
» FASTHOLDELSE OG UDVIKLING

Strategiplan2020



2 S T R AT E GIP L A N 2020 3

  Indledning   4

  Mission 6

  Vision 6

  Pejlemærker 7

  Skolens værdigrundlag 9

  Overordnede målsætninger frem mod 2020 10

  Indsatsområder frem mod 2020 11

  Indsatsområder almen voksenuddannelse 12

  Indsatsområder det gymnasiale område 13

   Indsatsområder fjernundervisning  14 

(tværgående pædagogisk område) 

   Tværgående pædagogiske udviklings- 15 

opgaver i regi af Udvalget for Pædagogisk  

Udvikling (UPU) 

   Indsatsområder service 16

INDHOLD



4 S T R AT E GIP L A N 2020 5

Nedskæringerne vil, hvis de implementeres fuldt ud, gøre 

det yderst vanskeligt at fastholde den hidtidige kvalitet i 

undervisningen og i studie- og arbejdsmiljøet for skolens 

kursister og medarbejdere. 

Samtidig har regeringen i skrivende stund (maj 2017) 

spillet ud med et oplæg til reform af det forberedende 

uddannelsesområde: ”Tro på dig selv – det gør vi”. I 

oplægget foreslår regeringen at fastsætte en fremtidig 

aldersgrænse på 25 år for at blive optaget på VUC’ernes 

Almene Voksenuddannelse, AVU. Hvis dette bliver en 

realitet, vil det betyde en halvering af antallet af AVU-kur-

sister på VUC Aarhus og dermed medføre en nedgang i 

VUC Aarhus’ samlede aktivitet på 15%. Og denne aktivi-

tetsnedgang kommer vel at mærke oveni de store ned-

skæringer, der allerede er gennemført, og som er varslet 

intensiveret frem mod 2020.

Der er således desværre mange mørke skyer på VUC- 

horisonten i øjeblikket. 

Men VUC Aarhus er heldigvis klar til at møde nedskærin-

ger og en evt. markant aktivitetsnedgang på AVU fra en 

styrkeposition. 

Skolen er i 2015 flyttet i nye bygninger, skolen har i mange 
år haft balance i økonomien, og vi har ligeledes i mange år 

præsteret flotte faglige resultater. Vi har f.eks. i de seneste 

•  Gymnasiereformen af 2016 skal implementeres, 

mens der skæres ned. Reformen risikerer des-

uden at medføre en devaluering af HF’s brand. På 

den anden side giver reformen også nye mulighe-

der, som over tid kan medføre øget optag og en 

faglig styrkelse af uddannelsen.

•  Vigende søgning til HF2 inklusive en nedgang i 

søgningen til GS som følge af gymnasiereformen 

gør, at skolens gymnasiale område, alt andet lige, 

må imødese at blive mindre i de kommende år. 

•  VUC’erne modtager generelt flere fagligt og men-

neskeligt svagere kursister, der samtidig udgør 

en stigende procentandel af vores optag. Nogle 

af disse kursister har en adfærd, skolen ikke er 

gearet til at håndtere og får endnu vanskeligere 

ved at håndtere pga. nedskæringerne.

•  Nedskæringerne i uddannelsessystemet skærper 

konkurrencen mellem skolerne, som kæmper 

hårdere end nogensinde for at rekruttere og fast-

holde elever/kursister. Besparelserne vil måske 

betyde, at nogen skoler må bukke under og føre 

til fusioner eller andre former for tætte og forplig-

tende samarbejder for at reducere administrative 

omkostninger. 

•  Digitalisering skaber nye, spændende muligheder 

administrativt og i undervisningen; såvel klasse-

undervisning som fjernundervisning; men digita-

liseringen skaber også øget polarisering blandt 

kursisterne: Kursisterne bliver generelt i stigende 

grad digitale indfødte – samtidig med at mange af 

de svageste kursister har særdeles ringe IT-kund-

skaber. 

Årene 2018, 2019 og 2020 bliver vanskelige og afgørende år for VUC Aarhus. 

Såfremt det ikke ændres politisk, rammes skolen i denne periode af historisk store 

og gradvist stigende nedskæringer; muligvis helt op til ca. 15% i 2020. 

I N D L E D N I N G :

 FREMAD MOD 2020
De store nedskæringer og regeringens udspil om reform af det forberedende uddannelsesområde er ikke de eneste 

store udfordringer, der tegner sig frem mod 2020. Også en række andre forhold gør, at skolen har brug for at rebe 

sejlene. Nogle af de vigtigste er:

Det samlede billede, der tegner sig af de kommende år, 

ser således både spændende og udfordrende ud. Nogle 

af udfordringerne, vi står over for, er generelle for hele 

skolen, mens andre er specifikke for dele af skolen. Men 
samlet set kan hovedudfordringen for skolen frem mod 

2020 opsummeres som følger:

Eller sagt på en anden måde: Hvordan skaber vi som 

skole frem mod 2020 den bedst mulige kvalitet og de 

bedst mulige resultater inden for de rammer, som poli-

tikerne giver os? Hvad skal vi fastholde fra vores fortid 

og nutid for at opnå den ønskede, fremtidige kvalitet og 

resultater? Og hvad skal vi arbejde med at udvikle?

Formålet med strategien er at sætte en overordnet retning 

for skolens arbejde med de ovenstående spørgsmål frem 

mod 2020. Det er en retning, som naturligvis både kan 

og skal tilpasses undervejs i takt med, at vores omverden 

ændrer sig. 

Det er også en retning, som ikke sættes i et organisa-

torisk tomrum. Retningen er nemlig også afhængig af 

nogle af de rammer, som allerede ligger fast for skolen: 

vores mission, vision, pejlemærker og skoleværdier, som 

præsenteres på de følgende sider.  

Hvordan kan vi udvikle vores undervisning, service og administration,  
så vi på samme tid kan …

»  klare nedskæringerne

»  implementere reformen af de gymnasiale uddannelser og en forventet kommende reform af AVU-området

»  skabe god læring og høj overgang til videre uddannelse

»  være en god og udviklende skole og arbejdsplads med en positiv stemning?

år kunnet glæde os over at have såvel Danmarks bedste 

sociale løfteevne som Danmarks højeste karaktergennem-

snit på det to-årige HF. Og vi har helt generelt haft særdeles 

gode resultater for karaktergennemsnit, gennemførsel og 

overgang til videre uddannelse på alle uddannelsesområder.  

VUC Aarhus er således en skole med dygtige medarbej-

dere og gode resultater over hele linjen – det gælder både 

uddannelser, administration og service. Derfor har VUC 

Aarhus et godt udgangspunkt for at løse vores fremtidige 

udfordringer.
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Gennem kompetencegivende 

uddannelser muliggør VUC 

Aarhus, at unge og voksne hurtigt 

kan skifte spor i forhold til nye 

personlige mål for uddannelse, 

beskæftigelse eller personlig 

udvikling. Derved bidrager skolen 

til mobilitet i bredeste forstand.

VUC Aarhus vil være Danmarks bedste VUC. Det inde-

bærer, at skolen skal være karakteriseret ved:

»  høj faglighed og høj gennem førsel i uddannelserne

»  høj overgang til videre uddannelse/beskæftigelse 

efter bestået eksamen 

»  høj kvalitet og effektivitet i undervisning, admini-

stration og service.

At nå visionen forudsætter desuden, at VUC Aarhus 

er en god og udviklende arbejdsplads, der evner at 

tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. 

Til at lede os på vej mod visionen har vi tre pejle-

mærker, som giver os retning i hverdagen.

MISSION VISION
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PEJLEMÆRKER SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

»  I alle funktioner på skolen skal fagligheden 

være i top. Vi har høje, faglige forventninger 

til os selv som medarbejdere og til vores 

kursister. Ved at insistere på og dyrke 

faglig heden trækker vi også de fagligt svage 

kursister med op. 

»  Medarbejderne er drevet frem af ønsket 

om til stadighed at blive dygtigere, og det 

engagement smitter vi vores kursister med. 

Alle skal blive så dygtige, som de kan; med-

arbejdere såvel som kursister. 

»  Vi vægter høj kvalitet i alt, vi gør på skolen 

– også i detaljen. Vi arbejder hele tiden med 

at forbedre kvaliteten af vores arbejde, så vi 

får højere udbytte af vores indsats.  

Faglighed
»  Det betyder: At vi fokuserer på at sikre og videreudvikle en kompetencegivende skole med høj faglig-

hed, differentieret pædagogisk formidling og bevidsthed om fagenes muligheder og begrænsninger. 

» Det betyder ikke: At de enkelte fag er sig selv nok.

Udvikling
»  Det betyder: At vi anfægter tilvant viden og tilvant adfærd og søger grænserne for vores formåen.  

Vi forventer, at den enkelte kursist og medarbejder udfordrer sig selv i hverdagen. 

»  Det betyder ikke: At vi kaster vrag på tradition og erfaring, men at vi overvejer begge i en dynamisk 

omverden.

Åbenhed
»  Det betyder: At vi siger tingene så klart som muligt, og at vi gør information tilgængelig for alle.  

Vi vil derigennem sikre størst muligt engagement i og ansvarlighed for skolens hverdag og udvikling.

»  Det betyder ikke: At alt bliver tilladt, eller at vi ukritisk deltager i hvad som helst.

Rummelighed
»  Det betyder: Vi bygger på, hvad den enkelte kan, og vi ønsker at styrke den enkeltes muligheder. Det 

betyder også, at den enkelte giver plads til andre og aktivt og ansvarligt indgår i arbejdsfællesskabet

»  Det betyder ikke: At alt bliver ligegyldigt, og at vi accepterer hvad som helst.

Faglighed

Ambitioner

Kvalitet
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INDSATSOMRÅDER 
FREM MOD 2020
For at kunne realisere de overordnede målsætninger i Strategi 2020, og derigennem tackle de 

store udfordringer skolen står over for, skal der frem mod 2020 arbejdes med en lang række 

konkrete indsatser og initiativer. 

Skolens tre organisatoriske områder – almen voksenuddannelse, det gymnasiale område og 

service – udgør de bærende organisatoriske rammer omkring de fleste indsatser og initiativer. 

På de næste sider følger derfor i overskriftsform en beskrivelse af de væsentligste indsatser 

og initiativer frem mod 2020 – fordelt på skolens tre organisatoriske områder med tillæg af 

særlige tværgående pædagogiske indsatser i regi af fjernundervisning og skolens tværgående 

Udvalg for Pædagogisk Udvikling (UPU). 

Fastholde

For at kunne imødegå skolens fremtidige udfordringer er der en række styrkepositioner fra sko-

lens fortid og nutid, som det er særligt vigtigt, at VUC Aarhus fortsat har som udgangspunkt. Frem 

mod 2020 vil vi derfor arbejde for at fastholde:

• høj faglig kvalitet (den bedst mulige) 

• at være en stor skole med et bredt udbud

• god økonomistyring og effektiv institutionsdrift

• en god og udviklende arbejdsplads.

Udvikle

For at kunne tackle de mange udfordringer skolen står over for, er der desuden behov for, at vi 

forandrer og fornyr os. Frem mod 2020 vil vi derfor arbejde for at udvikle:

•  AVU for dem der kan og vil – vi skal stille større krav til uddannelsesparathed for at blive opta-

get og dermed øge gennemførslen med henblik på overgangen til ungdomsuddannelserne

•  Det gymnasiale område med nye hf-tilbud, en ny målrettethed mod korte og mellemlange 

uddannelser samt en fortsat stor overgang til universitetsuddannelser

• Fjernundervisningen så vi får vækst, som kan være med til at øge kvalitet og rentabilitet.

OVERORDNEDE  
MÅLSÆTNINGER  
FREM MOD 2020
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INDSATSOMRÅDER  
ALMEN VOKSEN-
UDDANNELSE 

INDSATSOMRÅDER  
DET GYMNASIALE 
OMRÅDE
Vi vil sikre en fortsat stærk didaktisk orienteret kompetenceudvikling blandt lærerne gennem vide-

reførsel af SOKL (samarbejde om kursisternes læring), styrkelse af de professionelle læringsfælles-

skaber, E-didaktik og digital dannelse. Det er vigtigt at fastholde en stærk kompetenceudvikling på 

skole-, faggruppe og individniveau og afsætte midler til dette formål.

Vi vil styrke vores position som HF-skole gennem et stærkt udbud af fag og kombinationsmuligheder 

på hele den gymnasiale flade med særligt fokus på:

• at gøre HF2 til et, i relation til stx, ligeværdigt tilbud til 10. klasses elever

• at skabe en naturlig overgang fra AVU til HF

•  at opdyrke niche-områder i relation til veldefinerede målgrupper som autister, ord- og talblinde

• opdyrke det regionale samarbejde med de videregående uddannelser.

Vil vil videreudvikle og ekspandere fjernundervisningen med anvendelse af de nyeste, teknologiske 

muligheder for pædagogisk interaktion i undervisningen. Fjernundervisningen skal byde på den 

samme brede palette af undervisningstilbud som den ordinære enkeltfagsundervisning og opfylde 

samme kvalitetskrav målt på gennemførsel og eksamen.

Vi vil arbejde med realiseringen af skolens vision ved målrettet at udvikle vores tilbud og vores 

kompetencer i overensstemmelse med de udfordringer, fremtiden byder os. Faglighed, ambitioner 

og kvalitet skal kendetegne indsatserne.

Tilbud

•  Vi vil fastholde og løbende udvikle et bredt udbud af uddannelsestilbud i overensstemmelse 

med den regionale og lokale efterspørgsel.

•  Vi vil udvikle nye handleplaner med samarbejdsskolerne i Aarhus med henblik på at fremme 

overgangen til AVU, erhvervsuddannelse og øvrige ungdomsuddannelser.

• Vi vil skabe en naturlig overgang fra AVU til HF.

• Vi vil styrke vores position som udbyder af OBU og FVU.

Internt samarbejde

•  Vi vil udvikle lærersamarbejdet om kursisternes læring med fokus på faglig/didaktisk kompe-

tenceudvikling og styrkelse af de professionelle læringsfællesskaber.

•  Vi vil udnytte udviklingspotentialer i fjernundervisningen indenfor E-didaktik og digital  

dannelse på skolens øvrige undervisning med tilstedeværelse.

•  Vi vil arbejde målrettet med visitering og kursisternes uddannelsesparathed med henblik på 

at øge gennemførelsen og overgang til videre uddannelse.
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INDSATSOMRÅDER 
FJERNUNDERVISNING

Tværgående pædagogiske  
udviklingsopgaver 
i regi af Udvalget for Pædagogisk Udvikling (UPU)

Følgende pædagogiske indsatsområder er i strategiperioden  
fælles for AVU og HF og er forankret i UPU:

• SOKL

• Fælles del af kompetenceudvikling på skole/faggruppeniveau

• Styrkelse af professionelle læringsfællesskaber

• E-didaktik og digital dannelse, herunder styrkelse af digital feedback

Disse opgaver har UPU et særligt ansvar for sammen med endnu et indsatsområde:

• Pædagogiske arrangementer for alle kursister mhp. at styrke deres studiekompetencer

Enheden for fjernundervisning sætter rammen om vores fleksible uddannelsestilbud på såvel AVU 
som det gymnasiale område. Det er en fælles enhed, hvor relevante funktioner, som specialiseret 

vejledning, lærere, studieadministration, koordination og ledelse, samarbejder og er en del af 

enheden.

Det overordnede mål er at skabe Danmarks bedste fjernundervisningstilbud (AVU og Gym) målrettet 

forskellige målgrupper, hvor løbende feedback til kursisterne er med til at fremme kvalitet og nye 

løsninger.

Vi vil 

•  ekspandere vores fjernundervisning. Eksternt ved at vokse i omfang. Internt via et mere  

tydeligt aftryk på den pædagogiske udvikling 

•  levere fjernundervisning på en til stadighed tidssvarende platform via udbredt brug af  

digitalisering og anvendelse af forskellige medieformater

• levere fjernundervisning via IT-baserede feedback- og evalueringsmetoder

• kompetenceudvikle fjern-underviserne bl.a. i regi af SOKL

• øge kendskabet til og udbredelsen af fjernmaterialet i den almindelige undervisning.

INDSATSOMRÅDER  
SERVICE
Serviceafdelingen vil bidrage til skolens overordnede strategi ved at understøtte de pædagogiske afdelinger 

med gennemarbejdede beslutningsgrundlag og ledelsesinformationer, og ved at sikre effektivitet og sikker 

økonomistyring af såvel skolens overordnede drift som egen afdeling. Vi vil desuden have fokus på at have 

”det rigtige hold”.

Medarbejderne

•  Vi vil udvikle medarbejdernes strategiske kompetencer, så de matcher de store udfordringer, skolen 

står over for i de kommende år.

Effektiviseringer

•  Vi vil udvikle og implementere flere digitale løsninger til skolens arbejdsgange, så der kan leveres en 
højere kvalitet og mere effektive arbejdsgange til gavn for både medarbejdere i Serviceafdelingen, 

ledelsen og medarbejdere i de pædagogiske afdelinger.

•  Vi vil udvikle værktøjer til analyse af omkostningsstrukturer og rentabilitet, der kan understøtte ledel-

sens vurdering af ressourceudnyttelsen.

•  Vi vil undersøge, om dele af afdelingens opgaver med fordel kan løses i et fællesskab med andre 

skoler (billigere, mindre sårbarhed eller bedre kvalitet). Det kunne være aftaler, der rækker fra gensidig 

erfaringsudveksling/hjælp til egentlige servicefællesskaber. Vi ønsker at være på forkant, og dermed 

styrke vores mulighed for f.eks. at være værtsskole for evt. servicefællesskaber, hvor det er muligt. Vi vil 

tilslutte os eksisterende servicefællesskaber, hvor det er fordelagtigt.

•  Vi vil styrke indsatsen på udarbejdelse af rettidig og relevant ledelsesinformation til direktion og ledelse.

•  Vi vil fortsat sikre en løbende konkurrenceudsættelse af leverancer og gennem indkøbspolitikken sikre, 

at skolens indkøb sker så billigt og effektivt som muligt.

•  Vi vil fokusere på at skabe bedre fysiske og digitale rammer om skolens daglige undervisning og medar-

bejdernes dagligdag.
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