
       

Notat vedr. tro- og loveerklæring ifm. styrket efteruddannelsesindsats 
 
Børne- og undervisningsministeriet har afsat en særlig pulje til kompetenceløft af lærere og ledere. Midlerne 
er øremærket til et ekstra kapacitetsløft på skolerne og skal ses i sammenhæng med de ordinære 
efteruddannelsesaktiviteter, som allerede afholdes i dag.  
 
Aarhus HF & VUC har modtaget kr. 371.646 til styrket efteruddannelsesindsats i 2021 og skal derfor 
dokumentere, at midlerne er anvendt og opgjort iht. Ministeriets skrivelse. Efteruddannelsesindsatsen i 2021 
pr. årselev skal overstige den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016.  
 
Nedenfor ses dokumentation vedr.: 
● Overblik over reformrettet efteruddannelsesindsats på Aarhus HF & VUC i 2021 
● Opgørelse af beløb til styrket efteruddannelsesindsats i 2021 
 
Efteruddannelsesindsatsen pr. årselev i 2021 er 436 kr. større end den gennemsnitlige 
efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016. Med 1.451 grundlagsårselever i 2021 bliver det samlede 
beløb til styrket efteruddannelsesindsats på kr. 631.926 
 
Bestyrelsesformanden erklærer på tro og love at have påset, at efteruddannelsesindsatsen i 2021 pr. årselev 
overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016 i henhold til aftalen i 
gymnasiereformen om styrket efteruddannelsesindsats. 
 
Grundet COVID-19 har Ministeriet anført, at det er muligt at overføre ubrugte midler fra 2020 til 2021, 
hvilket ikke er aktuelt for Aarhus HF & VUC, da midlerne blev anvendt i 2020. Tro- og love-erklæringen der 
skal underskrives af formanden, forventes derfor at skulle indeholde både 2020 og 2021. 
 
Bestyrelsesformanden informerer den samlede bestyrelse herom på næstkommende bestyrelsesmøde.  
 

Overblik over reformrettet efteruddannelsesindsats på Aarhus HF & VUC i 2021 
 
Der har i 2021 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 5 typer af 
kompetenceudviklingsaktiviteter. Efter beskrivelsen af disse overordnede typer, A, B, C, D og E, gives der 
eksempler på hvordan efteruddannelsesaktiviteten relaterer sig til de særlige indsatsområder som er 
fremhævet i formålet med den styrkede efteruddannelsesindsats. 
  
A. Aktionslæringsprojektet “ALLE MED” med fokus på at få alle kursister inkluderet i den faglige dialog 

og progression på holdene og derigennem styrke deres faglige niveau. Se uddybning nedenfor. 
B. Opstart af nyt helskoleprojekt: “Styrkede Praksisfællesskaber” med fokus på fagdidaktisk udvikling og 

videndeling i faggrupperne. Se uddybning nedenfor. 
C. Lærernes deltagelse i såvel interne, som eksterne, reformrettede kurser.   
D. Masteruddannelser: 2 lærere tager masteruddannelse i hhv. fremmedsprogsdidaktik og 

scienceundervisning mhp at styrke det fagdidaktiske niveau i fakulteterne/faggrupperne (jf. punkt B 
“Styrkede Praksisfællesskaber”). 2 lærere er i gang med masteruddannelse i IT og læring med henblik på 
at styrke kursisternes digitale kompetencer. 2 lærere er i gang med masteruddannelse i dansk som 
fremmedsprog mhp at styrke de tosprogede kursisters faglige niveau såvel i dsa som i øvrige fag. 

E. Opstart af udviklingsprojekt om optimering af feedback på kursisternes skriftlige opgaver 
 
Elevernes styrkede faglige kundskaber og dannelse: 
● Aktionslæringsprojektet “ALLE MED” med fokus på at få alle kursister inkluderet i den faglige dialog 

og progression på holdene.  
“ALLE MED 2020-21” er i foråret 2021 afviklet som afslutning på det projekt der blev begyndt i 
efteråret 20 med 39 lærere der gennemgår et kursusforløb á 30 timer i klasseledelse og 



relationskompetence med henblik på at integrere alle kursister i den faglige dialog og progression i 
klassen. Projektets kursusledelse og undervisning står 4 fakultetsdidaktikere for.  
“ALLE MED 2021-22” er opstartet i efteråret 2021 med 41 nye lærere, der gennemgår samme 
kursusforløb som de lærere der deltog i skoleåret 20-21. Kursets omfang er dog reduceret til 25 timer 
denne gang. 3 fakultetsdidaktikere er kursusledere/undervisere på kurset.  

 
● 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.  Projektet kører fortsat i foråret 
og efteråret 2021.  
Alle gymlærere deltager i projektet, og der er rammesat 2 årlige studiedage hvor faggrupperne 
gennemfører et fagligt program - 1 fagdag á 7,5 timer pr. faggruppe. Desuden samarbejder lærerne om 
udvikling af forskellige fag- og almendidaktiske aspekter med henblik på at styrke kursisternes læring. 
Som eksempler kan nævnes adaptiv læring i matematik, kreativ skrivning / skrivning med personlig 
stemme i dansk, inddragelse af lokalområdet i samfundsfag osv. Det er der afsat 15 timer til pr. lærer. 
For at kvalificere faggruppernes arbejde med at formulere didaktiske udviklingsmål for faggruppen, har 
alle faggruppeformænd (30 lærere) deltaget i et faggruppeformandskursus á 4 timer i efteråret 2021. 
Fakultetsdidaktikernes opgave er at understøtte og kvalificere faggruppeformændenes arbejde med 
didaktisk udvikling i de respektive faggrupper. 

 
● Lærere har deltaget i en række eksterne kurser inden for gymnasiets fagrække primært fipkurser, men 

også kurser i fx matematik, musik og mediefag. 
 

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

 
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. Fx er der afviklet edidaktisk workshop á 4 
timer om bl.a. Google Sites, Quizlet med henblik på træning af faglige kompetencer, Videoaflevering 
med Flip-grid samt Currents som forstærker af den gode klasserumskultur. Det er 7 edidaktikere der står 
for den interne kompetenceudvikling af underviserne inden for e-didaktik.  
 
2 lærere har hele 2021 været i gang med masteruddannelse i “It og læring” (se punkt D).  
 
Udvalg for pædagogisk udvikling (17 medlemmer) har haft udvikling af den virtuelle undervisning som 
fokusområde i 2021. Således deltog alle UPU-medlemmer virtuelt i Læringsfestivalkonference som 
grundlag for en efterfølgende virtuel temadag om virtuel undervisning.  
 

● Elevernes brede faglige kompetencer, herunder skriftlige kompetencer 
Temamøde oktober 2021 for alle lærere om skriveprocessen fra førskrivning til genaflevering, herunder 
lærerfeedback som motiverende faktor. Se også punkt E. 

 
Styrket matematik, naturvidenskabs- og sprogindsats: 
 Lærerdeltagelse i fipkursus i matematik og fremmedsprog, lærerdeltagelse i matematikkonference. 
 Masteruddannelse af lærere inden for de nævnte områder, se punkt D 
 
Udviklingen af hf’s særlige profil, særligt professionsrettede initiativer som projekt- og 

praktikforløb i fagpakkerne: 
● Deltagelse i Ministeriets Netværksmøder i Netværk Vest, Kompetenceudvikling af lærere gennem 

udvikling af en række forløb som led i praktik-projektforløb på HF2 
 

● Alle læreres besøg på Erhvervsakademi Aarhus oktober 2021 med henblik på styrkelse af lærernes 
karrierelæringskompetencer i forhold til videregående uddannelser efter hf.  



 
 
 

Styrkelse af fremadrettet og systematisk evalueringspraksis på skolen 
● Feedback på skriftlige opgaver er et strategisk indsatsområde i skolens strategi 2024, jf punkt E. I august 

2021 er udviklingsprojektet “Ret bedre, hurtige og sjovere” med særlig fokus på feedback på skriftlige 
opgaver som kan udvikle kursisternes skriftlige kompetence, sat i gang for 12 lærere á 50 timer inden for 
fagene dansk, matematik og engelsk. Udviklingsprojektet ledes af 3 fakultetsdidaktikere som også 
underviser på kursusdagene.  

● Fakultetsmøde i februar 2021 om styrkelse af kursisternes mestringsoplevelse bl.a. gennem forskellige 
former for lærerfeedback på skriftlige produkter, mundtlige fremlæggelser m.v. i den virtuelle 
undervisning under nedlukningen 

 
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 udviklingsprojektet “ALLE MED”, 
“Styrkede Praksisfællesskaber” og Feedbackprojektet “Ret bedre, hurtigere og sjovere”.  

 
● 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 indgår i MUS i 21/22. 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.  

 
● Jungs typeindikator-test og efterfølgende kursus for pædagogiske ledere: De pædagogiske ledere i GYM 

har i foråret gennemført Jungs typeindikatortest med henblik på en styrkelse af dialogen og samarbejdet i 
ledergruppen. Testen blev fulgt op af en seminardag ved en erhvervspsykolog i regi af Crescea.  

 
Opgørelse af beløb til styrket efteruddannelsesindsats: 
 
Nedenfor er efteruddannelsesindsatsen i 2021 pr. årselev, den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. 
årselev i 2014-2016 samt den styrkede efteruddannelsesindsats beregnet.  
Tildelte midler ifm. styrket efteruddannelsesindsats: 371.646 kr. 
 

 
 
Til orientering ses nedenfor opgørelsen fra 2020.  
Tildelte midler ifm. styrket efteruddannelsesindsats: 528.200 kr. 
 

Gennemsnit 2014-2016 2021 Difference

Løn 2.102.100                  2.796.491              694.391     

Øvrige omkostninger* 433.800                     383.077                 -50.723     

I alt 2.535.900                3.179.568             643.669   

Årselever (grundlags) 1.444                        1.451                     

Kr. pr årselev 1.756                       2.191                    436          

Samlet beløb til styrket efteruddannelsesindsats: 631.926   

* Øvrige omkostninger for 2021 er pr. 25-11-21



 

Gennemsnit 2014-2016 2020 Difference

Løn 2.102.100                  2.754.817        652.717     

Øvrige omkostninger* 433.800                     377.072           -56.728     

I alt 2.535.900                3.131.889      595.989   

Årselever (grundlags) 1.444                        1.415              

Kr. pr årselev 1.756                       2.213             458          

Samlet beløb til styrket efteruddannelsesindsats: 647.454   

* Øvrige omkostninger for 2020 er pr. 25-11-20


