
Notat om status for strategiske udviklingsinitiativer 

 

Den gymnasiale afdelings ungeindsats i 2018 

Som konsekvens af sidste års HF-reform, hvor HF2 blev sidestillet med øvrige gymnasiale 

uddannelser i relation til optag af elever direkte fra 9. klasse, har skolens valgt at iværksætte et 

strategisk udviklingsinitiativ på HF under rammen “ungeindsats”. 

Ungeindsatsen sigter dels mod at opbygge og fastholde en skolekultur rettet mod unges behov for 

sociale og kulturelle arrangementer uden om fagene, dels systematisk at udvikle nye didaktiske 

tiltag med det formål at inkludere de unge og gøre dem til aktive bidragsydere i fagene. Således er 

ungeindsatsens sigte social og faglig integration med det formål at styrke skolens position som en 

ungdomsuddannelsesinstitution.   

En skolekultur rettet mod unges behov for sociale arrangementer 

På baggrund af møder med kursistrådet, kursistrådets kulturudvalg og et møde med bred 

deltagelse af kursister med særlig interesse i at skabe en ny skolekultur, blev det besluttet at sætte 

følgende i værk i 2018: 

1. Fællessamlinger i tårnet med henblik på at formidle vigtige informationer og give en 

oplevelse af at være en del af et fællesskab gennem fx. sang og musik. 

Der er gennemført 2 fællessamlinger i foråret og der planlægges med 2 i efteråret  

Der bliver opsat lydanlæg i tårnet, så alle etager kan høre hvad der foregår 

Der gennemføres forsøg med morgensamling på tværs af profilklasserne. 

 

2. Gallafest for afgangskursister (hf2, hfe-klasser, enkeltfag). 

Gallafesten blev planlagt i tæt samarbejde med afgangskursisterne i klasserne. Den blev 

afviklet i april 2018 og var en stor succes. Næsten alle kursister i afgangsklasserne deltog. 

Der deltog desuden 2 lærere pr. klasse. I ugerne op til festen lærte kursisterne at danse 

lancier. 

Gallafesten gentages i foråret 2019 

3. Kursistfest 22.10 med livemusik for kursisterne på det gymnasiale område 

 

4. Teaterkoncert - Anne Linnet-tema - afholdes onsdag, torsdag og fredag i uge 47. Der er 

gjort et stort PR-arbejde for at gøre kursisterne interesserede i projektet. Der er tilmeldt 

ca. 60 kursister, som gerne vil bidrage med musik, sang, dans, kostumer m.v. 

Afgangsklasser fra byens folkeskoler og fra de efterskoler vi samarbejder med, bliver 

inviteret til generalprøve og forestillingerne. 



For at festsalen kan fungere som teatersal, har vi investeret i forbedret lyd og vi er i gang med 

opsætning af nyt lysanlæg. 

 

Afprøvning af nye didaktiske muligheder med henblik på at integrere de unge i fagene og gøre 

dem til ansvarlige bidragsydere 

 

1. Igangsættelse af et udviklingsprojekt centreret om et lærerteam i vores ungeklasse, 1.q, og 

i vores film/stageklasse på første år. Der deltager 7 lærere, som hver har fået ekstra 75 

timer til projektet. 

2. Projektet startede med at lærerne overværede undervisning på Frederiksbjergskolen, og 

dér blev inspireret af, hvordan undervisningslokalernes indretning og lærerens didaktiske 

valg har fokus på at gøre eleverne til aktive medspillere i undervisningen 

3. Som følge af dette besøg, har vi lavet en ny indretning af 2 klasselokaler med henblik på at 

gøre lokalet mere fleksibelt i forhold til at facilitere forskellige aktivitetsformer: bænk langs 

endevæg, taburetter, ekstra whiteboard, whiteboard med hjul, timerur m.v. 

4. Indsatsen omkring de unge kursister bygger på følgende værdier: Klasseledelse, 

Relationskompetence, Anerkendelse - med kursisten i hovedrollen (kursisten skal mærke at 

han/hun gør en forskel ved at komme i skole), Motivation og Mestring (KRAMM). 

Opstartsfasen i klasserne har fokus på arbejdet med det relationelle aspekt og den 

anerkendende tilgang til kursisterne. Baggrunden for KRAMM er bl.a. UPU’s temadag om 

uddannelsesfremmede kursister og hvad forskningen anbefaler for at integrere dem i 

skolen. 

5. Begge klasser har afprøvet konceptet “SKOLEN i SPIL” med henblik på systematisk at styrke 
sammenhold, ansvarsfølelse, motivation og mestring hos kursisterne. Med udgangspunkt i 

spilkonceptet arbejder lærerne videre med social gamification. 

6. Lærerne deltager i et heldagskursus om feedback i september 

7. Der er aftalt statusmøder hvert kvartal med henblik på evaluering af indsatser og 

prioritering af nye indsatser. Konkrete indsatser efter 1. kvartal er endnu ikke besluttet. 

 

AVU-områdets strategiske udviklingsindsats 

 
Strategiudviklingsprojektet skal skabe de bedst mulige rammer for det fremtidige AVU. 

Strategigruppen 

Der er nedsat en strategigruppe, som har arbejdet med forslag til at designe og brande det nye 

AVU på Aarhus HF og VUC for så vidt angår tilbud, tilrettelæggelser, samarbejde internt og 

eksternt samt pædagogisk/didaktisk differentiering i forhold til forskellige målgrupper.  



 

Ønskescenarie 

 

Strategigruppen har nedsat 5 task forces, som har arbejdet med udgangspunkt i følgende 

ønskescenarie: 

 

Skolens AVU halveres ikke af FGU-en. Det bliver i stedet en nedgang på 25-30%. På grund af byens 

vækst og en række nye tiltag uddanner vi relativt set flere AVU-kursister over 25 end tidligere. 

Fjernundervisningen vokser, vi tiltrækker flere, der er i gang med uddannelse andre steder og har 

brug for supplering (typisk erhvervsskoler) og vi har en betydelig kursusaktivitet for andre aktører. 

Vores AVU-kursister ses som et plus for skolen også i forhold til HF og tiltrækningen til HF. Det er 

ambitiøse kursister der søger os; kursister som gerne vil lære og som gerne vil udvikle sig fagligt og 

personligt. AVU er for dem der KAN og VIL. Faglighed, Ambitioner og Kvalitet er i højsædet på AVU-

området. Vi er desuden blevet dygtigere til VEU – omsætningen er vokset og VEU- aktiviteterne har 

et positivt dækningsbidrag. 

 

Følgende initiativer er gennemført: 

Der er afholdt to strategiseminarer henholdsvis den 11-12 januar og den 20 april 2018 

Der er afholdt tre strategigruppemøder den 21.12.2017, den 6. februar og den 20 april 2018 

 

Status på arbejdet i task forces 

1. Det fremtidige AVU 

 

Gruppen har udviklet nyt teamkoncept, som afprøves i 3 teams i skoleåret 2018-2019.  

Desuden har gruppen: 

a. Udarbejdet en overordnet skitse til, hvordan tilrettelæggelserne i AVU regi fra august 

2019 kan se ud under hensyntagen til at opnå størst mulig fleksibilitet i forhold til 

kursisternes heterogene behov. 

b. Udarbejdet et notat som beskriver, hvordan lærerengagement via teamsamarbejde kan 

være med til at fremme kursisternes gennemførelse. 

c. Iværksat en proces med 3 lærerteams, hvor man indsamler viden og erfaring om 

teamarbejdet. De 3 teams leverer input til gruppen vedrørende teamarbejde og 

kursisternes gennemførelse. Arbejdet evalueres løbende i dette skoleår. 

 

d. Iværksat en ‘tænketank’ som overvejer nye indsatsområder og kommer med konkrete 
forslag til nye projekter og tilrettelæggelser. 

 



2. Ordblindeundervisning og Forberedende voksenundervisning (OBU & FVU) 

 

Vi ønsker at styrke skolens OBU- og FVU-profil, så VUC bliver stedet, man henvender sig til, 

hvis man har læse- stave- skriveproblemer, og det gælder fra basis-niveau til HF-niveau. 

 

OBU 

Gruppen har udviklet et nyt OBU-klasse koncept for DSA-basis kursister, som er 

implementeret pr. 1. august i år. 

Igangværende projekter: 

1) Vi ønsker at styrke hele lærergruppens kendskab til og ageren i forhold til ordblinde 

kursister på holdene, så ordblinde- og FVU-undervisningen bliver en større aktivitet.  

2) Vi ønsker et udviklingsprojekt, hvor skolens hjemmesider, undervisningssites og 

Onlineundervisning tilgodeser læsesvage. 

3) Vi undersøger erfaringer fra Fyn med onlineundervisning på OBU, men er dog tvivlende 

overfor projektet. Værkstedsundervisning er under overvejelse men vi afventer, hvordan 

AVU-afdelingen bliver organiseret fremover. 

 

FVU 

Test og undervisning uden for normal uv-tid er etableret pr. 1. august i år. 

FVU Online: 

FVU læsning trin 2 er udviklet og implementeret pr. august i år 

FVU læsning trin 3 er under udvikling og implementeres i januar 2019 

FVU læsning trin 4 er under udvikling og implementeres i august 2019 

FVU matematik trin 2 er under udvikling og implementeres i januar 2019 

 

FVU digital og engelsk: Vi afventer stadig detaljer fra UVM og regner med at implementere 

i foråret 2019. 

 

 

3. Online 

 

Tiltag i undervisningen: 

Forsøg med livestreaming af undervisning i træffetiden. Der testes i to fag. Dansk på HF og 

Naturvidenskab på AVU. Der er indkaldt til opstartsmøde på projektet d. 26/9. Vi forventer, 

at begge fag kan prøve at streame 1-2 gange inden jul - afhængig af hvor hurtigt vi kan få 

teknikken til at virke. Midtvejsevaluering gennemføres i december 2018. Efter jul 

fortsætter forsøget og vi regner med at livestreame flere træffetider i foråret 2019, så vi 

har mere data at evaluere på til sommer. 

 

Tiltag i AVU-Studievejledningen 

Ændring af optageprocedure, som før udelukkede flere optag. 

Vi har i perioder afvist flere kursister, fordi de ikke kunne komme forbi skolen! 



Vi har derfor testet optag uden fremmøde, hvor vi kun har kontakt via mail+telefon.  

CBH holder øje med tilfældigt udvalgte kursister, som han har optaget uden fremmøde; 

hvordan går det med dem, som aldrig har været fysisk forbi skolens vejledning?. Hvordan 

virker vores systemer i den forbindelse? Kan de finde ud af systemet? Overholder de 

deadlines, og bliver deres opgaver godkendt? 

Nye initiativer planlægges i efteråret 2018. 

4. Netværk 

 

Gruppen har koncentreret sig om Forberedende Voksen Undervisning (FVU). 

 

FVU dagtilbud 

FVU-undervisning om tirsdagen kl. 15.55-18.35, der retter sig mod folk i praktik (typisk folk 

på kontanthjælp) eller i arbejde. Der er både etnisk danske kursister og kursister med svage 

danskfaglige kundskaber, der har vist interesse for undervisningen. Undervisningen 

startede den 21/8. 

 

PR materiale i form af en folder er på vej. Her oplyser vi om skolens tilbud, som er en 

mulighed for danskundervisning uden deltagerbetaling. Disse foldere skal ud på Aarhus 

Universitet, i internationale foreninger og på arbejdspladser, hvor der er udlændinge, der 

er interesseret i gratis danskundervisning (FVU start, kræver at man i forvejen kan føre en 

basal samtale på dansk).  

 

Kontakt til den internationale skole er etableret. Her mener man, at et formiddagstilbud 

med FVU-læsning kunne være interessant for hjemmegående mødre. Vi undersøger 

mulighederne for at etablere et hold. 

 

Gellerupprojektet 

Kursusstart bliver tirsdag den 6. november, og der vil der være tre ugentlige 

undervisningsdage hhv. tirsdage, onsdage og torsdage – alle tre dage fra kl. 10-14. 

Kursisterne kan følge FVU-undervisning i en af tre følgende modeller: Enten (1) Tirsdage, 

(2) Tirsdage + onsdage eller (3) Tirsdage, onsdage og torsdage. 

Det kan blive aktuelt at tænke i niveaudeling af holdet. 

Her i etableringsfasen arbejdes der i udgangspunktet med tolærerordning. 

Der er foreløbig planlagt fire åbent hus-dage: Torsdag og fredag i uge 43 + tirsdag og 

onsdag i uge 44 – alle fire dage fra kl. 11-13. Til åbent hus-dagene kan beboere i området 

blive klogere på uddannelsestilbuddet, og de kan blive FVU-testet + indskrevet på holdet.  

Til åbent hus-arrangementerne stiller vi med to ”FVU-testere”, og der vil også være 
deltagelse af bydelsmødre, som er dels nøglepersoner i formidlingen af tilbuddet, og dels 

er ansatte ved den boligsociale indsats i Brabrand Boligforening samt medarbejdere fra 

”Fremskudt Beskæftigelse” (Jobcenter). 

 



5. Erhverv/VEU 

 

Gruppen har arbejdet med følgende emner 

a. Branchetilpasning af FVU-tilbudet. Der er sammen med organisationen 

Netværkslokomotivet udviklet en idébank til emner og opgaver, som undervisere kan tage 

udgangspunkt i afhængig af hvilken virksomhed (branche)/institution, man underviser på. 

Der arbejdes med tilpassede løsninger til virksomhederne i stedet for skræddersyede 

forløb. 

 

b. Gruppen har udarbejdet en række ”salgsargumenter”, der skal benyttes i mødet med 

virksomheden / institutionen 

 

c. Der er udviklet en tjekmodel, som anvendes i forbindelse med en evt. opstart af 

undervisning på en virksomhed. Modellen giver mulighed for at vurdere, hvorvidt opgaven 

har en potentiel værdi for Aarhus HF og VUC. 

 

d. Virksomhedsbesøg. Der er foretaget en række besøg på større virksomheder (min. 50 

medarbejdere) i området samt to store boligforeninger. 

 

e. Nye muligheder i den nationale VEU-strategi, ”Viden to go” er på kommende dagsorden i 

efteråret 2018. 

Rammer og planlægning for efteråret 2018 er i proces. 
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