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2-årig HF – Nye linjer i 2021

HF Verdensmål - videreudvikling
Fokus på klima, politik og grøn omstilling i et 
globalt perspektiv. Samarbejde med Dreamtown. 
Ekstern bevilling fra Udenrigsministeriet.

HF Ordblind - nyt 3-årigt tilbud
HF med ordblindestøtte og fokus på bl.a. 
læseteknik, skrivning og stavetræning.

Nordatlantisk temapakke
Med Nordplus-støtte og samarbejde med 
Grønland. Under udvikling (Corona-forsinket).



HF-enkeltfag

• Udvikling af pædagogpakken og forløb rettet mod læreruddannelsen
Samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

• Sciencepakke – nyt tilbud

• Startpakken – fortsat udvikling
For kursister, der ikke ved, om de vil tage en fuld HF eller enkelte fag.

• Ny aftale med Københavns Kommune om HF Inklusion

• Engelsksproget GSK
Ansøgning i samarbejde med Danske Universiteter.
(Afventer pt. godkendelse fra STUK/UVM).



AVU 

• Samarbejde med SOSU H
SOSU-dansk, SOSU-matematik, etik mv. samt adgangsgivende kurser på AVU.

• OBU-faglab til brug for online- og holdkursister med læse- og skrivevanskeligheder

• FVU-tilbud til læse- og skrivesvage HF-kursister - fortsat

• Ny dialog via Beskæftigelsesborgmester om fremskudt indsats i Tingbjerg

• Konsolidering af det nye AVU 



KVUC Erhverv  /  VUC Erhverv Sjælland & København 

• Strategisk satsning på efteruddannelse af medarbejdere på socialområdet 
samt teknik- og miljøområdet

• ‘Bliv bedre til dansk’ 
Løbende optag i FVU-Centeret for VEU-kursister indenfor SOSU.

• VLV screeninger på Københavns Professionshøjskole

• FVU digital
Forløb for ledige og beskæftigede. 

• FVU engelsk
Forløb for ledige og beskæftigede. 



KVUC Erhverv  /  VUC Erhverv Sjælland & København

• Opkvalificering fra ufaglært til pædagog
Et samarbejde mellem Habitus, KP og KVUC.

• Job i Spil
Videre samarbejde med A-kasser, andre aktører og KK Jobcenter.

• Temaeftermiddage, Morgen i Salonen mv.
Faglige temamøder for samarbejdspartnere. 



Pædagogisk udvikling 

• Kollegial supervision for undervisere
Udvidelse af tidligere projekt. Fokus på pædagogisk udvikling og klasserumsledelse. 

• Efteruddannelse for lærere og vejledere om kursister med særlige udfordringer

• Digital omlægning og blended undervisning
Digital omlægning – erfaringsopsamling og forsøg.

• Anvendelse af podcast i undervisningen

• Det gode kursistsamarbejde
Fokus på at styrke kursistsamarbejdet i HF2-klasser, pakker mv.



TAP - Administration

• Supervision for studievejledere
Nyt tiltag. Fokus på svære kursistsager.

• Vejledernetværk med samarbejdspartnere
Københavns Professionshøjskole, SOSU, FGU mv.

• Optimering og digitalisering af arbejdsprocesser i administrationen

• Digital omlægning
Erfaringsopsamling fra COVID 19, fortsat.



Tværgående indsatser 

• Gennemførelse – fortsat
Tværgående indsatser og dataindsamling.

• FN’s verdensmål på KVUC – fortsat
FN’s verdensmål i undervisningen & afholdelse af Verdensmålsfestival i uge 9. 

• Styrkelse af Miljøråd og Grønt Flag aktiviteter 

• Det Røde Råd
Nyt tiltag for alle medarbejdere. Hverdagsinnovation.

• Projekt gårdhave i V8

• Ny studie- og samlingssal i V8



Organisation

• Tværgående samarbejdsprojekter under SU:

• Fælles om kerneydelsen: Kursistens uddannelse, dannelse og læring

• Det gode organisatoriske arbejdsmiljø

• MTU & APV

• Konsolidering af TRIO-samarbejde

• Rekruttering af og opstartsprogram for ny ressourcechef




