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Forord: 

De strategiske indsatser for 2017-2018 tager afsæt i: 

 Vores vision og strategi for 2015-2018 

 De strategiske indsatser for 2016-2017 

 Innovationcamp for bestyrelse og ledelse april 2017  

 Seminar for bestyrelse og ledelse 8. juni 

 Drøftelser i SU 

 Ønsker fra lærermøder, pædagogisk koordinering og digi-gruppen 

 
Der er 3 overordnede indsatsområder og 11 strategiske indsatser, hvortil der er knyttet forskellige aktiviteter. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ikke alle er involveret i alt. Nogle indsatser og aktiviteter kan fx være særligt fokuserede på HF eller AVU eller OBU, men ikke nødvendigvis 

på alle uddannelser. Andre aktiviteter ligger måske mest i VUC Erhverv eller i samarbejdsudvalg eller AMU – eller lokalt i Roskilde, Greve eller Køge. 

 

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at indsatsområdeplanen er udtryk for det, vi har valgt skal være netop strategiske indsatser, som vi sætter succesmål op for – og som vi må-

ler på, for at vurdere succes’en af vores indsats. Men planen er i sagens natur ikke udtryk for, at dette er de eneste aktiviteter og tiltag, vi har gang i. Vi har jo gang i meget mere – 

på alle afdelinger og i alle uddannelsesretninger og områder. 

 

De enkelte indsatser, der fremgår af planen, vil blive præsenteret og drøftet i de fora, hvor det er relevant.  

Eventuelle handleplaner for de enkelte indsatser fremgår af særskilte handleplaner. 

 

 

 

Dorthe Jensen Lundqvist 

rektor 
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VUC Roskilde 
Indsatsområde 1 - 2017/18 

 

 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring  
  

Mål 
At udvikle organisationen, således at VUC Roskilde på tilfredsstillende vis kan håndtere de opgaver, krav og ønsker, der følger af bekendtgørelser, reformer, 
direktiver fra ministerier, kommuner, samarbejdspartnere, medarbejdere og kursister. 
 
Overordnede succeskriterier:  

 Sikre udvikling af vores uddannelser og tilbud 

 Sikre godt samarbejde og effektive processer i indsatsen forankret i udvalg, grupper og møder og de administrative processer, som faciliterer kerneopgaverne 

 Sikre tidssvarende og attraktive fysiske rammer for udfoldelsen af hverdagen på VUC Roskilde; i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige aktiviteter 

 Styrke og synliggøre vores position som stærk og fleksibel uddannelsesaktør gennem målrettet markedsføring/ekstern kommunikation, herunder proaktiv tilgang til 
pressen  

  

Indsats Succeskriterier Tidsplan/Evaluering Evaluering 

Kultur og 
samarbejde 
 
 

Professionel Kapital (MTU/APV) 
SU, AMU, og ledelse på VUC Roskilde ønsker at sætte fokus på VUC 
Roskildes professionelle kapital og arbejder efterfølgende for at 
øge kvaliteten i kerneopgaven og styrke tillid og samarbejde mel-
lem medarbejdere og ledelse og mellem alle medarbejdergrupper. 
Bestyrelsen har tilsluttet sig. 
 
Vi gennemfører undersøgelsen og arbejdet med professionel kapi-
tal efter følgende plan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorthe  
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 Måling af professionel kapital i hele organisationen (inkl. APV) 
 Resultat og opfølgningsseminar med Tage Søndergaard - for 

ledelse, AMR og TR fra kvalitetsgruppen 
 Opfølgning i organisationen – med præsentation af resultatet 
 Kvalitetsgruppen og ledelsen udarbejder udkast til handleplan 

– med involvering af medarbejderne (i uddannelsesretninger, 
faggrupper og lokale afdelinger) 

 
Succeskriterier/Mål 
 Handleplan for arbejdet med den professionelle kapital samt 

APV foreligger til godkendelse i SU foråret 2018 

September-Oktober 2017 -  
November 2017 -  
  
November – december 2017 
December-februar  
 
 
 
Februar-marts 2018 

 
 

Gennemført  
Gennemført 22. november 
 
Resultatet udsendt med GROK primo november 2017 
Præsentation ved personalemøde 23. januar 2018 – 
med opfølgning og drøftelse af årsager + fokusområ-
der i de enkelte områder. Arbejdsgrupper nedsat – 
deadline for input til fokusområder og løsninger i april.  
Ledelsen skriver handleplan mhp. at sætte initiati-
ver/løsninger i værk pr august 2018. Præsenteres og 
drøftes i SU og AMU maj/juni – og udsendes i organisa-
tionen inden sommerferien 

Markedsfø-
ring/ 
Kommunika-
tion 
 

Ekstern markedsføring 
 Definere og sikre den rette markedsføring til målgrupperne, 

herunder have fokus på 
o Digitale medier, film i busser, hjemmesider, biografer 
o Nyhedsbreve/informationsbreve/direct marketing til 

kendte samarbejdspartnere 

 
Konkrete aktiviteter og handlinger fremgår af VUC Roskildes stra-
tegiplan for kommunikation og markedsføring. 
 
Succeskriterier/Mål 
 Der er løbende opdateret med nye kursistportrætter på hjem-

mesiden og de sociale medier igennem skoleår. 
 Der opdateres med nye historier om VUC Roskilde på de socia-

le medier hver uge. 
 Vi har minimum haft en biograf-reklame i Roskilde, Greve og 

Køge. 
 Der ligger en opdateret præsentation om VUC Roskilde i tal og 

succeshistorier på skolens hjemmeside. 
 Der er gennemsnitligt én historie om VUC Roskilde i medierne 

hver måned. 
 Vi sender nyhedsbrev via direct mail om aktiviteter på VUC 

Roskilde til eksterne samarbejdspartnere hvert kvartal 
 Der kommer mindst 50 besøgende til informationsmødet i ja-

 
August 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Måles juni 2018 

Dorthe/Carina 
Der har været stor fokus på digitale medier i markeds-
føringen, og de primære kanaler har været Facebook, 
Youtube, biografer, banner på busser og avisannoncer. 
Der har været samarbejde med VUC’er i hovedstaden 
om fælles busreklamer med fokus på Hf, samt med 
VUC’er på det øvrige Sydvestlige Sjælland om fælles 
produktion af reklamefilm.  
 

 Der er løbende lagt kursistportrætter på 
hjemmesiden, Facebook og Instagram.  

 Der er nye historier på de sociale medier hver 
uge. 

 Der er biografreklamer hen over sommeren 
2018 i Roskilde og Greve. Der er booket bio-
grafreklame i Køge i skoleåret 2018-2019. 

 Der er en opdateret version på hjemmesiden 
med præsentation af VUC Roskilde (Morten 
mangler pt. at opdatere nogle tal). 

 Der er gennemsnitligt to historier om VUC 
Roskilde i medierne hver måned. 

 Nyhedsbrev mangler pt., vi prøver at benytte 
en gratis skabelon ”Mailchimp”. 

 Der var 61 til infomøde i januar 2018. 
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nuar 2018. 

 

På vej mod 
Campus Kø-
ge 

Nyt VUC-HUS i Campus Køge 
Erhvervelse af byggegrund og Igangsætning af byggeprojekt
                
 
Fortsætte samarbejdet mellem kursister, medarbejdere og ledelse 
om det nye VUC HUS. 
 
Undersøge mulighederne for at etablere VUC Roskilde i Campus 
tidligere end den planlagte indflytning i 2019.  

 

FGU 
Vores rolle i FGU skal indtænkes så tidligt som muligt i Campus-
forberedelsen. 

 

Sundhedsklassen  
Sundhedsklassen sammentænker VUC-forløbet med de brobyg-
nings- og praktikmuligheder, der ligger i at være tæt på Supersyge-
hus samt Absalons og SOSU/ZBC’s sundhedsuddannelser. 
 

Øget samarbejde med eksterne partnere 
Bl.a. Køge Kommune, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard, 
KHS, SOSU og EUC, EASJ, Absalon og RUC. 
 

Kvalitet i kerneområderne  
Studiemiljø & -trivsel, Læring & eksamen samt Arbejdsmiljø og triv-
sel. 
 

Sammenhængskraft i afdelingen 
Styrket intern brobygning, fælles faglige samarbejder og sociale ar-
rangementer. 
 
 

Succeskriterier/Mål 

 
November 2017 og april 2018  
 
Juni 2018 
 
 
Juni 2018 
 
 
Januar og juni 2018 
 
 
August 2018 
 
 
 
 
Juni 2018 og 2019 
 
 
 
ETU 2018 og 2019 
Prof. Kapital 2018 og 2019 
 
Juni 2018 
 
 
 
November 2018 
November 2018 (men af-
hængig af FGU) 
Januar 2018 
Januar og juni 2018 
Januar og juni 2018 

Preben (og Dorthe) 
Afventer endelig udmelding om FGU - institutionsdan-
nelse og dækningsområder og virksomhedsoverdragel-
se. Anmodning om forlængelse af frist for køb af 
grundstykke til 3. oktober 2018. 
 
Det undersøges stadig, om afgrænsede aktiviteter kan 
placeres et sted på Campus allerede før 2019. 
 
Møder med politikere og partnere i Køge med henblik 
på betydende indflydelse på FGU. 
 
Der er indgået samarbejdsaftale med Sjællands Uni-
versitetshospital Køge som det første skridt i sund-
hedsklassesatsningen. Derudover udbyder VUC Roskil-
de i Køge i 2018-19 en 1-årig hf bioanalytikerpakke. 
Absalon har desværre droppet planerne om sund-
hedsuddannelser i Campus Køge. 
 
Der er etableret samarbejde med EASJ om to 1-årige 
hf-pakker, der rettet sig mod EASJ’s korte merkantile 
og biotekuddannelser. 
VUC Roskilde deltager i samarbejder i Køge Arbejds-
markedsråd om opkvalificering af bla. Ufaglærte. 
 
Måling af Professionel Kapital i november 2017 viste 
desværre ingen forbedring af arbejdsmiljøet. 
 
Brobygning er planlagt til forår 2018. Fælles emnedage 
i afdelingen kunne der ikke opnås tilslutning til, men 
der blev afholdt to enkeltstående arrangementer ifm 
Naturvidenskabsfestivalen i efteråret 2017. 
 
Der er afholdt to fredagscafeer for kursisterne. 
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 Endeligt køb af byggegrund 

 Igangsættelse af byggeproces 

 Betydende rolle i Køgeområdets FGU 

 Samarbejdsaftaler med Køge Sygehus og EASJ om sund-
hedssamarbejde 

 Fremgang i ETU og tæt dialog med kursistrådet 

 Mindst et nyt socialt arrangement for kursisterne 

 Forbedret arbejdsmiljø ifm måling af Professionel Kapital 

 Mindst et fælles fagligt forløb og mindst to nye sociale ar-
rangemeter 

 
 
 
 
 

Juni 2018 
Februar 2018 
Juni 2018 

Opfølgning på ETU februar 2018 er i proces. Dialogen 
med kursistrådet har foreløbig været for svag, bla pga 
sygdom. 

Uddannelses-
udvikling  
 

Udvikling af VUC Roskildes uddannelser på hf-området. 
 Der sikres implementering og udvikling af den ny HF2, herun-

der gennemføres 

o Projekt-praktikforløb med EASJ, UCSJ, RUC 

o Portfolio som et bærende element 

 

Succeskriterier/Mål 

 Der etableres et projekt-praktikforløb med EASJ, UCSJ og RUC i 

2. semester af skoleåret 2017-18. 

 
 
 
 
 

 Nye HFe-pakker og spor tilbydes ved indskrivningen til skole-
året 2017-18 

o Science 

o Iværksætter 

o Ordblinde-HF 

 
 
Gennemføres i løbet af skole-
året 17/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måles i august 2017 

Lars/Nanna 
 
Portfolio er implementeret som den centrale del af 
den formative evaluering i fagene på hf2, førsteårs-
klasserne. Portfolio bruges desuden til opsamling af 
elevernes refleksioner i forbindelse med projekt-
praktikperioder og derigennem til karrierelæring. 
 
Projekt-praktik forløb er etableret med EASJ og Profes-
sionshøjskolen Absalon og RUC   
 
 
 
 
 

 
HFe-science er oprettet.  
Ordblinde-HF er oprettet. 
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Succeskriterier/Mål: 

Mindst et af de tre oprettes i kursusåret 2017/18 

Uddannelses-
reform 
  
 
 

Ny Forberedende Uddannelse 
 Afklaring af indhold, struktur, krav 

o Afklaring af økonomi og konsekvenser for VUC Roskilde 
 Samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler og kom-

muner om ny FU (+ forpligtende samarbejde el konsortiedan-
nelse el fusion) 

 Skitse for udvikling/tilpasning af organisation 
o Organisering, personale, effektive systemer  

 Information og dialog i organisationen 

 
Succeskriterie/Mål: 
 Der foreligger et oplæg til bestyrelsen om model for samarbej-

de samt VUC rolle i forhold til FGU i VUC Roskildes dæknings-
område 
 

 
 
2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foråret 2018 - bestyrelses-
møde 

Dorthe 
Konsekvensberegninger i september + november på 
baggrund af aftale om FGU – og med udgangspunkt i 
regnskab 2016. 
Fælles seminar for VUC Roskilde og de 5 produktions-
skoler i dækningsområdet – om FGU, virksomheds-
overdragelse og den gode proces. 
Løbende information om FGU og konsekvenser i GROK, 
dialog med TR og AMR + SU og AMU, fælles persona-
lemøde i november om konsekvenser og muligheder, 
seminar med SU + AMU i februar med drøftelser om 
den gode proces på VUC Roskilde. 

    

 

VUC Roskilde 
Indsatsområde 2 - 2017/18 

 

Fastholdelse – nytænkning af undervisningens tilrettelæggelse og studiemiljø 
 
 

Mål – den gode undervisning og nytænkning af undervisningens tilrettelæggelse   
 At videreudvikle den gode undervisning ved at have fokus på sprog, læsning og læring 

 At udvikle det gode undervisningsmiljø gennem digitalisering, praksisorientering, differentiering og variation 

 
Mål – det gode studiemiljø 

 At have fokus på sammenhængen mellem trivsel og læring 
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 At styrke kursisternes interesse for og lyst til at være aktivt studerende på VUC Roskilde ved at arbejde med de relationelle, sociale og pædagogisk/faglige elementer rundt 
om undervisningen 

 Fokus på fastholdelse af kursister, især gennem sikring af nødvendige studiekompetencer og begrænsning af undervisningsaflysninger  

 
 
Overordnede succeskriterier:  

 Fastholde flere kursister på VUC Roskilde, således at fastholdelsesprocenten i 2017/2018 bliver min. HF2: 89%, HFe: 80%, AVU: 85%, FVU: 85%.  
      (i 2016/17 var fastholdelsesprocenten HF2: 89 %, HFe: 79 %, AVU: 85 %, FVU: 88 %.  OBU: 83%) 
 I 2017/2018 blev fastholdelsesprocenten: HF2: 95%, HFe: 81%, HFe e-learning: 67%, AVU: 91%, FVU: 85 %, OBU: 85%  

 Fremme trivslen, således at ETU i november 2018 viser, at den overordnede trivsel er min. Score 68 (mod score 65 i 2016). 

 Implementering af ny ETU spørgeramme for den 2 årige HF jf. ny reform og implementering af trivselspulsmålinger.  

 Mobning på dagsordenen, således at ETU i november 2018 viser at 95 % af kursisterne udtrykker, at de aldrig er blevet mobbet af andre medkursister. 

 Aktivitetsmålene, opgjort som antallet af årskursister på de enkelte uddannelser, udgør i 2017/2018  min. HF2: 145, HFe: 565, AVU: 450, FVU: 25 og OBU: 
28. Samlet forventes aktiviteten dermed at udgør min. 1213 årskursister i skoleåret. 
(i 2016/17 udgjorde antallet af årskursister HF2: 147, HFe: 572, AVU: 436, FVU: 18, samt OBU: 26. Samlet en aktivitet på 1199 årskursister).  

 

 

 
 
Første prognose på fastholdelsesprocenter                    Aktivitetsmål 

Uddannelsesområde Målsætning i % Opnået resultat i %  Uddannelsesområde Målsætning – antal 

årskursister 

Opnået resultat i % 

HF2 89  95 HF2 145  

HFe 79 78 HFe 565  

AVU 85 91 AVU 450  

FVU 85 73 FVU 25  

HF e-learning  67 OBU 28  
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    I alt 1213  

 
 
 

Indsats  Succeskriterier Tidsplan/Evaluering Evaluering 

Den gode un-
dervisning Kva-
litet og ny-
tænkning af un-
dervisningens 
tilrettelæggelse  
 
 
 
 

Sprog, læsning og læring 
Målet er et øget fokus på kursisternes sprog og læsning 
til at understøtte deres læring og fastholdelse: 

 Højnelse af den generelle viden om, hvordan 
sprogligt niveau og læsefærdigheder har kon-
sekvenser for læring og motivationen for læ-
ring. 

 Øget tydelighed omkring ordforråd, mundtlig-
hed, faglige begreber, sproglig bevidsthed, læ-
sefærdighed, læseforståelse, faglig læsning og 
studiekompetencer  

 Fokus i undervisningen på læseguides og fagligt 
og førfagligt ordforråd 

 Opmærksomhed på læsefærdighed i alle fag 
 Kursistarrangementer, der sætter indsatsom-

rådet på dagsordenen for kursisterne for at øge 
kursisternes bevidsthed om og viden om sprog 
og læsning som basis for læring 

Succeskriterie/Mål: 
 Alle faggrupper skal i fællesskab definere fokus 

for fagets indsats i forhold til sprog og læsning 
og hen over året tage relevante emner op på 
faggruppemøderne i relation til indsatsområ-
det. Faggruppens fokusområder skriftliggøres 
og indgår som en samlet fælles og synlig over-
sigt over de konkrete tiltag, der arbejdes med 
på VUC Roskilde.  

 
Ved evaluering i november (for halvårshol-

 
 
 
 
Indsatsområdet evalueres som del af 
den samlede evaluering af undervis-
ningen for kursusåret, der foretages i 
maj/juni 2018 for hele indsatsområ-
det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I september/begyndelsen af oktober 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigt udarbejdet på basis af pædagogisk 
dag den 3. august og opdateret den 25. sep-
tember for at få de sidste fag med. 
 
 
 
Evaluering på kort spørgeskema er lavet på 34 
hold i nov. 2017 og i maj 2018. Kursisterne har 
svaret på spørgsmål til det område, læreren 
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dene i efteråret) samt april (for helårshold 
samt halvårshold forår) skal: 

o mindst 75 % af de adspurgte kursister 
giveudtryk for, at de er bevidste om ar-
bejdet med emnet ”Sprog, læsning og 
læring” på holdet/i klassen  

o mindst 50 % af de adspurgte kursister 
opleve, at indsatsen også har haft be-
tydning for deres læringsudbytte (må-
les konkret i forhold til det fokus, som 
der er arbejdet med i faget/på holdet/i 
klassen) 

 
 Med henblik på kompetenceudvikling og større 

viden hos den enkelte lærer/faggruppe i for-
hold til indsatsområdets mange faglige facetter 
skal det være muligt at trække på kollegers vi-
den om området, da vi internt i organisationen 
på tværs af faggrupper har en stor viden og er-
faring om området. Der udarbejdes således en 
vidensbank over mulige kolleger, som man kan 
hente viden fra. Den enkelte faggruppe eller 
team skal have mulighed for at få rådgivning 
fra disse interne ”eksperter”.  Mindst 5 fag-
grupper/teams har haft besøg af en eller flere 
af disse ”eksperter” 
 

 Alle 3 afdelinger skal som minimum have gen-
nemført 2 kursistarrangementer med sprog og 
læsning som tema – gerne både efterår og for-
år. Rammer samt det konkrete indhold for ar-
rangementerne besluttes på den enkelte afde-
ling 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Opgøres i maj/juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbagemelding i maj/juni 2018 via 
faggruppelederne. 
 
 
 
Maj/juni 2018 samles op. Ved alle 
arrangementer afsluttes med en kort 
evaluering fra kursisterne, så vi kan 
samle op på kursisternes udbytte 
med henblik på kvalitetsudvikling. 
 
 
 

har besluttet at give ekstra opmærksomhed 
f.eks.: ord og begreber i underv., læseguides, 
ordforråd, skriftlighed i dansk via skrivemodel-
ler, mindmaps og læseforståelse.  
Samlet set giver ca. 91 % af de adspurgte kur-
sister udtryk for, at de er bevidste om arbej-
det med fokus på temaet Sprog, læsning og 
læring på holdet, og de giver også udtryk for, 
indsatsen har betydning for deres læringsud-
bytte i forhold til det valgte fokus. Målet for 
indsatsen er således mere end opnået. 

 

 
 
 
Der er i foråret 2018 udarbejdet en samlet 
oversigt over kolleger, som ved noget særligt 
inden for området. 
 
 
 
Bl.a. har følgende faggrupper gjort brug af 
”eksperterne”: Biologi HF, Dsa AVU, Mat. HF, 
Mat. AVU samt Greve-teamet 
 

 

 Greve: Medieuge + temauge ”Krop og be-
vægelse” med fokus på sproget, og hvor-
dan det er med til at forme vores virke-
lighed samt Novelleteatrets dramatisering 
af novelle (krop og følelser)  

 Køge: Ingen arrangementer 

 Roskilde: Arrangement i kantinen i fro-
kostpausen med formidling om smarte 
redskaber ifm. læsning og skrivning (læse- 
staveteknologi). Desuden temaarrange-
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 For at understøtte vores pædagogiske fokus på 

indsatsområdet og få synliggjort gode ideer 
samt erfaringer skal der løbende være inspira-
tion i organisationen både i form af skriftlige 
oplæg og på møder: 

o Mindst 20 gange i løbet af kursusåret 
skal GROK indeholde input i forhold til 
indsatsområdet – PUK/TUK er ansvarli-
ge for dette 
 

o Indsatsområdet tages som minimum 
op på 1 uddannelsesretningsmøde med 
afsæt i relevante emner for netop den-
ne uddannelsesretning – uddannelses-
chefer er ansvarlige for dette 

 
 
 

o Indsatsområdet indgår som del af 
mindst 2 af de lokale møder – i en til 
afdelingen tilpasset form – med de lo-
kale PUK`er og ledere som ansvarlige 

 
 
 
 
 
 
Opgøres i maj/juni 2018 

menter om mundtlig formidling for min-
dre grupper 

 
 
 
 
 
 

Ved udgangen af juni har der været 20 
indlæg i GROK. 
 
 

AVU:  
o 4/12-17: Lærerens relationskompetence 

som afsæt for læring - ½ pæd. dag for 
AVU-lærerne 

o 16/5: evaluering af indsatsområdet 

HF: 
o 5. december 2017: 2. Indsatsområder: 

Sprog, læsning og læring 
o 15. maj 2018. Evaluering af indsatsomår-

det. 

 
Det har på alle 3 afdelinger været et fast 
punkt på alle lokalmøder, hvor der er udveks-
let erfaringer, og processen er blevet holdt i 
kog. Herudover er der på et af møderne af-
holdt kursus om ordforråd i alle fag. 
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Trivsel og fast-
holdelse 
 
 

Elevtrivsel  
VUC Roskilde er kendetegnet ved forøget elevtrivsel 
 Implementering af ny spørgeramme for den 2 årige 

HF jf. ny reform samt pulsmålinger 
 Mobning på dagsordenen via kortlægning, bear-

bejdning for derigennem at begrænse mobning 
blandt kursisterne og højne den generelle viden om 
VUC’s trivselsværdier for kursisterne/eleverne. 

 
Succeskriterie/Mål: 
 ETU 2018 viser, at 95% af kursisterne udtrykker, at 

de aldrig er blevet mobbet af andre medkursister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastholdelse 
VUC Roskilde har fokus på øget fastholdelse af kursister 
og dermed antallet af indskrevne kursister, som gen-
nemfører deres uddannelse. 
 Vikardækning på AVU  
 Fokus på HF E-learning  

 

 
Ultimo 2017 gennemføres trivsels-
undersøgelse for den 2 årige HF. 
Ultimo jan. 2018 gennemføres puls-
målinger på AVU og HFe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluering ultimo november 2017 og 
ultimo maj 2018 
 
 

Heidi 
 
Elevtrivselsundersøgelsen for den 2 årige HF, 
der nu er obligatorisk, er udskudt til næste 
kursusår jf. udmelding fra STUK. VUC Roskilde 
er indgået aftale med ekstern leverandør til at 
forestå undersøgelsen.  
I tillæg til dette har vi i gang sat en elevtriv-
selsundersøgelse (pulsmåling) for alle kursi-
ster på VUC Roskilde i ugerne 6 og 7. Resulta-
tet fra denne undersøgelse drøftes i ETU kvali-
tetsgruppen, og der udarbejdes nye hand-
lingsplaner for det videre arbejde med elev-
trivslen på skolen. I samme undersøgelse har 
vi undersøgt hvor mange kursister der udtryk-
ker at de aldrig er blevet mobbet. Resultatet 
er  
Greve : 74% er aldrig blevet mobbet af med-
kursister 
Køge: 78% er aldrig blevet mobbet af medkur-
sister 
Roskilde: 83% er aldrig blevet mobbet af med-
kursister. 
Oktober 2017 indførte skolen en anti-
mobbestrategi, som findes på vores hjemme-
side og som skal forefindes jf. LBK nr 316 af 
05/04/2017 
 
 
 
Vikardækningen på AVU:  
 
Der er i kursusåret tildelt ca 1 årsværk til fast-
holdelsesmedarbejdere. En af opgaverne har 
været at vikardække på AVU. 
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Succeskriterie/Mål 
 Anvendelse af vikarer forøges og det tilhørende 

omfang af aflysninger af undervisning på AVU re-
duceres tilsvarende. 
 

 Der etableres større overblik over fastholdelsesmu-
ligheder for E-learningskursisterne som sikrer flere 
modul 1 afleveringer. Eventuelle initiativer på basis 
heraf besluttes senest foråret 2018   

I kursusåret 16/17 var der i alt 1401 aflysnin-
ger. I kursusåret 17/18 er der registreret 499 
aflysninger. Et fald på 64 %.   
 
 
 
Fokus på HF E-learning: 
Der er arbejdet med flg.:  

1. Styrkelse af samarbejdet med bog-
kælderen 

2. Indførelse af modul 0 aflevering 
3. Standardisering af forsider i Fronter 
4. Opstartsmøde for E-learningskursister 
5. Elektronisk tilmelding til terminsprø-

ver for E-learningskursister  

 
Gennemførelsesprocenten er udregnet ud fra 
samme model, som bliver benyttet ved ud-
regningen af gennemførelsesprocenter på de 
andre uddannelsesområder.  
 
I skoleåret 16/17 blev gennemførelsesprocen-
ten beregnet til 65,5% og for skoleåret 
2017/18 er gennemførelsesprocenten bereg-
net til 67%. 
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VUC Roskilde 
Indsatsområde 3 - 2017/18 

 
 

 

Eksternt samarbejde og strategiske alliancer 

 

Mål: 
 At VUC Roskilde fremstår som en udadvendt, synlig, fleksibel, troværdig og professionel samarbejdspartner på alle niveauer 

 At etablere forpligtende samarbejder med en række udvalgte aktører inden for uddannelsesområdet, erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet – lokalt, regionalt 
og internationalt 

 At sikre, at vi er leveringsdygtige i målrettede og fleksible uddannelsestilbud, som efterspørges af det omgivende samfund 

 At fungere som brobygger i uddannelsessystemet – herunder til videregående uddannelse  

 At lære af og vidensdele med nationale og internationale samarbejdspartnere via kompetenceudvikling og netværk  
 

Overordnede succeskriterier:  
             VUC Erhverv: At sikre aftaler om opkvalificerings- og integrationsforløb af flygtninge i vores dækningsområde 

 Internationalt samarbejde: At indgå i internationale samarbejdsprojekter for at blive klogere på god praksis – og håndtere vores mangfoldige og multikulturelle kursist-
gruppe 

 Samarbejde med Videregående uddannelsesinstitutioner: At indgå forpligtende samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner i forhold til brobygning (HF), 
SPS og kompetenceudvikling af vores lærere  

 

 

Indsats Succeskriterier Evaluering/tidsplan Evaluering 
Opkvalifice-
ringsforløb for 
flygtninge i 
samarbejde 
med kommu-
nerne 
 

 

Opkvalificeringsforløb for flygtninge 

 Udvikling af undervisningsforløb for flygtninge med 
mål om G-niv. og videre uddannelse efterfølgende.  

 
 
 
 
 

Opgørelse i juni 2018 
 
 
Opgørelse i juni 2018 
 
 

Brian 
Vi har på baggrund af evalueringen af Godt i 
gang 16/17 ændret og tilpasset forløbet for 
17/18, bl.a. er samfundsfag for svært for mål-
gruppen at arbejde med på 2. halvår. Vi har des-
uden tilrettelagt trinprøver i FVU mere fleksibelt 
hen over forløbet. Indplaceringen på AVU niveau-
erne i andet halvår har været mere individuel.  
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Succeskriterie/Mål 
 Igangsættelses af mindst et forløb for flygtninge for 

kommunerne Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge og 
Stevns og evt. tilstødende kommuner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Udvikling af kursusforløb for flygtninge i integrationsfa-

sen: FVU for to-sprogede kombineret med praktik i pe-
rioden efter endt danskuddannelse i samarbejde med 
jobcentrene. 

 

I samarbejde med Roskilde Kommune har vi etab-
leret tilstedeværelse af sagsbehandler på VUC 
ugentlig samt lektiecafe. 
 
 
Der er blevet oprettet forløb i Greve med delta-
gelse af Greve, Stevns og Solrød kommune med i 
alt 28 kursister. 
 
Der er blevet oprettet forløb i Roskilde med delta-
gelse af Roskilde kommune med i alt 29 kursister.  
 
Der blev screenet 70 borgere i alt.  
 
Kursisterne på Godt i gang har 30 lektioner om 
ugen på henholdsvis AVU og FVU. 
 
 
 
Vi er i dialog med jobcentrene vedr. målgruppen 
med danskuddannelse 1. Tanken er, at udnytte 
den nye FVU – start efter endt danskuddannelse. 
Indsatsen er fortsat aktuel. Det er en gruppe som 
har en ringe eller ingen grundlæggende skole-
gang.  

VEU-indsatsen 
VUC Erhverv – 
og opsøgende 
indsats 
 
 

Fælles VEU-strategi og indsats for VUC-sektoren 
 VUC Roskilde indgår i samarbejdet om nye strategiske 

indsatser indenfor VEU 
o Fælles mål, fælles indsats (følger når Danske 

HF og VUC’s strategi er på plads) 

 
 
 
 
 

Opgørelse i juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brian/Dorthe 
VUC Roskilde er indgået i samarbejde med VUC 
Vestsjælland Syd, Nordvestsjælland HF & VUC og 
VUC Storstrøm om etableringen af ”VUC Sjæl-
land”.  Samarbejdet er indledt med udvikling af 
fælles kursusforløb til kommunerne og konference 
for kommunale ledere om kompetenceudvikling 
af medarbejderne og økonomien i denne sam-
menhæng. 
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Virksomhedsbesøg 
 Der gennemføres 60 virksomhedsbesøg på små og mel-

lemstore virksomheder i VEU-regi. 
 

 Særligt fokus på ufaglærte og kortuddannede i de of-
fentlige institutioner; kommuner, hospitaler etc. i VUC 
regi. F.eks. teknisk personale, plejepersonale, rengø-
ring, renovation, Park og vej, dagplejer, pæd.pers. m.fl. 

  
 Der udvikles et kursus”katalog” til brug for de offentli-

ge virksomhedsbesøg: F,eks. Kommunikation, samar-
bejde, konflikthåndtering, Psykologi, FVU/OBU/IT, en-
gelsk, IT, DSA 

 
VEU-vejledning 
 Der afholdes Åben Vejledning i henhold til VEU-aftalen. 

Vejledningen finder sted dels på VUC Roskilde dels i 
fagforeninger og A-kasser 

 Der afholdes informationsmøder for ledige og beskæf-
tigede i dækningsområdets fagforeninger og A-kasser 

 

Succeskriterie/Mål 
 Der foreligger en plan for fælles mål og indsats for 

VUC-sektoren efteråret 2017.  

 
 Resultatet af virksomhedsbesøgene måles på, om der 

er øget omsætning på baggrund i virksomhedsbesøge-
ne (faktura og taxameter) 

 
 
 
 
 
 
 

Opgørelse juni 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvartalsvis opgørelse af antal vejledte. 

P.t. er der gennemført 60 besøg og planlagt yder-
ligere 30 i april-juni. 
 
Besøgene er planlagt foråret 2018.  
 
 
 
 
Kurserne er udviklet i ”VUC-Sjælland” samarbej-
det. 
 
 
 
 
 
 162 personer er vejledt individuelt eller kollektivt 
i perioden august 2017 til marts 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er afholdt undervisning af to hold medarbej-
dere fra Greve og Køge Kommuner i forbindelse 
med efteruddannelse i AVU fagene, dansk, psyko-
logi og naturvidenskab. 
 
Der er FVU screenet medarbejdere fra Arla. 
 
Der er indskrevet enkeltpersoner på alle VUC’s 
uddannelsesretninger på baggrund af Åben Vej-
ledning og virksomhedsbesøg.  
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 Der etableres samarbejde med min. 2 A-

kasser/fagforeninger i dækningsområdet om Åben Vej-
ledning og informationsmøder for medlemmerne. 
 

 
Der er samarbejde med 3F’s A-kasser og fagfor-
eninger i hhv. Roskilde og Køge og samarbejde 
med FOA i Køge om Åben Vejledning og informa-
tionsmøder for både ledige og beskæftigede med-
lemmer. 

Internationali-
sering og inter-
nationalt sam-
arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pædagogisk-faglige studierejser 
 Faggrupperne udarbejder plan for praksis i faggrup-

pen/egen undervisning – på baggrund af studierejse i 
faggruppen/teamet – og den praksis, de har mødt på 
rejsemålet og som de vurderer, kan udvikle og kvalifi-
cere egen undervisningspraksis 

 
Succeskriterie/Mål 
 Der foreligger planer for praksis samt katalog over 

praksiseksempler foråret 2018 

 
2017-2018 
 

Dorthe/Raino 
 

 
 
 
 
 
 

Faggruppernes opsamlinger på studieture ligger  

på Fronter, i mappen for internationalt udvalg. 

Fremadrettet opsamles også evalueringer i under-

visningen af disse studietures materialer. Fristen 

herfor er 12 måneder efter udført studietur 

 

VUC’erne i re-
gion Sjælland 

Udvidet strategisk samarbejde mellem de fire VUC’er 
i Region Sjælland 
 VUC Roskilde, VUC Storstrøm, VUC Vestsjælland Syd og 

Nordvestsjællands HF og VUC drøfter og analyserer 
mulighederne for et udvidet strategisk samarbejde in-
denfor en række områder, fx: 

o Forberedende Grunduddannelse /FGU) – mo-
del for samarbejdet i regionen 

o Kommunikation og markedsføring 
o VUC Erhverv og den opsøgende VEU-indsats 
o Driftsoverenskomster (DOP-aftaler, regler etc) 
o Udvikling (pædagogisk, internationalt…) 
o Digitalisering: e-learning, global classroom, 

LMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2017 – juni 2018 

Dorthe – og de ledere, der er med i de fælles ar-
bejdsgrupper 
 
Der afholdt fælles seminar for de 4 VUC’er 1. sep-
tember 2017 med drøftelser om de 6 områder – 
som mulige fælles strategiske indsatsområder. 
Januar 2018 har de 4 VUC’er besluttet at iværk-
sætte fælles strategiske indsatser indenfor: 

1. FGU – tilrettelæggelser på VUC, HF-AVU 
kombiforløb, effektive hold etc. 

2. Kommunikation og markedsføring - fæl-
les busreklamer og biografreklame 

3. VUC Erhverv – den opsøgende indsats, 
fælles seminar med kommuner og bran-
cheorganisationer i april om forløb for 
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Succeskriterie/Mål 
 Fælles drøftelser mellem de 4 VUC’er indledes i efter-

året 2017 og det afklares indenfor hvilke områder vi 
ønsker et udvidet strategisk samarbejde senest foråret 
2018 

 

virksomheder, kommuner og region 
4. Driftsoverenskomster – samarbejdsafta-

ler 
5. Digitalisering. Arbejde henimod fælles 

LMS aht. fælles samarbejde om forløb 
(virksomhedsforløb): CANVAS + fælles 
udvikling af e-learningsmaterialer. 

6. Pædagogisk udvikling: lagt ind under 1) , 
3) og 5). 

Arbejdsgrupper er nedsat og arbejdet sat i gang 
januar-februar 2018 

 


