
     1-12-2022 

Notat vedr. tro- og loveerklæring ifm. styrket efteruddannelsesindsats 
 
Børne- og undervisningsministeriet har afsat en særlig pulje til kompetenceløft af lærere og ledere på de 
gymnasiale uddannelser. Midlerne er øremærket til et ekstra kapacitetsløft på skoler med gymnasiale 
uddannelser, og skal ses i sammenhæng med de ordinære efteruddannelsesaktiviteter, som allerede afholdes i 
dag. Aarhus HF & VUC har modtaget kr. 371.037 til styrket efteruddannelsesindsats i 2022 på det 
gymnasiale område og skal derfor dokumentere, at midlerne er anvendt og opgjort iht. Ministeriets skrivelse. 
Efteruddannelsesindsatsen i 2022 pr. årselev skal overstige den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. 
årselev i 2014-2016.  
 
Nedenfor ses dokumentation vedr.: 
● Overblik over reformrettet efteruddannelsesindsats på det gymnasiale område på Aarhus HF & VUC i 

2022 
● Opgørelse af beløb til styrket efteruddannelsesindsats i 2022 
 
Efteruddannelsesindsatsen pr. årselev i 2022 er 823 kr. større end den gennemsnitlige 
efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016. Med 1.438 gymnasiale grundlagsårselever i 2022 bliver det 
samlede beløb til styrket efteruddannelsesindsats på kr. 1.183.462 
 
Bestyrelsesformanden erklærer på tro og love at have påset, at efteruddannelsesindsatsen i 2022 pr. årselev 
overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016 i henhold til aftalen i 
gymnasiereformen om styrket efteruddannelsesindsats.  
 
Bestyrelsesformanden informerer den samlede bestyrelse herom på næstkommende bestyrelsesmøde.  
 
 

Overblik over reformrettet efteruddannelsesindsats på det gymnasiale område på Aarhus HF & VUC 
i 2022 
 
Der har i 2022 været iværksat forskellige former for efteruddannelse - såvel for alle lærere som for grupper 
af lærere, typisk faggrupper, samt for individuelle lærere. Helt overordnet er der brugt midler på 4 typer af 
kompetenceudviklingsaktiviteter. Efter beskrivelsen af disse overordnede typer, A, B, C, D gives der 
eksempler på hvordan efteruddannelsesaktiviteten relaterer sig til de særlige indsatsområder som er 
fremhævet i formålet med den styrkede efteruddannelsesindsats. 
  
A. Helskoleprojekt: “Styrkede Praksisfællesskaber” med fokus på fagdidaktisk udvikling og videndeling i 

faggrupperne. Se uddybning nedenfor. 
B. Lærernes deltagelse i såvel interne, som eksterne, reformrettede kurser.   
C. Formaliseret kompetenceudvikling: 

a. Masteruddannelser: 1 lærere er i gang med masteruddannelse i fremmedsprogsdidaktik, 2 
lærere afsluttede deres masteruddannelse i It og læring sommer 2022, og 2 lærere i foråret/4 i 
efteråret er i gang med masteruddannelse i dansk som andetsprog  

b. Matematikvejledning - 1 lærer er i gang med at efteruddanne sig som matematikvejleder 
D. Interne udviklingsprojekter for grupper af lærere: Feedbackprojekt mhp. optimering af feedback på 

kursisternes skriftlige opgaver samt projekt om dialogisk undervisning, med henblik på at involvere alle 
kursister i klasserummet i undervisningen 

 
Elevernes styrkede faglige kundskaber og dannelse: 
• Aktionslæringsprojektet “Styrk stemmerne og dialogen i din undervisning” med fokus på at få alle 

kursister inkluderet i den faglige dialog og progression på holdene. Forløbet er igangsat E 2022 med 17 
lærere og kører skoleåret ud. (D) 

• Helskoleprojektet “Styrkede Praksisfællesskaber”. Helskoleprojektet blev sat i gang i efteråret 2020 
og fortsætter i 4 år. Formålet er at styrke lærersamarbejdet i faggrupper og fakulteter med henblik på 
fagdidaktisk udvikling, videndeling og kompetenceudvikling af lærerne.  Alle gymlærere deltager i 
projektet, og der er rammesat 2 årlige studiedage hvor faggrupperne gennemfører et fagligt program 
Desuden samarbejder lærerne om udvikling af forskellige fag- og almendidaktiske aspekter med henblik 
på at styrke kursisternes læring. (A) 



• Lærere har deltaget i en række eksterne kurser inden for hele gymnasiets fagrække såvel i form af kurser 
arrangeret af Undervisningsministeriet (fip-kurser) som øvrige kurser og konferencer, fx Eksperimentel 
genetik, Religion og populærkultur, Rubrics, Spildesign, Det gamle jerntæppes historie osv.. (B) 

• En række lærere har deltaget i ordblindekonference og autismekonference, med henblik på at 
tilrettelægge undervisningen således, at ordblinde- og asf-kursisters faglige udbytte øges (B) 

 
Udvikling af elevernes brede faglige kompetencer, særligt styrket demokratisk forståelse, elevens 

digitale, innovative, globale kompetencer samt karrierekompetencer: 
• Elevernes digitale dannelse:  

Skolebaserede e-didaktiske kurser er udbudt for alle lærere - 4 timer pr. lærer - fx med fokus på styrkelse 
af elevernes produktionskompetencer og deltagelseskompetencer gennem forskellige digitale 
programmer samt hardware i vores Makerspace. Det er 7 e-didaktikere der står for den interne 
kompetenceudvikling af underviserne inden for e-didaktik. (B) 
 
2 lærere har sommeren 2022 afsluttet deres masteruddannelse i “It og læring” (C) 
 
Fokusområde for e-didaktikernes møder /workshops har været at udvikle kompetence til at undervise i 
hvordan værktøjer i makerspace inkl. VR-briller kan bruge i undervisningen. (B) 

 
     Styrket sprogindsats: 
 Masteruddannelse af lærer inden for fremmedsprogenes didaktik, (C ) 
 Fakultetsmøde august 2022 med henblik på styrkelse af flersprogede elevers deltagelseskompetencer. (B) 
 
Styrkelse af elevernes skriftlige kompetencer 
Feedbackprojekt: “Ret hurtigere, bedre og sjovere” med fokus på feedback på skriftlige opgaver, som kan udvikle 
elevernes skriftlige kompetencer. 1. gennemløb er afsluttet sommer 2022 for 12 lærere, nyt projekt startet op E 
2022 for 24 lærere. (D) 
 
Ledelse af forandringsprocesser og pædagogisk ledelse 
• Vi allokerer ressourcer til 5 fakultetsdidaktikere (200 timer pr. person) hvis primære funktion er 

pædagogisk ledelse af kolleger med henblik på almen- og fagdidaktisk udvikling i faggrupper og 
fakulteter. De 5 fakultetsdidaktikere fungerer som projektledere i skolens interne udviklingsprojekter, og 
rådgiver ledelse ift. prioritering af strategiske satsninger.   
 

• Vi allokerer ressourcer til 7 e-didaktikere (80 timer pr. person) med henblik på udvikling af lærernes e-
didaktiske kompetencer.  
 
Det er et strategisk indsatsområde at kompetenceudvikle ledere ift. en professionalisering af dialogen 
med lærerne om deres undervisning. Derfor har lederne gennemgået et kursus i QTI-metoden som 
forberedelse til at en samtale om lærernes QTI-profil som indgik i MUS i F/22. QTI afdækker lærerens 
profil ift. styring og kontakt, og gennemføres på baggrund af surveys som både lærer og elever besvarer. 
Lederne har desuden gennemgået et supervisionsforløb, hvor de har overværet hinandens MUS med QTI 
med henblik på en efterfølgende supervisionssamtale. Kørt F 2022. 

 
 

Opgørelse af beløb til styrket efteruddannelsesindsats: 
 
Nedenfor er efteruddannelsesindsatsen i 2022 pr. årselev, den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. 
årselev i 2014-2016 samt den styrkede efteruddannelsesindsats beregnet.  
 
Tildelte midler ifm. styrket efteruddannelsesindsats: 371.037 kr. 
 



 

Gennemsnit 2014-2016 2022 Difference

Løn 2.102.100                  3.207.094         1.104.994   

Øvrige omkostninger* 433.800                     501.186            67.386        

I alt 2.535.900                3.708.280       1.172.380 

Årselever (grundlags) 1.444                        1.438               

Kr. pr årselev 1.756                       2.579              823           

Samlet beløb til styrket efteruddannelsesindsats: 1.183.462 

* Øvrige omkostninger for 2022 er pr. 30-9-22


