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Status for foråret 2020
• Samarbejde med KEA om ordblindeundervisning (Forventes suppleret 

med et tilbud om FVU i efteråret 2020)

• Samarbejde med Københavns Åbne Gymnasium om FVU (Forløbet 
gennemført trods Corona, men med frafald. Fortsættes i efteråret)

• Deltagelse i VUC’ernes nationale satsning for ledige: Job i spil (Forventes 
at fortsætte med forstærket indsats ind i efteråret)

• FVU engelsk onlineforløb for ansatte, som pga Corona havde ekstra tid 
(Stor tilfredshed med undervisningen og formen)

KVUC Erhverv



KVUC Erhverv
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Handleplan for efterår 2020
• Screening og tilbud om undervisning for ansatte på bosted i Københavns 

Kommune  (FVU digital, OBU og FVU dansk – del af KL’s projekt ’Bedre til 
ord, tal og IT.

• Løbende optag i FVU-Centeret for VEU-kursister.  (Her deltager pt 
primært sosu-assistentelever. Tilbuddet skal udvides til andre faggrupper.

• Screening af ca. 200 nye pædagogstuderende på KP, både i København 
og Hillerød

• FVU undervisning for merit-pædagogstuderende på Campus Carlsberg

• Tilbud om FVU og OBU til KK’s ansatte fra efterårsferien.



Tværgående indsatser
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Status for foråret 2020
• Konsolidering af FN’s Verdensmål i fag og hverdag:

- Verdensmålsuge afholdt i uge 9, miljøråd er nedsat samt ansøgning om 
Grønt flagcertificering.

• Udvikling af Læse- og skrivecenteret:
- Centeret etableret. Udbudskatalog - se bilag.

• Strategisk samarbejde med andre aktører:
• Samarbejdet om brobygning til KP er iværksat, bl.a. etableret 

vejledernetværk
• Dialog med Frederiksberg VUC & STX: Frb ønsker at etablere egen 

OBU-afdeling, men dialog om VEU-samarbejde er i gang.
• Indledt dialog med VUC Erhverv Sjælland om strategisk VEU-

samarbejde



Tværgående indsatser
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Handleplan for udvikling 2020-2021
• Det gode kursistsamarbejde - Fokus på at styrke kursistsamarbejdet i 

HF2-klasserne.

• Gennemførelse – Fortsat. Tværgående indsatser og dataindsamling. 

• Læse- og skrive-faglab - Målrettet kursister med læse- og 
skrivevanskeligheder

• FN’s verdensmål på KVUC – Fortsat integrationen af FN’s verdensmål i 
undervisningen og afholdelse af Verdensmålsuge. Søgt om midler til 
studierejse til Uganda.



Tværgående indsatser
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Handleplan for udvikling 2020-2021 (fortsat)
• Projekt gårdhave - Omdanne gården i V8 til et opholdssted for alle 

kursister. Projektet skydes i gang med en idékonkurrence til efteråret og 
forankres i kursistrådet.

• Virtuel omlægning – hvad har vi lært af Covid-19? - Evaluering af 
den virtuelle omlægning mhp. videre udvikling af virtuel undervisning, og 
samarbejdsformer. 



HF-indsatser 2020

Nye HF2-linjer pr. august 2020

HF Verdensmål
For kursister der har en særlig interesse for klima, politik og grøn omstilling i et 
globalt perspektiv. Undervisningen tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. 
Temaer i undervisningen kan fx være konsekvenser af global ulighed, 
klimaforandringer, migrationsstrømme og ressourceknaphed.

HF Ordblind
For kursister, der ønsker nye strategier til at håndtere sin ordblindhed.
Kursisterne får særlig ordblindeundervisning i dansk, engelsk og IT-hjælpemidler -
og bliver klar til at tage en videregående uddannelse. Undervisningen har fokus 
på blandt andet læseteknik, skrivning og stavetræning.
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HF-indsatser 2020
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Nye enkeltfagsudbud / temapakker pr. august 2020:
• Iværksætterpakke – for kursister, der har iværksætterdrømme 
• Bæredygtighedspakke – for kursister, der vil vide mere om 

klimaforandringer, og hvordan man skaber en bæredygtig fremtid.
• Ordblindepakke – for ordblinde, der ønsker at tage en Hf-eksamen
• Startpakken – for kursister, der ikke ved, om de vil tage en fuld HF eller 

enkelte fag.

Nye enkeltfagstilbud på hf til januar 2021:
• Nordisk temapakke med fokus på det Nordens historie, litteratur og 

kulturelle fællestræk. Pakken er under udvikling
• Engelsksproget GSK. Ansøgning i samarbejde med Danske Universiteter



AVU-indsatser 2020
• Samarbejde med SOSU H om adgangsgivende kurser på AVU og 

brobygning. 

• Status: Dialogen skal genoptages efter Corona-lukningen

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

• Status: Sagen ligger hos de to borgmestre i KK

 Udvikling af OBU-faglab til brug for bl.a. onlinekursister 

 Arbejdet er planlagt i efteråret

 FVU-tilbud til læse- og skrivesvage HF-kursister – planlagt som forsøg i 
efteråret 2020

 Indsats på HF vedr. brug af IT-hjælpemidler til læse- og skrivesvage 
kursister - planlagt for forsøg i efteråret 2020.
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Organisatoriske indsatser
- påbegyndt i foråret og fortsætter i efteråret 2020

• 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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