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Strategiske resultater 2021
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• 3-årig HF-ordblindeklasse 
+ almen toårig HF-klasse

• Pæn søgning til fuldtidsuddannelser
• Fald på deltidsuddannelser 

(HF-enkelfag og AVU)



Nordic Climate Challenges
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FN’s Verdensmål



Dreamtowns SDG-udfordring. 
Vinderprojekt udvalgt af unge mennesker 
fra Active Citizens Uganda. 

Projektidé: ET COMMUNITY SPACE, hvor 
unge fra ghettoområder i Kampala kan 
søge sundhedsrådgivning mv. 

Studietur til Uganda foråret 2022
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Demokratisk dannelse og medborgerskab
Tværgående 
medborgerskabsprojekt, blandt 
andet med fokus på en sund 
debatkultur.
– Debatcafeer, arrangementer, 

argumentationsøvelser mv.
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Morgen i Salonen

Uddannelse for voksne - særligt rettet mod almennyttige 
boligforeninger og boligsociale projekter.

Temaer: Fakta om voksne indvandrere og uddannelse, 
vejen gennem uddannelsessystemet som voksen, hvordan 
det opleves at gå tilbage til skolebænken som voksen, 
økonomi under uddannelse og fællesmål: 9. klasse for alle.



Et blik på 2021 – Strategiske resultater 

▪ Ny treårig HF for ordblinde (under HF2-bekendtgørelsen) start august 21

▪ Ny almen klasse på den toårige HF

▪ Nordatlantisk temapakke. Med Nordplus-støtte og samarbejde med Grønland

▪ Udvikling af pædagogpakken og forløb rettet mod læreruddannelsen –
samarbejde med KP

▪ Udvidet aftale med Københavns Kommune om HF Inklusion

▪ Samarbejde med SOSU H om adgangsgivende kurser på AVU og brobygning

▪ VEU-samarbejde i VUC Erhverv Sjælland og København

▪ OBU-faglab til brug for online- og holdkursister med læse- og 
skrivevanskeligheder
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Strategiske fokusområder 2022



HF Udbud - fokusområder 2022

▪ Fortsat udvikling af pædagogpakken og forløb rettet mod læreruddannelsen – samarbejde med KP

▪ Fortsat udvikling af HF Klima og Arktis – samarbejde med skole i Grønland  - Søg finansiering til 2022. 

▪ Fortsat satsning på Ordblinde HF

▪ Udvikling af HF Science – i samarbejde med ekstern part

▪ Fortsat samarbejde med Københavns Kommune om permanent løsning vedr. HF Inklusion

▪ Afdækning af mulighed for nye HFe-udbud, fx

▪ HF Flow: Kreativ toning – samarbejde med kulturinstitutioner mv.

▪ HF rettet mod tekniske og digitale uddannelser – samarbejde med videregående uddannelser 

▪ HF rettet mod SOSU og pleje-sektoren
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AVU/FVU/OBU-udbud - fokusområder 2022
Udbud AVU/FVU/OBU:

• Fortsat samarbejde med SOSU H om adgangsgivende forløb: Klar til SOSU- og med øvrige erhvervsskoler om Klar til EUD.

• Fortsat samarbejde med KL og Københavns Kommunes Socialforvaltning om efteruddannelse af medarbejdere i plejesektoren: 
Bedre til ord, tal og it. En tilsvarende indsats påbegyndes på teknik- og miljøområdet i Københavns Kommune.

• Fortsat samarbejde med KP om FVU-screeninger og udvikling af støttetilbud til studerende på det pædagogiske og 
samfundsfaglige fakultet.

• Opsøgende uddannelsesindsats via boligsociale samarbejder og bydelsmødre.

• Strategi for og profilering af Læse- og Skrivecenteret

• Fornyelse af AVU-online og nyudvikling af flere FVU-onlinematerialer

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

▪ VEU-samarbejde i VUC Erhverv Sjælland og København

▪ OBU-faglab til brug for online- og holdkursister med læse- og skrivevanskeligheder
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Pædagogiske fokusområder 2022

• Fortsættelse af kollegial supervision for undervisere. 

• Fortsættelse af fokus på at styrke kursistsamarbejdet i HF2-klasser, pakker mv.

▪ Yderligere efteruddannelse i kursister med diagnoser

▪ Videreudvikling af medborgerskabsindsats

▪ Gennemførelsesindsats

▪ Styrkelse af Verdensmål i fagene – med fokus på de naturvidenskabelige fag

▪ Læse- og skriveindsats i dansk, og evt. udvidelse til andre fag

▪ Udvikling af online og introduktion af Virtual Reality – i samarbejde med eksterne aktører

▪ Udvidelse af det internationale samarbejde
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Fokusområder administrationen 2022

• Fortsættelse af supervision for studievejledere. Fokus på svære kursistsager

• Yderligere efteruddannelse i sårbare kursister og kursister med diagnoser

• Etablering af planlægnings- og koordineringsenhed (POK)

• Styrkelse af driftteams

• Intern ledelsesudvikling

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

• Digitalisering af arbejdsprocesser i administrationen.
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Tværgående indsatser på KVUC 2022

• Fortsat profilering af Verdensmåls- og bæredygtighedsprofil, herunder Verdensmålsfestival

• Fortsat styrkelse af Miljøråd og Grønt Flag aktiviteter 

• Videndelingsdag & Det Røde Råd - for alle medarbejdere 

• Fortsatte samarbejdsprojekter under SU:

• Fælles om kerneydelsen: Kursistens uddannelse og læring

• Det gode organisatoriske arbejdsmiljø, herunder opfølgning på APV/MTU

• Bygning af studiesal og bedre lokaleudnyttelse/optimering af V8
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