

o Vi ansætter en projektmedarbejder frem til udgangen af marts 2021, 
der primært skal arbejde med IMS, GDPR og Ledelses 
Informationssystemer. Projektmedarbejderen skal sammen med SL 
sikre at f.eks. IMS og Inspari/LIS kommer på skinner og er klar til drift. 

 
 

Effektivitet – f.eks. robotteknologi og forbedringer af skolens 
studieadministrative system 

o Der indsamles i efteråret 2020 forslag til udviklingsønsker til skolens 
administrative system, der kan forbedre arbejdsgange i det daglige 
arbejde. I december måned afholdes Workshop, hvor ønsker 
gennemarbejdes og prioriteres. Efterfølgende vil Ludusgruppen lave 
den endelige prioritering og indsende en prioriteret liste til Ludus 
Fællesskabets FU. 

o I foråret 2021 nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde med 
anvendelse af robotteknologi. Gruppen skal have deltagelse af 
medarbejdere i administrationen, økonomi og IT enheden. Formålet er 
at blive klogere på teknikken og mulighederne. 

 
 
SL/Afdelingsudvalg/ 
LØN og HR 

 

 

 

 

 

 

SL/PLU 

 

 

 

 

ALLE/SL/ 
Afdelingsudvalg 

 
 

 

 

 

 

 

Målsætning: Faglig stærk skole med evne til at skabe social mobilitet og forbedre 
kursisternes livsmestring og dannelse 
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o Vi vil arbejde for at skabe et netværk af VUC skoler, der kan gå 
sammen på en fælles platform og gå sammen om en eller flere 
medarbejdere, der kan stå for udvikling og implementering. 
Målsætningen er at få RPA til at håndtere 3-4 processer inden 
udgangen af 2021 

o Der er i sektoren nedsat en arbejdsgruppe der undersøger 
kompetenceudvikling og mulige leverandører. Aarhus HF og VUC er 
repræsenteret ved PLU. 

 

Nye digitale værktøjer til understøttelse af Onlineundervisningen 

o I efteråret 2020 startede Online et pilotprojekt med henblik på at 
undersøge om Google Classroom kan anvendes som læringsplatform 
og evt. administrativ understøttelse af Online tilbuddet. Arbejdet 
evalueres foråret 2021.  

o I den forbindelse sikres efteruddannelse af de administrative 
medarbejdere i Online, så adm. er klædt godt på til at kunne håndtere 
Google Classroom. 

o Samarbejdet mellem administration, ledelse og undervisere i Online 
skal fortsat styrkes, herunder at de administrative medarbejdere i 
Online fortsat deltager i lærermøder, så alle i Online er enige om 
procedurer 
 

 

 

 

 

 

 

PLU/IT/ 
Online 

  

 

 

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Forbedre studiemiljøet over hele skolen, med særligt fokus på 
studieområderne, studiearbejdspladser, kantine og biblioteket 
SL vil have fokus på løbende at forbedre møblering og indretningen og sikre en 
høj vedligeholdelsesstandard. Vi vil i foråret 2021 afholde en workshop med 
deltagelse af f.eks.: 

o Kantinemedarbejdere 

o Biblioteks medarbejdere 

o Pedeller 

o Kursister 
På workshoppen drøftes om skolens indretning af alle dele af skolemiljøet kan 
forbedres.  
 

 
CM/SL samt bibliotek og 
kantine 

 

 

 

 

 

 

Målsætning: Godt og bredspektret studiemiljø som evner at tiltrække unge og voksne 
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Pedelgruppen har foreslået følgende tiltag: 

o Systematisk gennemgang af bygningen 3-4 gange årligt med fokus på 
vedligehold, fejl og mangler og møbelrokering/supplering 

o Forslag; dæmpet musik i kantineområdet i de to store pauser + 
mellem kl. 14.30 - 16.00 

o Udsmykning i kantinen (blomster på bordene, lyskæder til jul m.m.) 
 
I øvrigt er der forslag om at opdatere venteområdet ved Studievejledningen 

 
 

Bringe medarbejderne i Serviceafdelingen tættere på undervisernes og 
kursisternes hverdag 
Vi vil på møder i administrationen drøfte hvorledes vi kan sikre større 
synlighed og en tættere kontakt med kursister og undervisere. Følgende 
forslag er allerede fremkommet: 

o Mere åbenhed i kontorer (glas) 

o Måske rotation, hvor administrative medarbejdere på skift får vagt 
i receptionen eller sidder sammen med receptionen i kortere eller 
længere tid med egne opgaver 

o Man må gerne selv opsøge kontakt og liv 

o Deltage i infoarrangementer med kursisterne 

o Genindføre ”den hemmelige gæst” til møder i Serviceafdelingen 

o Få lov til at være gæst i en undervisningslektion  
 
 

Høj standard i klasserummets teknologiske løsninger, herunder udskiftning af 
de nuværende projektorer 

o Løbende dialog mellem IT enheden og de pædagogiske afdelinger skal 
sikre at IT enheden hele tiden er opmærksom på ønsker og behov i 
undervisningssituationen. 

o Vi færdiggør evaluering af projekt ”TV skærme” i klasselokalerne og 
vælger den ønskede løsning (arbejdsgruppe er nedsat). Projektorerne 
vil blive udskiftet løbende fra foråret 2021 og frem til udgangen af 
2021. 

 

 

Etablering og drift af nye teknologier til undervisningen (”Makerspace”) med 
fokus på teknologiforståelse og nye didaktiske muligheder 

o Der er etableret et område til et kommende ”Makerspace” i 
Bogadministrationen. 

o Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af UPU, Biblioteket, 
IT enheden og ledelsen. Gruppen skal udvælge de løsninger, der skal 
indgå i skolens ”Makerspace” 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ALLE/SL/ 
Afdelingsudvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PLU/IT 

 

 

 

 

 

PLU/Biblioteket/ 
IT/UPU 
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Fokus på synlig efterlevelse af ”Grønt Flag” og verdensmålene i skolens drift 
Kantinen, Bygningsenheden og indkøbere vil løbende have fokus på nye tiltag, 
der kan styrke arbejdet med at forfølge såvel verdensmålene som arbejdet 
med at fastholde skolens ”Grønt Flag”. Konkrete forslag: 
o Kopi/print kan stadig reduceres 

o Afprøv med én dag/én uge, hvor det ikke er tilladt at kopiere/printe. 

o Fortsat fokus på det grønne ved alle indkøb 

o Nudging-aktivitet mhp. at lukke egne vinduer + ’skru ned for varmen’ 
op til weekenden og ferier 

o Økonomienheden understøtter med relevante data 
 

Vi skal på afdelings- og teamniveau sætter os ind i hvad grønt flag er, og tillige 
ser om der er muligheder for at tænke egen hverdag ind i den ramme. 
 

ALLE/SL/ 
Afdelingsudvalg/ 
Bygningsenheden 

  

 

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Opfølgning på MTU 2019. Trivsel og sammenhængskraft 

o Afdelingsudvalget drøfter løbende opfølgning 
 

 
Kompetenceudvikling og sikring mod sårbarhed. Flere IT-spydspidser, der kan 
fungere som projektledere 

o Kompetencestrategien for Serviceafdelingen revideres af 
afdelingsudvalget med henblik på at sikre nye mål for 
kompetenceudvikling. I den forbindelse drøftes budgettet for 
efteruddannelse. Vi har som målsætning at vi vil uddanne 2-4 
medarbejdere til at kunne fungere som projektledere på IT projekter. 

o Kompetenceudvikling for den enkelte indgår som en fast del af 
skolens MUS samtaler.  

o Afdelingsudvalget drøfter forslag fra medarbejderne, som f.eks. 

o Jobswap 

o Procedurebeskrivelser og dokumentation også digitalt 

o Lave planer for kurser og anvendelse af Excel og Query 

o Videoguides til brug for arbejdsopgaver, der sjælden udføres. 
 

o Pedeller: Fortsat fokus på at uddanne IT-spydspids i forhold til CTS + 
oplæring af flere i gruppen. 

 
SL/Afdelingsudvalg - har 
ligget i Covid-19 dvale 

 
 
ALLE/SL/Afdelingsudvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Målsætning: Attraktiv arbejdsplads som evner at tiltrække og fastholde de bedste 
medarbejdere 



 

18 

 

o HR: Løbende opdatering af håndbog til alle arbejdsprocesser- og 
procedurer. 

o Flere medarbejdere skal kompetenceudvikles inden for RPA (deltagere 
i arbejdsgruppe samt medarbejdere, der konkret skal indgå i 
processer, der overføres til RPA. 

 

 
Vi vil styrke medarbejdernes kompetencer inden for ”god kursistservice og 
svære samtaler” 

o Alle medarbejdere der arbejder med direkte kursistvendte opgaver i 
Serviceafdelingen (f.eks. reception, Studievejledningen, IT, Biblioteket, 
SPS, SU, etc.) tilbydes kompetenceudvikling. Dette i form en ekstern 
kursusudbyder, der afholder særligt tilrettelagt kursus for 
medarbejdere i Serviceafdelingen. 

 
 
Evalueringsprojekt: Hvad har vi lært af Coronanedlukningen - opgaver, viden 
og organisation – som vi kan anvende positivt fremadrettet? 

o Den gennemførte evaluering drøftes på enhedsniveau og i 
afdelingsudvalget med henblik på at se om erfaringerne kan anvendes 
fremadrettet i en mere normal hverdag 

 

 

 

 

 

 

 

SL/Afdelingsudvalg 

 

 

 

 

Afdelingsudvalg 

  

 

 

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Digital understøttelse af onlinetilbuddet 
 
Understøtte de pædagogiske ledere med ledelsesinformation med fokus på 
nedbringelse af frafald og fravær 

o Inspari projektet sættes i daglig drift og de pædagogiske ledere trænes 
i brugen af værktøjet. Der skal udarbejdes Story Boards til 
ledelsesmøder og Bookmarks til alle ledere 

 
 
 

 

 
PLU/IT/Online 

 
SL/HST 

 

 

 

 

 

Målsætning: Større skole giver mulighed for bedre faglighed, mere fleksibilitet, 
bredere tilbud og større økonomisk og faglig robusthed 
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Styrke medarbejdernes deltagelse i eller etablering af netværksarbejde såvel 
lokalt som i sektoren 

o I alle MUS samtaler drøfter nærmeste leder med medarbejderne om 
de er tilfredse med deres nuværende netværk og om de har behov for 
støtte til at skabe et netværk eller styrke et allerede indgået netværk. 
Ledelsen stiller sig til rådighed for at hjælpe medarbejderne med dette 
og skolen stiller gerne lokaler mm til rådighed for 
netværksarrangementer. 

o KOP og Studieadministrationen vil fortsat styrke det interne netværk, 
som f.eks. fast møde hver 3. måned 

o Pedellerne:Netværk i forhold til eksterne rådgivere fastholdes og 
styrkes 

 

Fortsat sikre en sund økonomi og den nødvendige likviditet 
Økonomienheden og ledelsen vil fortsat have fokus på styring af budgetter og 
likviditetsudviklingen. Vi bidrager med: 

o Løbende budgetopfølgning 

o Likviditetovervågning 

o m.m 
 

ALLE/SL 

 

 
 

 

 

 

 

 

SL/Økonomi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Strategisk handlingsplan  
for Online 2021 

  

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Vi vil udvikle Online-undervisning, som i højere grad skal tilgodese 
kursisternes behov og have mere fokus på interaktion, relation og variation 

o Vi vil afprøve muligheder i Google-universet til forbedring og 
understøttelse af kommunikation mellem lærer og kursist ved at 
afprøve et pilotprojekt med Google Classroom. På sigt skal det gerne 
være med til reducere antal systemer   

o Vi vil øge muligheden for støtte og tilgængelighed via indførsel af 
virtuelle træffetider vha Google Meet  

o Vi vil arbejde med multimodalitet i materiale og opgaver via brug af 
forskellige medieformater og øget fokus på mundtlighed i kursisternes 
afleveringsopgaver. 
 

 
 

 

Afprøvning i foråret 2021, 
BEM 

 
Evalueres i foråret 2021, 
CBH 

Evalueres via certificering 
i foråret 2021, CBH/BEM 

 

  

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Vi vil fortsat arbejde med kompetenceudvikling af vores lærere, så de har blik 
for de særlige rammer forbundet med Online-undervisning. Herunder: 

o Uddannelse af KB til E-Læringsudvikler 

o Fortsat udvikling af O-didaktikeres funktion og gruppe som helhed 
gennem fastlagt mødestruktur 

o Grundig introduktion og kursus for nye Online-lærere, som er 
nyudviklet og gennemføres af O-didaktikere 

 

 
 

 
Midtvejseval. sommer 
2021, MS 
Opfølgning sommer 
2021, MS/BEM/CBH 
Skoleåret 2020-21, CBH 
 

  

Målsætning: Godt og bredspektret studiemiljø, som evner at tiltrække unge og 
voksne 

Målsætning: Attraktiv arbejdsplads som evner at tiltrække og fastholde de bedste 
medarbejdere 
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DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Fortsat arbejde med konceptcertificering i samarbejde med Det Nationale 
Videnscenter for E-læring herunder implementering af pædagogisk Online-
koncept 
 
Vi starter et projekt med fokus på feedback 

o Vi vil analysere fordele og ulemper ved forskellige digitale feedback-
systemer. Undersøgelsen skal klargøre, hvilket system der bedst 
imødekommer lærernes behov, og som på sigt skal føre til en 
anbefaling af ét system 
 

Udvikling af Online fremmedsprogsdidaktik 

o Deltagelse i projekt i regi af eVidencenter med fokus på udvikling af en 
Online fremmedsprogsdidatik. Aarhus HF & VUC bidrager med Arabisk 
A og Fransk A, og det er tanken, at projektet skal munde ud i konkrete 
forslag til materiale og praksisanbefalinger. Forhåbningen er at det vil 
kunne inspirere til udviklingen af fremmedsprog på hele Online fladen. 

 

 
Certificering færdig forår 
2021, MS/CBH/BEM 
 
 

Forår 2021, BEM 

 

 

 

Forår 2021, MS/BEM 

  

  

 
 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

 
ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Vi vil ekspandere vores tilbud så vi bliver den største udbyder af Online-
undervisning i vores område i Jylland  

o Herunder udvikling af nye fag (Arabisk A, Filosofi B, Kemi A, Mediefag 
C), udvikling af nye tilrettelæggelser som støttet Online-undervisning, 
blendede former, GS-Online, m.fl. 

 
Vi vil få nye målgrupper i tale ved at kende vores målgruppe og markedsføre 
os og øge synligheden, hvor det er relevant 
 
Fortsat udvikling af regionalt VUC-samarbejde 

 
Forår 2021, 
MS/BEM/CBH 
 

 

 

Skoleåret 2020-21, CBH 
 
Skoleåret 2020-21, MS 

Målsætning: Faglig stærk skole med evne til at skabe social mobilitet og forbedre 
kursisternes livsmestring og dannelse 

Målsætning: Større skole giver mulighed for bedre faglighed, mere fleksibilitet, 
bredere tilbud og større økonomisk og faglig robusthed 
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Strategisk handlingsplan  
for Udvalget for Pædagogisk Udvikling 2021 

 

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Styrkelse af kursisternes digitale dannelse og teknologiforståelse samt 
udnyttelse af potentialet i digitale læringsteknologier til optimering af 
kursisternes læring 
(Opfyldelsen af punktet er forankret i UPU - med inddragelse af edidaktikere 
og øvrig ekspertise) 
 
 
Systematisering, koordinering og effektivisering af kursisternes introduktion til 
skolens digitale platforme 

o Vi opsamler erfaringer fra opstarten 2020 med henblik på at udvikle et 
fælles koncept for introduktion af kursisterne itl vores it-platforme til 
opstarten 2021.  

o Vi vil sikre at lærerne er opdaterede på vores platforme og 
tilføjelsesprogrammer m.v. så de kan hjælpe kursisterne godt igang. 

 
 

Forbedret digital feedback til kursister 

o Vi undersøger hvilke retteprogrammer og rettemetoder der bruges i 
faggrupper og fakulteter på tværs af afdelinger 

o Vi undersøger hvilke programmer der findes på markedet og vi 
sammenligner dem med henblik på udvælgelse af den bedste 
teknologi 

o Vi sætter et pilotprojekt i gang i samarbejde med Online og F-
didaktikerne. 

 
Afklaring af hvorvidt læringsteknologier med  okus på adaptiv læring vil kunne 
styrke kursisternes læringsudbytte i fagene 

o Vi undersøger markedet for teknologier med adaptiv læring med 
henblik på at vurdere teknologiernes potentiale til at styrke 
kursisternes udbytte af undervisningen. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2021 
 

 

 

 

 
 

 
E2020 

 
E2020-F2021 
 
 
E2021 

 

 
 
F2021 

 

 

 

Målsætning: Faglig stærk skole med evne til at skabe social mobilitet og forbedre 
kursisternes livsmestring og dannelse 
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Udvikling af undervisningen i lyset af COVID19 og erfaringer med 
nødundervisningen - og dermed imødekomme behovet for at integrere virtuel 
undervisning som en fast bestanddel i den almindelige undervisning  
(Forankret i UPU - med inddragelse af edidaktikere og øvrig ekspertise)  

o Vi analyserer resultatet af undervisningsevalueringens spørgsmål om 
virtuel undervisning samt survey fra foråret 2020 med henblik på 
forbedring af kursisternes udbytte af den virtuelle undervisning 

o Vi opsøger ny viden på området om virtuel undervisning i kombi med 
fremmødeundervisning 

o Vi videndeler best practice gennem udarbejdelse af 10 gode råd til 
virtuel undervisning á la “Bedre virtuel undervisning på Aarhus HF og 
VUC”. Vi inddrager vores erfaringer fra udarbejdelse af de 
pædagogiske formater i arbejdet. 

 
 

 

E2020-F2021 

  

 

  

 
DELMÅL OG HANDLINGER 
 

ANSVARLIG / 
DEADLINE 

 
Stærke praksisfællesskaber i alle faggrupper med fokus på faglig og didaktisk 
sparring og udvikling samt gensidig hjælp 

o Vi opdaterer faggruppekommissorierne 

o Vi erfaringsudveksler i UPU om, hvordan vi i begge afdelinger arbejder 
med at styrke faggruppefælleskabet 

o Vi styrker i begge afdelinger faggruppeformændenes kompetencer til 
koordinering af faggruppen, fx gennem et minikursus.  

 

 
 
 
F2020 
 
F2020 
 
 
F2020-E2021 
 

  

 

 

 

Målsætning: Attraktiv arbejdsplads som evner at tiltrække og fastholde de bedste 
medarbejdere 


