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Lige adgang til kvalitetsuddannelse 

Af Anita Lindquist 
Henriksen, 
Rektor på KVUC 

KVUC’s uddannelser sikrer, at der er en effektiv 
vej i uddannelsessystemet til de mange, som af 
forskellige grunde fortsætter deres uddannelse lidt 
senere i livet, som har brug for en ny start, eller hvor 
forandringer på arbejdsmarkedet stiller nye krav. 

På KVUC er vi helt inde i kernen af, hvad uddannelse 
formår. Vi gør en forskel for hver person, der kommer 
ind af døren. Vi uddanner en bred og mangfoldig 
kursistgruppe af voksne og unge, der har truffet et 
valg om at tage næste skridt. 

Vi har utallige fortællinger fra vores kursister, der 
viser, at uddannelsesforløbet på KVUC har givet 
kursisterne meget mere end et eksamensbevis -
nemlig motivation til at læse videre og mod til at 
begynde en ny fremtid. 

Dermed bidrager KVUC hver dag til FN’s verdensmål: 
At sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle. 

I kursisttalen til translokationen blev det sagt med 
ordene: 

”KVUC har åbnet en ny vej for os. Alle os, der sidder 
her, er levende beviser på, at forståelse, rummelighed 
og feksibilitet er godt investeret.” 

Det er det, det hele handler om. 

Det nye KVUC
– med grundværdierne i baggagen 

Flere reformer og skiftende økonomiske vilkår på 
uddannelsesområdet i Danmark gør, at KVUC står 
over for en forandringsproces i de kommende år. 
Vi skal håndtere politiske besparelser og reformer 
på en måde, så vi fortsat kan udvikle vores 
uddannelsesområde. Det er et kunststykke, for vi 
vil ikke gå på kompromis med at sikre høj kvalitet i 
KVUC’s uddannelser. At få kursister til at yde deres 
bedste kræver dedikerede, dygtige lærere, som 
møder kursisterne i øjenhøjde og tager afsæt i, hvor 
den enkelte er både fagligt og personligt. Nogle kan 
have behov for ekstra vejledning, for studieværksted 
eller for en mentor. Fokus i vores arbejde skal hele 
tiden være på kvaliteten i uddannelserne og værdien 
for kursisterne. 

Strategi 2019-2024 skal bringe os frem de næste fem 
år, hvor vi vil konsolidere KVUC, skærpe vores 
værdier og afsøge nye muligheder. 

KVUC har et stærkt grundlæggende DNA, som 
skal styrkes yderligere. Et DNA med fokus på 
faglighed, pædagogisk udvikling, feksibilitet i ud-
dannelsesudbuddet - og vores voksenprofl, som er 
et vigtigt udgangspunkt for, hvordan vi møder den 
enkelte. 

Vores resultater er gode: Vi har et af landets 
bedste karaktergennemsnit, og gennemførelsen og 
kursisternes overgangsfrekvens til videre uddannelse 
er høj. Med afsæt i dette solide fundament skal vi 
innovere og skabe den nødvendige fornyelse. 
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Nærværende strategi skal understøtte, at vi i 
fællesskab skaber det nye KVUC. 

Som eksempler på vigtige strategiske indsatser, vil 
jeg fremhæve følgende. 

Vi vil: 
• Løbende videreudvikle vores uddannelser og 

forløb til det behov, der er i København, og 
herunder tage ansvar for at skabe tilbud, der 
matcher arbejdsmarkedets behov og efter-
spørgsel. 

• Have FN’s verdensmål som tværgående tema i 
uddannelserne, styrke vores profl som storby-
institution og derigennem åbne KVUC mod 
København og verden. 

• Opbygge stærke alliancer med uddannelses-
institutioner, kulturinstitutioner, kommuner, orga-
nisationer og virksomheder. 

• Investere målrettet i udvikling af voksen- og 

onlinepædagogik og udmærke os ved en progres-
siv og undersøgende tilgang til undervisningen. 

• Tilrettelægge tilbud med den nødvendige støtte 
og struktur til de mere sårbare grupper med 
særlige behov, fx for ordblinde og personer med 
en autismediagnose. 

Indadtil bliver det vigtigt at fokusere på vores 
fælles opgave. Alle medarbejdere skal være fælles 
om kursisternes uddannelsesforløb. Kursisterne 
skal mærke, at vi vil noget med dem, og at vi er 
medspillere i deres uddannelsesforløb. Vi må aldrig 
blive et ”system”, de møder. 

Udadtil vil vi tage aktiv del i debatten om uddannelse 
og dannelse. Den værdi, vi tilfører den enkelte kursist 
og samfundet, skal være synlig for omverdenen. Ikke 
mindst af hensyn til de unge og voksne københavnere 
for hvem uddannelse på KVUC vil være et vigtigt 
skridt mod nye muligheder. 
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 Hvem er vi? 

Mission: 
Voksenuddannelse der forbereder til uddannelse og arbejdsmarked 
KVUC løser en vigtig samfundsopgave. Som hovedstadens centrale, almene og gymnasiale vokse-
nuddannelsesaktør imødekommer vi de københavnske borgeres behov for læring, uddannelse og 
personlig udvikling i et livslangt perspektiv. KVUC uddanner til erhvervsuddannelser, ungdomsud-
dannelser, videregående uddannelse på alle niveauer og til skiftende kompetencebehov på arbejds-
markedet. 

Vision: 
Værdi for den enkelte og for samfundet 
KVUC vil skabe værdi - både for den enkelte og for samfundet. Vi vil bidrage til social mobilitet 
og integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Den enkelte kursist skal på KVUC 
styrke sine muligheder for at kunne tage ansvar for sit eget liv og for deltagelse i et demokratisk 
samfund. Gennem uddannelse på KVUC skal kursisterne opnå faglighed, udsyn, dannelse og lyst til 
læring. Det skal være spændende, udfordrende og udviklende at lære på KVUC, og vi vil være et 
læringssted, der åbner sig mod verden, både den nære og den fjerne. 
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Profl og pædagogisk tilgang 
Mangfoldighed og storbyprofl 
Med KVUC’s placering midt i København er vi en del af byens 
liv, hvor medarbejdere og kursister i alle aldre og med forskel-
lige sociale og kulturelle baggrunde skaber et mangfoldigt rum 
for læring og udvikling. Kursisterne på KVUC har meget for-
skellige livserfaringer, men fælles for dem er, at de har truffet 
et valg om gennem uddannelse at tage næste skridt i livet. 
KVUC tilbyder vores kursister et åbent og inkluderende studie-
miljø, hvor udgangspunktet altid er motivation og et højt fag-
ligt niveau. 

Den bedste vej for den enkelte 
KVUC udbyder et varieret og feksibelt uddannelsesudbud, 
der imødekommer uddannelsesbehovet for en bred, voksen 
målgruppe. Målet er at have et relevant og godt uddannelses-
tilbud til hver person, der træder ind af døren. På KVUC kan 
undervisning afvikles både som hold- og onlineundervisning – 
og som en kombination af de to undervisningsformer. Kursister 
på KVUC har adgang til læring, også online når de er hjemme. 
Både i onlineforløb og i holdundervisningen er der mulighed 
for at være en del af et fagligt fællesskab med tæt kontakt til 
engagerede lærere, vejledere og medkursister. 

Voksenundervisning med krav og nærvær 
Vi har altid fokus på, hvordan vi kan støtte hver kursist i at 
gennemføre uddannelsen med størst muligt udbytte. Vi møder 
kursisterne fordomsfrit og professionelt med en voksenpæda-
gogisk tilgang. Undervisningen er tydelig i krav og kriterier 
og inddrager i videst muligt omfang aktuelle forhold, det om-
kringliggende samfund, konkrete cases og kursisternes egne 
livserfaringer. Arbejdsformerne er varierede, og kursisterne er 
selv aktive i vejen til forståelse, indsigt og faglig udvikling. Vi 
stiller krav til vores kursister, og vi forventer, at de stiller krav 
til os. 
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Strategiske temaer og mål 2019-2024 
Kvaliteten i kursisternes uddannelsesforløb er omdrejningspunktet for KVUC’s 
strategi og retningsgivende for temaer og mål. 

Kvalitet i kursisternes 
uddannelsesforløb 

Tema: Fleksible uddannelser 
og stærk faglighed 

Mål: 
• Forløb målrettet videre uddannelse 
• Efteruddannelse og 

arbejdsmarkedsuddannelse 

Tema: Voksenpædagogik, digital 
læring og støttefunktioner 

Mål: 
• Voksenpædagogisk læringsmiljø og metode 
• Næste generation af digitale 

undervisningsformer 
• Støtte til målgrupper med særlige behov 

Tema: Udsyn og 
demokratisk dannelse 

Mål: 
• FN’s verdensmål som tværgående tema 

i fag og dagligdag 
• Partnerskaber med byens institutioner, 

organisationer og erhvervsliv 

Tema: Kursisternes og 
medarbejdernes KVUC 

Mål: 
• Fælles fokus på kursisternes 

uddannelsesforløb og gennemførelse 
• Den eksplorative tilgang som 

organisatorisk arbejdsmetode 
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Tema: Fleksible uddannelser 
og stærk faglighed 

På KVUC vil vi løbende tilpasse og udvikle vores uddan-
nelsestilbud, så de matcher vores målgruppers behov. 
Vi vil tilbyde nye udbud og tilrettelæggelsesformer, som 
passer til nye generationers uddannelsesbehov, arbejde, 
familie, helbred og andre livsforhold. Vi vil tage ansvar 
for at tilbyde feksible løsninger og sikre kursisternes mu-
ligheder for at komme videre og ruste dem som aktive 
medborgere i Danmark. 

KVUC vil indgå i en systematisk dialog med aftagerne om 
kvaliteten af vores uddannelser. Vi vil udbyde forløb, der 
er designet i samarbejde med aftagerne, både hvad an-
går indhold, faglige kompetencer, studiekompetencer og 
krav på arbejdsmarkedet. Tilrettelæggelserne udvikles i 
et feksibelt samspil mellem onlineforløb og holdunder-
visning. 

Mål 
• Forløb målrettet videre uddannelse 

KVUC’s uddannelsesudbud skal forberede til videre uddannelse på alle niveauer, fra erhvervsuddannelser til 
universitetsuddannelser. Vi vil styrke fokus på kursisternes afklaring af uddannelsesmål og overgange til videre 
uddannelse. 

• Efteruddannelse og arbejdsmarkedsuddannelse 
På KVUC vil vi bidrage til opgaven at kompetenceudvikle Danmarks arbejdsstyrke. KVUC vil derfor opbygge et 
efteruddannelsescenter, der etablerer os som en central efter- og videreuddannelsesaktør i København. Am-
bitionen er at udvikle og tilrettelægge uddannelsesforløb til netop det, der er brug for blandt både ledige og 
beskæftigede med behov for efteruddannelse. 
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Tema: Voksenpædagogik, 
digital læring og støttefunktioner 

Vi vil udvikle den didaktik og pædagogik, der bedst under-
støtter vores voksne kursisters læring og gennemførsel. 

Den primære læring sker direkte i undervisningen gen-
nem et fokus på at involvere og løfte den enkelte kursist 
og ikke mindst via den løbende feedback fra lærerne. 

Både som en del af undervisningen og som studieunder-
støttende indsats vil vi tilbyde digitale ressourcer, som 
sikrer kursisterne ubegrænset adgang til understøttende 
undervisning (fx Faglaboratorier), så de kan træne og 
repetere faglige emner hjemme og på KVUC. 

Vi vil styrke tilbuddende til de målgrupper, som har brug 
for en specialiseret støtte til at gennemføre et uddan-
nelsesforløb. Både på AVU og HF har vi særlige forløb 
for kursister, der er ordblinde eller fx har en autismediag-

nose, og som derfor har brug for ekstra hjælp til uddan-
nelsen. Det er indsatser, som gør en afgørende forskel for 
den enkelte på sin vej til uddannelse og arbejdsmarkedet, 
og som gør en markant forskel for samfundet. 

Mål 
• Voksenpædagogisk læringsmiljø og metode 

Vi vil kontinuerligt konsolidere det voksenpædagogiske grundlag, som KVUC’s uddannelser hviler på. Gennem en 
systematisk indsats vil vi udvikle både fagdidaktik og voksenpædagogiske metoder med afsæt i klasserumsledelse, 
involvering og formativ feedback. Vi vil arbejde på det bedst mulige samspil mellem vejleder, lærer og kursist, for at 
den enkelte kursist oplever sammenhæng i uddannelsen og gennem løbende faglig evaluering føler sig rustet til at 
kunne gennemføre forløbet. 

• Næste generation af digitale undervisningsformer 
KVUC vil være førende inden for digital undervisning og læring. Vi vil udbygge og systematisere arbejdet med 
næste generation af digitale forløb og undervisningsressourcer, med henblik på at styrke differentiering og 
individuel tilrettelæggelse. Vi vil samtidig udvikle koncepter for arbejdet med digital dannelse. KVUC’s Center for 
Digital Undervisning vil understøtte KVUC’s egne forløb og levere ydelser og viden til øvrige uddannelsesaktører. 

• Støtte til målgrupper med særlige behov 
KVUC vil være en aktør, der sikrer uddannelse for personer med særlige støttebehov. Ordblindeindsatsen udbygges 
og samles i et nyt Læse- og Skrivecenter, der støtter både KVUC’s egne kursister og tilbyder ydelser til øvrige 
uddannelsesaktører. Sammen med KVUC’s øvrige mentor- og specialfunktioner, fx HF Inklusion, vil Læse- og 
Skrivecenteret understøtte kursisternes forløb og udbrede specialviden til KVUC’s lærere til gavn for alle vores 
kursister. 
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Tema: Udsyn og 
demokratisk dannelse 

Vi ønsker at give kursisterne mere end faglighed og et 
eksamensbevis. Dannelsesopgaven i dagens Danmark 
handler i høj grad om at være bevidst om og forstå ver-
den omkring os og de udfordringer, vi som samfund står 
over for. 

KVUC vil gennem træning af kursisternes analytiske kom-
petencer, lærings- og handlekompetencer bidrage til løs-
ningen af denne opgave. Derfor vil vi arbejde med FNs 
verdensmål, blandt andet om bæredygtig udvikling og 
demokratiudvikling, som tværgående temaer, der binder 
KVUC’s uddannelser sammen. 

Vi vil som storbyskole samarbejde med byen lige uden for 
vores vinduer og samtidig have det bredere globale fokus. 
Kort sagt vil vi invitere omverden inden for på KVUC og 
åbne KVUC ud mod verden. 

Mål 
• FN’s verdensmål som tværgående tema i fag og dagligdag 

Vi vil arbejde med FN’s Verdensmål på forskellig vis i KVUC’s uddannelser. Ved at trække FN’s verdensmål ind 
i fagene, og fagene ind i målene, vil vi åbne op for nye måder at skabe meningsfuld undervisning med stærk 
tilknytning til den verden, vi er en del af. Verdensmålene kan anvendes i den problemorienterede undervisning 
og til at styrke professionsorienteringen i den 2-årige HF. Verdensmålene vil indgå som en synlig del af 
KVUC’s hverdag og skoleprofl: Fra bæredygtig kaffe og klimavenlige madvarer i kantinen til affaldshåndtering, 
printpolitik og kursistrådets demokratiske indfydelse. 

• Partnerskaber med byens institutioner, organisationer og erhvervsliv 
FN’s Verdensmål giver os en fælles reference på KVUC og i samarbejdet med andre aktører. Verdensmålene 
præger de politiske dagsordner både i erhvervslivet, i fagbevægelsen, blandt politikere, i NGO’er og i 
uddannelser, hvilket giver os et konkret ophæng at basere det eksterne samarbejde på. Arbejdet med 
verdensmålene vil give os nye muligheder for at åbne dørene mod omverdenen for kursisterne, styrke et levende 
og mangfoldigt skolemiljø i hjertet af storbyen, og give os en faglig vægt til at bygge bro mellem teori og 
virkelighed i samarbejde med andre. 
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Tema: Kursisternes og 
medarbejdernes KVUC 

KVUC vil være en organisation med højt til loftet, for både 
kursister og medarbejdere. 

Vi ønsker at styrke kursisternes indfydelse på hverdagen. 
Vi vil arbejde for, at kursisterne i højere grad er med til at 
sætte rammerne for det gode studiemiljø og deres uddan-
nelsesforløb. 

Vi vil samtidig styrke den professionelle kapital på KVUC, 
blandt andet gennem samarbejde på tværs af medarbe-
jdergrupper og gennem teamsamarbejde om udvikling 
af undervisningsmaterialer, -forløb og administrative 
opgaver. Kursistinvolvering, medarbejderinvolvering, 
samarbejde, professionel kapital, intern kommunikation 
og sammenhængskraft er nøgleværdier, som udgør den 
samlede KVUC-ånd. 

Mål 

• Fælles fokus på kursisternes uddannelsesforløb og gennemførelse 
Kvalitet i kursisternes uddannelsesforløb skal være fokus for alt virke på KVUC. Kursisterne skal opleve 
sammenhæng og nærvær i deres møde med KVUC. Vi ønsker at styrke kursisternes indfydelse i dagligdagen, 
blandt andet ved at styrke kursistrådets arbejde. Kursisterne skal være med til defnere studiemiljøet og have 
indfydelse på de rammer om undervisningen, der kan være med til at understøtte deres uddannelsesforløb. 
Samtidig skal bygningen og studiemiljøet skal afspejle KVUC’s identitet og mål for undervisning og læring. 

• Den eksplorative tilgang som organisatorisk arbejdsmetode 
Vi står stærkt, når vi investerer i udvikling. Vores opgaveløsning i hele organisationen skal være nytænkende 
og eksperimenterende. Den eksplorative tilgang skal være den gennemgående arbejdsform i såvel didaktisk og 
pædagogisk udvikling som løsning af administrative og praktiske arbejdsopgaver. 

Undervisningsopgaven løses af fagprofessionelle, som brænder for deres fag og kursister. Det er afgørende for 
kvaliteten i undervisningen at værne om den stærke professionskultur og understøtte lærernes samarbejde, så 
vi i højere grad kan opnå fælles sprog for forskellige måder at formidle og lære på. Vi vil etablere professionelle 
læringsfællesskaber, hvor pædagogik, didaktik og læring løbende deles og diskuteres. 
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