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Indstilling til strategiske indsatsområder for 2018 
/Tue Sanderhage 171201 

Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen vedtager fem strategiske indsatsområder for 2018 for Vestegnen HF & VUC 

(uprioriteret rækkefølge): 

 VEU – deltagelse i sektorindsats samt lokale investeringer 

 EU Persondataforordning 2018 

 Ny læringsplatform til afløsning af Fronter 

 HF2 fagpakker, herunder HF2 Digital/Virtual Reality i Rødovre om to år 

 Digitalisering af administration 

Baggrund 
Bestyrelsen på Vestegnen HF & VUC beslutter hvert kalenderår en række strategiske indsatsområder for 

institutionen som helhed for det kommende år. Beslutningen lægges til grund for den senere allokering af 

ressourcer i budgettet for det kommende år, og de strategiske indsatsområder indgår i direktørens 

resultatkontrakt for det kommende år, som vedtages af bestyrelsen på mødet i marts. De strategiske 

indsatsområder har til formål at sikre en stadig udvikling af institutionens virke i et samspil mellem 

omverdenskrav og institutionens profil. Som følge af bestyrelsens beslutning vil den strategisk pulje i der er 

afsat i budgettet blive allokeret til nedenstående indsatsområder. Ved siden af de institutionelt betingede 

indsatsområder, igangsættes og videreføres en række mindre projekter inden for de enkelte 

uddannelsesområder. Disse finansieres via driftsmidler og gennemgås ikke i det følgende. 

Beskrivelse og målsætning for de fem strategiske indsatsområder 

VEU – deltagelse i sektorindsats samt lokale investeringer 
I 2018 vil den indgåede trepartsaftale blive konkretiseret i form af oprydning i uddannelsesudbud, 

opbygning af en samlet portal for VEU-ansøgere, lovgrundlag ift personlig uddannelsespulje for 

lønmodtagere – samt en lang række sideløbende tiltag. Vestegnen HF & VUC vil lade sin indsats gå på to 

ben, således at der dels vil være deltagelse i sektorbaserede indsatser, hvor Danske HF & VUC vil 

igangsætte fælles initiativer, og dels en lokal indsats, hvor vi på baggrund af trepartsaftalen vil afsøge nye 

samarbejdspartnere i form af faglige organisationer og erhvervssammenslutninger samt udvikle nye tilbud. 

De strategiske midler vil blive brugt til deltagelse i den sektorbaserede indsats samt udvikling af nye tilbud.  

EU Persondataforordning 2018 
I forlængelse af ny persondataforordning skal alle institutionens processer omkring behandling af 

personidentificerbare oplysninger beskrives og dokumenteres. Desuden skal der til institutionen 

tilknyttes/ansættes en datasikkerhedsrådgiver (Data Protection Officer (DPO)), som skal validere, 

kvalitetssikre og kontrollere processer og dokumentation. Implementeringen af forordningen vil kræve en 

begrænset række omlægninger af gældende praksis, og i højere grad en indførelse af nedfældede 

beskrivelse af processerne samt et entydigt dokumentationssystem. Til implementeringen vil der blive afsat 

ressourcer, dels til internt udviklings- og procedurebeskrivelsesarbejde, og dels til ekstern bistand for at 

sikre kvalitet og lovmedholdelighed i resultaterne af arbejdet. Målet er en lovmedholdelig implementering 

af Persondataforordningen pr. maj 2018 samt en plan for yderligere tiltag i det følgende år for at sikre en 

fuldt udviklet praksis i forbindelse med behandling og dokumentation af behandling af 

personidentificerbare oplysninger. 
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Ny læringsplatform til afløsning af Fronter 
Vestegnen HF & VUC har siden 2010 brugt læringsplatformen Fronter. Med den stadige pædagogiske og 

teknologiske udvikling er det tid til at få implementeret et nyt system, som tager udgangspunkt i 

institutionens pædagogiske profil og som indeholder nye muligheder for kursisternes aktive deltagelse i det 

digitale univers. Der er udarbejdet kravsspecifikation og to leverandører har afleveret tilbud, som testes 

blandt lærere, der også indgår i gruppen som indstiller endelig leverandør til ledelsen. Indkøb og drift af det 

nye system udgør ikke store udgifter, så den strategiske indsats er fokuseret på at skabe mulighed for bred 

inddragelse i tilpasningen og implementering af systemet. Målet er at have valgt og forberedt en ny 

læringsplatform, som fra sommeren 2019 har fuldt ud erstattet Fronter. 

HF2 fagpakker og reformimplementering, herunder HF2 Digital/Virtual Reality i Rødovre om to år 
Med indførelsen af HF-reformen skal HF indeholde professions- og karriererettede forløb og fagpakker. 

Allerede sidste år udvikledes en række brede fagpakker inden for sundhed, pædagogik, kommunikation & 

marketing samt samfund og sport. I det kommende år udvikles en femte fagpakke og profil for et HF2-

optag der tager udgangspunkt i Vestegnen HF & VUC’s styrkeposition på det digitale område. Der udvikles 

derfor en HF Digital/Virtual Reality, hvor det digitale integreres i fagene og kombineres med brug af Virtual 

Reality, hvor det er muligt. Det er ønsket at benytte Rødovre som hjemsted for denne fagpakke, og der vil 

derfor blive ansøgt om at oprette to HF2-spor i Rødovre med studiestart sommeren 2019. Den strategiske 

indsats vil bestå i udvikling af fag og den samlede fagpakke og vil foregå blandt lærere og blive placeret som 

projekt under Staben for Digital Læring. Målet er at have udviklet en ny fagpakke der kan blive udbudt i 

Rødovre i 2019. 

Digitalisering af administration 
Digitaliseringen af administrationen fortsætter, både i sporet omkring Persondataforordning og i en række 

parallelle spor med fokus på digital kommunikation med kursisterne, effektivisering af de administrative 

processer, eksamensadministration, samt i kompetenceudvikling af medarbejdere. Målene er en 80% 

afskaffelse af brevpost, en fuldt udviklet superbrugerorganisation for alle institutionens IT-systemer samt 

en styrket digitalisering af eksamensadministrationen. 


