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Indledning 
Vestegnen HF & VUC udarbejder årligt en opfølgningsplan på baggrund af det årlige 

kvalitetssikringsarbejde, samt som en del af udmøntningen af strategi 2019-2021. I det følgende 

præsenteres de igangsatte initiativer i en overordnet form. Disse er suppleret af konkrete organiseringer og 

handleplaner, som indgår som en del af det interne udviklings- og kvalitetssikringsarbejde på institutionen. 

Nye rammer for kvalitetsarbejdet 
I 2019 har Vestegnen HF & VUC udarbejdet et nyt kvalitetssikringssystem samt en ny strategi for de 

kommende tre år.  Disse danner til sammen det strategiske og systemiske grundlag for institutionens 

arbejde med kvalitet. Som følge heraf er der i de igangsatte aktiviteter et intenderet samspil mellem 

strategiens målsætninger, de kvalitetsmålinger og –evalueringer der gennemføres, samt de 

opfølgningsaktiviteter der igangsættes. 

Igangsatte aktiviteter med relation til kvalitet og strategi 

”Studieaktivitet styrker skolen” 
Et projekt vil det kommende år sætte fokus på begrebet studieaktivitet og vil blandt andet: 

 Udarbejde en definition af begrebet studieaktivitet, samt dets sammenhæng med fremmøde 

 Styrke det fysiske studiemiljø 

 Styrkelse af det tværfaglige samarbejde i medarbejdergruppen med henblik på styrket 

studieaktivitet 

 Nedbringelse af fravær 

 Styrket pædagogisk ledelse 

 Ny skemastruktur uden mellemtimer 

”Aktiverende voksenpædagogik – deltagelse i centrum” 
Der igangsættes et projekt der har til formål at udvikle en fælles voksenpædagogisk profil med fokus på 

aktivering af kursisterne gennem blandt andet variation i undervisningen og aktivering af kursisterne. De 

ønskede effekter vil være: 

 Øget kursistmotivation 

 Nedbringelse af frafald 

 Øget arbejdsglæde blandt undervisere 

 Styrket kendskab og branding af Vestegnen HF & VUC’s særlige voksne og fleksible pædagogiske 

profil 

Den digitale undervisning 
Det digitale VUC er en strategisk søjle, der skal sikre og udvikle kvaliteten i vores digitale undervisning, både 

på e-learning, i blended learning samt i de digitale elementer i tilstedeværelsesundervisningen. 

 Styrket udbud på e-learning 



 Implementering af ny læringsplatform, Canvas, som styrker den målstyrede læring, stilladserer 

kursistens læringsproces og synliggør den faglige progression for kursisten 

 SIM-undervisning med mulighed for at live-streame undervisning til fraværende kursister 

 Digital fagpakke på HF2 med fokus på VR 

IT og digitalisering: teknologi, administration og organisering 
Kvalitet i kerneopgaven har som sin forudsætning, at administration, kommunikation og infrastruktur er 

driftssikkert, tidssvarende og opleves friktionsløst af kursisten. 

 24 timers drift og overvågning af servere og netværk med sikring af redundans således at digitale 

prøver o.l. er sikret mod nedbrud 

 Alle medarbejdere har adgang til gode og tidssvarende IT-faciliteter og professionel IT-support 

 Tværfagligt samarbejde i IT-ambassadørkorps og i den daglige opgaveløsning, bla med henblik på 

effektive digitale arbejdsgange og procedurer 

 Styrket digital marketing 

 Oprettelse af et advisory board bestående af frivillige, offentlige og private digitale frontløbere der 

virker som influenter på den digitale undervisning og bidrager med digitale elementer i workshops, 

seminarer og studieture 

Faglig udvikling af vejledning 
Studievejledningen fungerer som et centralt element i kursistens ’rejse’ gennem uddannelsen og 

institutionen. Her vil en sikring af kvaliteten i vejledningen blive styrket gennem 

 Styrkelse af datainformeret praksis 

 Øget gennemførsel og trivsel blandt kursister gennem udvidelse af metodeberedskabet i 

vejledningen med blandt gruppevejledning, coaching, fokus på livsmestring o.l. 

 Fælles teoretisk udgangspunkt for vejledningen 

 Tydeliggørelse af samarbejdsforpligtelser samt tydelig arbejdsdeling mellem lærere og vejledere 

Opfølgning 
Ovennævnte aktiviteter vil i det kommende år blive gennemført og evalueret og vil således, i samspil med 

de indhentede data for det kommende år, danne grundlag for nye opfølgningsplaner. 


