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Vision
Vores vision er at udfordre og engagere vores kursister med henblik på at de er aktive deltagere og
medproducenter i undervisningen, og at de derigennem lærer så meget som muligt, bidrager til
fællesskabet og udvikler sig fagligt og personligt.
Vi arbejder med udgangspunkt i skolens værdier og strategi, og pejlemærkerne for vores indsats er
faglighed, ambition og kvalitet.. Da vores kursistgruppe dels er heterogen, dels hele tiden forandrer
sig, stiller det krav til lærernes kompetenceudvikling. Vi mener, det er et fælles ansvar, at lærerne
kompetenceudvikles. Det stiller i høj grad krav til skolens ledelse om at facilitere kompetenceudvikling
gennem motivation og tilvejebringelse af rammer og ressourcer, og ikke mindst ved at opbygge en
tillidskultur, hvor det er naturligt, at man som lærer såvel bidrager til sine kollegers udvikling, som selv
efterlyser kompetenceudvikling, hvor der er behov for det. Vores ambition er at kunne reagere hurtigt
og kompetent, når forhold i vores omgivelser ændrer sig. Derfor er vores strategi at understøtte, at vi
har kompetencer i huset, som dels kan løfte nye opgaver, dels kan kompetenceudvikle underviserne
med henblik på at udvikle deres undervisning. Vi vil samtidig skabe rum for nye initiativer, der giver
mening. Udviklingsprojekter, der anfægter tilvant viden og tilvant adfærd og søger grænserne for vores
formåen, vil derfor altid være velkomne.

Den kompetente lærer
Udvalg for Pædagogisk Udvikling har udviklet en Model for den kompetente lærer , som dels tager
afsæt i de grundlæggende kompetencer læreren anvender i klasserummet, dels illustrerer, at de
professionelle læringsfællesskaber som læreren indgår i, fungerer som grundlag og organisatorisk
ramme for lærerens fortsatte kompetenceudvikling. I forlængelse heraf har vi udarbejdet en model
over de 8 lærerkompetencer som er nødvendige for at engagere kursisterne i undervisningen, og som
samtidig bidrager til en kontinuerlig udvikling af skolen, didaktisk og organisatorisk. Vores
kompetenceudviklingsstrategi tager udgangspunkt i såvel vores model for den kompetente lærer som
en kontinuerlig udvikling af de 8 lærerkompetencer. Lærerkompetencerne er inddelt i 4 områder:
Didaktisk kompetence: Fagdidaktisk og Almendidaktisk kompetence Almenpædagogisk kompetence:
Relations- og Klasseledelseskompetence Professionskompetence: Refleksionskompetence og Rolle i
læringsfællesskaber Organisatorisk kompetence: Selvledelse og Organisatorisk involvering. I strategi
2020-24 har vi især fokus på styrkelse af relations- og klasseledelseskompetencen, udvikling af
lærernes kompetencer til at give feedback på skriftlige opgaver samt organisere kursisternes
skriveproces. Desuden har vi projektet “Styrkede Praksisfællesskaber” lagt en del af
kompetenceudviklingen ud til faggrupperne, som hvert år formulerer målsætninger for den didaktiske
udvikling i faget (se nedenfor)



Kollektiv kompetenceudvikling
Vi opprioriterer intern, gruppebaseret kompetenceudvikling fordi såvel forskning som vores egne
erfaringer viser, at den kompetenceudvikling der fører til ændret praksis, gennemføres sammen med
kolleger, tæt på praksis og over en længere periode.
Vores strategiske satsningsområde  “Styrkede Praksisfællesskaber” med fokus på faggrupperne, har
som formål at styrke fællesskabet om den didaktiske udvikling og refleksion i de enkelte faggrupper.
Her formulerer faggrupperne en didaktisk målsætning for årets arbejde i faggruppen, der er afsat tid til
at faggruppen kan arbejde med målsætningen,  og hver faggruppe har sit eget budget for
kompertenceudvikling.
Desuden gennemfører vores fakultetsdidaktikere udviklingsprojekter med grupper af lærere over 1-2
semestre. Kernen i projekterne er aktionslæring, hvor de deltagende lærere får mulighed for at
eksperimentere med deres didaktiske praksis og herefter reflektere over effekten. Eksempler på
sådanne projekter er kurset “Alle Med - med fokus på relationskompetence og klasseledelse” og
Feedbackprojektet: Ret hurtigere, bedre og sjovere.

Individuel kompetenceudvikling
Som supplement til den generelle og den gruppebaserede kompetenceudvikling er den individuelle
kompetenceudvikling væsentlig i flere henseender. Skolen har brug for specialister inden for bestemte
felter (fx en ordblindeunderviser, læsevejleder og matematikvejleder, master i gymnasiedidaktik m.v.).
Desuden har vi brug for ”spydspidser/fyrtårne”, som er med til at sikre fremdrift og handling. Endelig er
det vigtigt for den pædagogiske udvikling, at vi anerkender den enkelte lærers ønsker og behov for
individuel kompetenceudvikling – i det omfang vores rammer og strategi, gør det muligt. Det er vores
hensigt, at vi primært anvender den individuelle kompetenceudvikling målrettet i overensstemmelse
med de strategiske ”spor”, vi identificerer i de kommende år. Desuden vil det være et vigtigt kriterium
for vores prioritering, at resultaterne som hovedregel skal bidrage til kollegers kompetenceudvikling og
således komme ”ind i undervisningen”.

Ledelsens rolle i kompetenceudviklingen
For at sikre en målrettet og systematisk tilgang til lærernes kompetenceudvikling er ledelsesopgaven
forankret hos den uddannelseschef, der også har pædagogisk udvikling som sit ansvarsområde, såvel
i den gymnasiale afdeling som på tværs af det gymnasiale område og AVU. Samme uddannelseschef
er formand for Udvalg for Pædagogisk Udvikling, hvor der sidder lærere og ledere fra alle skolens
tilrettelæggelser, og uddannelseschefen er desuden leder af skolens fakultetsdidaktikere og
edidaktikere - begge grupper er centrale aktører i kompetenceudvikling af skolens lærere. Denne
organisering sikrer det nødvendige ejerskab og samarbejde mellem såvel ledere som undervisere om
prioritering og organisering af kompetenceudviklingen i den gymnasiale afdeling.

MUS  indgår som et centralt element i motiveringen af og opfølgningen på den enkelte lærers
kompetenceudvikling. I MUS indgår forskellige typer data: Fx lederbesøg i undervisningen,
resultataten af undervisningsevalueringen på lærerens hold og lærerens QTI-profil (profil som resultat
af en spørgeundersøgelsen hvor både læreren selv og eleverne på et hold melder tilbage om deres
oplevelse af lærerens rolle som klasseleder og relationsopbygger).


