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Tværgående indsatser
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1. KVUC Efteruddannelse/Erhverv
bl.a. 
• Opstart af samarbejde med Københavns Kommune om opkvalificering af borgere og samarbejde med SOSU H om 

efteruddannelse
• Udbud af AVU/FVU-elementer som onlineforløb, skræddersyede kurser samt ordblindekurser udbudt som IDV 
• Etablering af virksomhedsnetværk.

2. Profilering og salg af forløb og ydelser i Center for Digital Undervisning
Bl.a. afholdelse af salgsmøde for gymnasier, udbud af kurser for lærere og deltagelse på Danmarks Læringsfestival.

3. Konsolidering af FN’s Verdensmål i fag og hverdag
Bl.a. Verdensmålsuge, Grønt Flag-certificering og udbud af Verdensmålslinje på den to-årige HF.

4. Udvikling af Læse- og skrivecenteret
Både interne og eksterne ydelser.

5. Strategisk samarbejde med andre aktører
Pædagogisk, uddannelsesmæssigt og administrativt.



HF-indsatser 2020
• Implementering af effektivisering/produktivitetsforøgelse på HF med samtidig opretholdelse af kvalitet i 

uddannelserne og medarbejdertrivsel

• Udvikling af HF-uddannelse kombineret med kunstnerisk uddannelse til udbud pr. aug. 2020

• Udvikling af HF med teknologisk/naturvidenskabelig toning til udbud pr. aug. 2020

• Udvikling af HF Start-pakke til faglig opgradering inden opstart af en fuld HF

• Etablering af HF Verdensmålslinje + Ordblindeklasse på den to-årige HF til udbud pr. august 2020

• Udvikling af HF Switch i ét eller to fag: Ny, fleksibel kombinationstilrettelæggelse pr. aug. 2020

• Fortsat ansøgning om godkendelse af engelsksproget udbud og IB-udbud i samarbejde med Nørre G

• Gennemførelsesprojekt fortsat, med blandt andet fokus på databaserede indsatser

• Implementering af samarbejde med Københavns Professionshøjskole om udvikling af professionspakker, 
brobygning og rekruttering.
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AVU-indsatser 2020

• Samarbejde med SOSU H om adgangsgivende kurser på AVU og brobygning. 
Udbygges efterfølgende til flere erhvervsskoler.

• Fortsat implementering af aftale med Børne- og Ungeborgmester i Københavns Kommune om fremskudt 
indsats i Tingbjerg

• Udvikling af nye online-tilrettelæggelser

 Gennemførelsesindsatser på HF via læse- og skrivecenteret:

 Udvikling af OBU-faglab til brug for bl.a. on-linekursister

 FVU-tilbud til læse- og skrivesvage HF-kursister 

 Indsats på HF vedr. brug af IT-hjælpemidler til læse- og skrivesvage kursister

 Diverse småkurser v. Læse- og skrivecenterlærere

 Kursusvirksomhed ud af huset for undervisere/støttegivere på Ungdomsuddannelser/FGU-institutioner, 
folkeskoler mv.
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Organisatoriske indsatser

• Gennemførelse af tværgående samarbejdsprojekter under SU:

• Fælles om kerneydelsen: Kursistens uddannelse og læring

• Det gode organisatoriske arbejdsmiljø

• Udvidelse af studiecafe og -arbejdspladser for kursisterne

• Konsolidering af den pædagogiske udviklingsorganisation

• Implementering af ny organisering i administrationen

• Optimering og digitalisering af arbejdsprocesser i administrationen

• Udvikling af interne nøgletal til økonomistyring
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