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Fra og med fredag den 13. marts 2020 og ind i starten af det nye skoleår 2020-

2021 har skolen med få undtagelser været lukket for almindelig, fremmødebaseret 

undervisning. 

Situationen taget i betragtning har vi i år valgt at lave en kortere version af Avenuen 

med fokus på nøgletal og indsatsområder på skolens pædagogiske områder. Vi 

plejer at bringe en masse historier fra året der gik, hvor vi fokuserer på aktiviteter 

og kursister, der er med til at tegne og levendegøre skolen, men de er således ikke 

medtaget i år. 

Vi krydser fingre for et mere almindeligt skoleår i 2020-2021 og satser på i næste 
års Avenuen at kunne fortælle om teaterkoncert, gallafest, Grib Kunsten-arrange-

menter, besøg af spændende foredragsholdere, spændende faglige undervisnings-

projekter og alle de andre arrangementer og tiltag, som er med til at forme kulturen 

her på skolen, og som skaber det levende og kreative studiemiljø, som man normalt 

forbinder os med.

Indtil da – god fornøjelse med dette års Avenuen!

Velkommen til  
dette års Avenuen!
I skoleåret 2019-2020 har intet været, som det plejer! 
Det skyldes covid-19-pandemien, som har berørt alle 
borgere i landet, og som også har præget livet her på 
Aarhus HF & VUC. 

HVERT ÅR MODTAGER CA. 100.000   P

»  Kun 4 pct. havde som 12-årig en far eller en mor med en lang 
videregående uddannelse

»  Hver tredje AVU-kursist har et afbrudt grund skole forløb bag 
sig, og halvdelen et afbrudt EUD-forløb

» En fjerdedel er forældre

»  En sjettedel er ikke er født i Danmark, men er kommet hertil på 
et tidspunkt i deres liv

»  Af dem er over en tredjedel i uddannelse året efter afsluttet 
uddannelse på VUC
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»  Hver fjerde HF-kursist har en afbrudt gymnasial uddannelse bag 
sig, og halvdelen enten et afbrudt grundskoleforløb eller EUD-forløb

»  9 ud af 10 HF-kursister og 7 ud af 10 AVU-kursister er i enten 
beskæftigelse eller videre i uddannelse seks måneder efter afsluttet 
uddannelse på VUC.

»  HF-kursisterne klarer sig generelt godt, selvom de sammenlignet 
med en gennemsnitlig ungdomsårgang i højere grad har ufaglærte 
forældre, lavere karakterer i dansk og matematik fra grundskolen.

* Tal fra Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

000   PERSONER UNDERVISNING PÅ VUC*
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ÅRETS RESULTATER
Det samlede årskursisttal for skolen blev 1.941, hvilket udgør et fald på 
161 årskursister i forhold til 2018 og et fald på 53 årskursister i forhold til 
2019-budgettet.

På det gymnasiale område blev der i alt 80 årskursister 

færre end budgetteret, og det samlede årskursisttal for 

det gymnasiale område blev 1.449. På AVU-området 

blev årskursisttallet 492 svarende til 27 årskursister 

mere end budgetteret, men 102 årskursister færre end i 

2018. Begge undervisningsområder har haft udfordringer 

i 2019 og har haft en tilbagegang fra 2018 til 2019 på 

henholdsvis 4 og 17 pct.

Det gymnasiale område har været udfordret af vigende 

søgning, mens AVU-området har været udfordret af at 

skulle aflevere aktivitet til FGU, hvilket fra august 2019 
betød, at der kun kunne optages kursister over 25 år. 

Aktiviteterne på det gymnasiale område udgør 75 pct., 

mens aktiviteterne på AVU udgør 25 pct. hvilket er en 

forskydning mod flere årskursister på det gymnasiale 
område. Forskydningen hænger primært sammen med 

udspaltningen af dele af AVU-området til FGU.

Det er en faglig og pædagogisk grundudfordring for 

skolen, at vores kursistgruppe er meget heterogen. 

Kursistgruppen rummer både topmotiverede, fagligt og 

personligt stærke kursister samt kursister, som savner 

motivation og har svage faglige og personlige forudsæt-

ninger for at gennemføre deres uddannelse. 

Vores opgave er at give et fagligt løft - og nogen gange også 

et menneskeligt løft - til en meget bred målgruppe med 

meget forskelligartede forudsætninger for uddannelse. 

Derfor er det meget tilfredsstillende, at tal fra Børne- og 

Undervisningsministeriet viser, at Aarhus HF & VUC over 

en lang årrække stabilt har ligget højt i statistikkerne med 

hensyn til såvel social løfteevne på det 2-årige HF samt 

karaktergennemsnit på 2-årig HF samt HF-enkeltfag.

Der laves ikke tilsvarende statistikker på AVU-området.
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VORES OPGAVE ER AT GIVE ET FAGLIGT LØFT 
– OG NOGEN GANGE OGSÅ ET MENNESKELIGT 
LØFT – TIL EN MEGET BRED MÅLGRUPPE
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 OM KURSISTERNE
PÅ AARHUS HF & VUC*

Karaktergennemsnittet på 2-årig HF var i 2019 på 6,8  
– et pænt stykke over landsgennemsnittet på 6,1

348 Aarhus HF & VUC-dimittender blev i 2019 optaget på

• Universitet: 40 pct.

• Professionsbachelor: 50 pct.

• Erhvervsakademi: 10 pct.

24 pct. er under 20 år, 48 pct. er 20-24 år, og resten er over 25 år.

20 pct. af skolens kursister har ikke gennemført grundskolen.

18 pct. har afbrudt gymnasial uddannelse bag sig.

29 pct. har afbrudt erhvervsuddannelse bag sig.

22 pct. er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.

28 pct. er i beskæftigelse og 49 pct. i uddannelse  
seks måneder efter endt uddannelse.

* Tal fra Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik og egne tal
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ÅRET 
DER GIK  
i skolens  
pædagogiske  
afdelinger
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Den ordinære AVU-aktivitet i 2019 er således mindre end 

aktiviteten i 2018, men dog større end budget 2019, hvil-

ket er yderst tilfredsstillende. 

I forbindelse med afgivelse af aktivitet til FGU-institutio-

nerne var forventningen, at aktiviteten ville falde til det 

budgetterede antal årskursister, da skolen fra august 

2019 kun måtte optage kursister over 25 år. 

Tallene for gennemførsel og prøvedeltagelse på AVU er 

desværre faldet i skoleåret 2018-2019, og det vil derfor 

være et fokusområde i skoleåret 2019-2020.

Online-tilbuddet ligger stabilt i 2019 i forhold til budgettet, 

men dog lavere end 2018 grundet FGU. Det samme billede 

tegner sig for FVU-aktiviteten. OBU- aktiviteten i 2019 er 2 

årselever under budget og 3 årselever under 2018-niveau.

AVU-området har haft 492 årskursister i 2019, hvilket er 27 mere end 
budgetteret og et fald på 17 pct. i forhold til 2018 primært begrundet i 
FGU-udspaltningen.

 AVU-OMRÅDET

Der er gennemført en række initiativer og pædagogiske tiltag, som udmønter skolens strategi og udvikler kvaliteten i undervisningen og 

i de professionelle læringsfællesskaber. 

Kursisternes læring er fortsat i fokus, og den ændrede målgruppe på AVU som konsekvens af FGU har i den forbindelse givet anledning 

til nye pædagogiske aktiviteter, som i højere grad end tidligere retter sig mod tosprogede kursister:

»     Sprogbaseret undervisning i fagene: Et kompetenceudviklingsforløb med fokus på sammenhængen mellem faglig og sproglig 

læring. Lærerne har fået et fælles didaktisk afsæt, herunder fælles sprog, der handler om fortsat at udvikle den sproglige dimen-

sion i fagene.

»     Det flerkulturelle klasserum: Kursusforløb med grundlæggende teorier om kultur, etnicitet og identitet. Viden og redskaber 

til at arbejde med mangfoldighed som ressource, at understøtte identitetsudvikling for kursister med minoritetsbaggrund og ikke 

mindst at skabe inkluderende fællesskaber.

»     Digital dannelse: Helskoleprojekt med to fællesmoduler, hvor kursisterne blev introduceret til

 – digital læsning, notetagning

 – multitasking og digitale fodspor

»     Særlig indsats ift. dyskalkuli: En task force har udarbejdet en plan for initiativer og støttemuligheder. Implementeringen 

foregår i regi af matematikfaggruppen.

»     Det gode teamarbejde: Særlig indsats med ekstern konsulent for etablerede teams vedr. det gode samarbejde og betydningen 

og vigtigheden af at have forskellige roller i et team.

»     FN’s verdensmål: Verdensmålene har dannet rammen om forløb i de enkelte fag og i særlig grad været på dagsordenen under 

en fælles emneuge, hvor alle AVU-kursister arbejdede med FN’s Verdensmål.

»     Kompetenceudvikling af online-lærere: Sammen med implementeringen af nye hjemmesider i fagene er følgende  

projekter gennemført:

 – Online e-didaktik – Om læringsdata i fjernundervisning (for alle undervisere). 

 – Feedback – Implementering af ny model for feedback før, under og efter skriveprocessen.

 – Online-kørekort til nye lærere – forløbet er igangsat og feedback-online sitet kan ses på Intra.

»     VUC Erhverv: 
 –  I 2019 er indsatsen blevet opprioriteret. Såvel det nationale som det regionale VEU-samarbejde er forøget. Aarhus HF & VUC 

har sammen med de øvrige VUC-skoler i region Midtjylland etableret et forpligtende samarbejde, som koordinerer aktiviteter på 

virksomheder og institutioner i regionen.

 –  VUC Erhverv har gennemført virksomhedsbesøg og indgået nye aftaler med private og offentlige arbejdspladser med henblik på at 

opkvalificere medarbejderne. De eksterne aktiviteter har bestået af FVU test i 1) dansk, matematik, engelsk og FVU digital (Forbere-

dende Voksenundervisning), OBU test og udredninger (Ordblindeundervisning) samt 2) opfølgende undervisning til medarbejderne.

PÆDAGOGISKE TILTAG I 2019
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Årskursisttal og gennemførsel

Årskursister Budget 2019 Realiseret 2019 Ændring Ændring i pct.

AVU  307  335  28 9 %

AVU Online  94  93  -1  -1 %

FVU  50 52  2  4 %

OBU  14  12  -2  -14 %

I alt  465  492  27  6 %

Årskursister på AVU-området 2015-2019
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Gennemførelse   84 % 79 % 71 %

Prøvedeltagelse  72 % 65 % 63 %
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Det gymnasiale område har realiseret 1.449 årskursister i 2019, hvilket  
er 80 færre end budgetteret og et fald på 4 pct. i forhold til 2018.

I 2019 var antallet af realiserede årskursister på HF- 

enkeltfag 31 mindre end det budgetterede, og i forhold 

til 2018 var det et fald på 40 årskursister. Faldet på 

HF-enkeltfag hænger bl.a. sammen med vigende søgning 

til profilklasserne samt en række år med gunstige kon-

junkturer og deraf høj beskæftigelse.

Gennemførslen med eksamen på HF-enkeltfag er i 2019 

på 89 pct., hvilket er identisk med 2018, samtidig med at 

prøvedeltagelse i 2019 er på 66 pct.

Online er i 2019 faldet med 7 årskursister i forhold til 2018 

og ligger 6 pct. under budgettet. Andelen, der går til eksamen 

i 2019 på HF Online, er identisk med 2018 og udgør 84 pct. 

På det 2-årige HF er der realiseret 269 årskursister, hvil-

ket er en stigning på 11 årskursister i forhold til 2018. 

Det er dog 27 årskursister mindre end det budgetterede, 

hvilket hænger sammen med, at der i august blev oprettet 

en klasse mindre end forventet.

På Gymnasial Supplering (GS) har vi i 2019 fortsat pri-

mært udbudt korte intensive forløb på 1 til 3 måneder. 

Fra august 2019 blev det muligt at tage et supplerende 

overbygningsforløb (SOF) oven på en 2-årig HF-eksamen 

mhp. at kunne søge om optagelse på en akademisk 

bacheloruddannelse på universitetet. SOF bliver afholdt 

efter samme principper som GS og opgøres derfor sam-

men med GS. 

I 2019 har vi oplevet et fald på GS, som dog grundet SOF 

kun blev på 23 årselever i forhold til 2018 og et fald på 2 

pct. i forhold til budget 2019. Selve gennemførslen med 

en bestået eksamen er fastholdt på 92 pct.

 DET GYMNASIALE 
OMRÅDE

PÆDAGOGISKE TILTAG I 2019

2019 har i lighed med 2017 og 2018 i høj 
grad stået i forandringens tegn som følge af 
den nye HF-reform og de markant forringede 
økonomiske vilkår for VUC-sektoren. Således 
har fokus fortsat været rettet mod imple-
mentering af de nye bekendtgørelser, nye 
målgrupper og økonomiske nedskæringer.

Aktionslæringsprojektet ALLE MED

I forhold til skoleudvikling og kompetenceud-
vikling hos lærerne har vi efter afslutningen 
af vores flerårige helskoleprojekt SOKL 
(Samarbejde Om Kursisternes Læring) igangsat 
et nyt, stort projekt ”ALLE MED”, som er et 
aktionslæringsprojekt der handler om at udvikle 
lærerrollen og undervisningen i faget sammen 
med sine kolleger helt tæt på praksis. Formålet 
er, at flere kursister får større udbytte af under-
visningen ved at styrke deres aktive deltagelse 
(ALLE MED), deres motivation og trivsel – og 
dermed også mindske frafaldet på holdene. 

Projektet omfatter ca. 50 lærere, som udgør 
projektets kernedeltagere, og det løber fra 
august 2019 til marts 2020 og skal resultere 
i et fælles arbejde med at identificere og 
udbrede vellykkede aktioner som en del af den 
fælles praksis i lærerkollegiet. Deltagelse er fri-
villig, bortset fra teamlærerne og dansklærerne 
på enkeltfag, for hvem det er obligatorisk at 

deltage i projekterne vedrørende hhv. klassele-
delse og relationskompetence.

Projektet består af disse fire indsatsområder:

»    Klasseledelse og klasserumskultur: I 
denne gruppe er der fokus på, at lærerne 
udvikler et fælles sprog om klasseledelse 
og bliver inspireret til at opbygge den gode 
klasserumskultur – inklusiv konflikthånd-
tering.

»    Relationsarbejde: Hvordan styrker vi rela-
tionerne og fællesskabet i et heterogent 
klasserum? Kursisternes relation til lære-
ren og deres medkursister er afgørende 
for trivsel, læring og gennemførelse. Det er 
særlig vigtigt på en skole som vores med 
mange skrøbelige kursister og kursister 
fra uddannelsesfremmede hjem. Lærerne 
i denne gruppe afprøver forskellige små 
aktioner for at nå ud til alle kursister og 
understøtte fællesskabet i klassen.

»    Anvendelsesorienteret og problem-
baseret undervisning: I denne gruppe 
inspirerer lærerne hinanden til at åbne 
klasserummet og koble undervisningen 
i faget med verdenen uden for skolens 
vægge. På den ene side handler det om 
at ‘tage verden ind’, dvs. i højere grad at 
orientere undervisningen mod centrale 
samfundsanliggender og på den anden 

side om at bevæge sig ‘ud i verden’ med 
faget, fx ved at kursisterne for at løse et 
autentisk problem skal i kontakt med 
aktører uden for skolen.

»    Kursisterne som faglige medproducenter: 
I denne gruppe bliver lærerne klædt på til 
at lære kursisterne at lave digitale produk-
ter i fagene og til at bygge dele af undervis-
ningen op omkring produktudarbejdelsen, 
fx som krumtappen i et projektarbejde. Det 
at have et produkt, som skal videndeles 
med andre, gør undervisningen endnu 
mere meningsfuld for kursisterne.

Alle unge med i midt – et regionalt 
udviklingsprojekt:

Skolen har desuden igangsat et regionalt 
udviklingsprojekt ”Alle unge med i midt”, hvor 
vi samarbejder med Fundamentet i Aarhus 
om unge med angst. Projektet er tilknyttet 
online-undervisningen og søger at skabe en 
social ramme om kursister med angst for at 
understøtte deres gennemførsel. 

Projektet er flerårigt, men danner allerede 
basis for en skitse til et større projekt, hvor livs-
mestring og uddannelse kombineres i et 4½ 
årigt projekt i samarbejde med Fundamentet, 
Aarhus Kommune og VIA. Projektet forventes 
igangsat i 2020.
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Årskursisttal og gennemførsel

Årskursister  Budget 2019  Realiseret 2019  Ændring  Ændring i pct.

HF-enkeltfag  700 669 -31 -4 %

HF Online  263 246 -17 -6 %

2-årig HF 296 269 -27 -9 %

GS (ekskl. sommerkurser)  270 265 -5 -2 %

I alt  1.529 1.449 -80 -5 %

Årskursister på det gymnasiale område 2015-2019 
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n HF Online
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Gennemførslen, HF-enkeltfag, alm.  2017 2018 2019

Prøvedeltagelse (baseret på antal tilmeldte på holdet)   71 % 67 % 66 %

Andel, der går til eksamen (og for GS består)*  2017 2018 2019

HF Enkeltfag    92 % 89 % 89 %

HF Online  86 % 84 % 84 %

GS – andel bestået  92 % 92 % 92 %

* Baseret på antal på holdet ved undervisningens afslutning
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TAL OG OP-
GØRELSER  
fra 2019
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Nøgletal 2015-2019 

Nøgletal  2015 2016 2017 2018 2019

Omsætning tkr. 191.359 188.961 190.192 193.689 177.003

Årets resultat før ekstraord. poster tkr.  -2.043 1.213 5.764 -456 -1.257

Årets resultat efter ekstraord. poster tkr.  72.230    

Egenkapital tkr. 110.632 110.146 116.127 115.122 101.253

Årselever 1.978 2.009 2.064 2.102 1.941 

Regnskab 2019 

Indtægter tkr.

Statstilskud  163.221 

Deltagerbetaling og andre indtægter   13.781 

Omsætning  193.689  

 

Udgifter 

Undervisningens gennemførelse   133.209 

Markedsføring  187 

Ledelse og administration  21.531  

Bygningsdrift  19.873 

Andet  1.209

Omkostninger i alt  176.009 

 

Driftsresultat  993  

 

Finansielle indtægter 113

Finansielle omkostninger  -2.363 

 

Årets driftsresultat -1.257
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Udgiftsfordeling

Skolen er som vidensorganisation  

løntung, idet 81 pct. af samtlige 

udgifter er lønudgifter.

Årsværk

n Øvrige medarbejdere 

n Undervisere

Øvrige udgifter
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Udgiftsfordelinger (kategorier)

Illustrationen viser den interne fordeling af skolens udgifter 

på kategorier. Det ses, at udgifterne til undervisningens 

gennemførsel – primært lærerlønninger og materialer – 

udgør ca. 76 pct. af de samlede udgifter. De øvrige ca. 24 

pct. er primært fordelt på bygninger, ledelse, administra-

tion og markedsføring.

n Undervisningens gennemførelse 

n Markedsføring 

n Ledelse og administration

n Bygningsdrift

n Aktiviteter med særlige tilskud

0,7 %
11,3 %

12,2 %

0,1 %
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Balance 2019 

Aktiver tkr.

Anlægsaktiver 303.320

Omsætningsaktiver: 

Tilgodehavender 1.115

Likvid beholdning 29.459

Aktiver i alt 333.894

Passiver tkr.

Egenkapital 101.253

Gældsforpligtelser: 

Kortfristet 64.876

Langfristet 167.765

Passiver i alt 333.894
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Årskursister  2015 2016 2017 2018 2019 Budget 2020

HF-enkeltfag 721 757 738 709 669 630

HF Online  232 190 249 253 246 237

2-årig HF 234 241 230 258 269 281

 

GS  191 187 198 208 196 189

GS sommer  89 81 70 80 69 62

Det gymnasiale område i alt 1.467 1.456 1.485 1.508 1.449 1.399

AVU 367 420 403 404 335 248

AVU Online 114 92 116 116 93 62

FVU 21 28 46 59 52 37

OBU 9 13 14 15 12 10

AVU-området i alt 511 553 579 594 492 357

      

Aarhus HF & VUC i alt 1.978 2.009 2.064 2.102 1.941 1.756
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