FLYT DIN VERDEN
STRATEGI 2020-2022

FORUDSÆTNINGER
”Flyt din verden” er det, kursisterne skal kunne på HF&VUC NORD. De skal flytte deres verden. Både
meget nært: de flytter deres faglige verden. Lidt mere generelt: de flytter deres personlige og sociale
verden og får nye muligheder. Og endnu bredere: de flytter den verden, der er omkring dem, deres
familier, deres arbejdsplads’ og vore fælles samfund.
Uddannelse på HF&VUC NORD handler om faglig viden og studiekompetencer, men ligeså vigtigt
handler de alle også om dannelse og personlig myndighed. Vores hf-elever og -kursister udvikler
deres evner til at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden; medmennesker, natur
og samfund samt til deres udvikling. AVU-kursisterne styrker deres forudsætninger for med viden og
holdninger at kunne medvirke aktivt i et demokratisk samfund. Gennem FVU- og OBUundervisningen på HF&VUC NORD styrker voksne deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle
sider af samfundslivet, i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privat. Derfor skal HF&VUC
NORD sikre, at kursisterne kan flytte deres verden - fra det personlige og nære til det fælles.
Der er brug for VUC i Nordjylland til at løfte denne opgave. Der er brug for et uddannelsestilbud til
dem, der ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet, eller som ikke oplever, de passer ind i
det ordinære uddannelsessystem. Måske fordi de har været ude at arbejde et par år, eller har fået
børn, eller har afbrudt et tidligere uddannelsesforløb et andet sted. Der er også brug for et
uddannelsestilbud til dem, der senere i livet har brug for uddannelse eller opkvalificering i forbindelse
med et arbejde, de allerede har, eller et, de ønsker at få.
VUC har næsten fået sit eget verdensmål i verdensmål 4, som handler om lige adgang til
kvalitetsuddannelse og alles muligheder for livslang læring. Dette verdensmål er afspejlet i HF&VUC
NORDs mission.
I Nordjylland har flere grundskolen som højest gennemførte uddannelse end landsgennemsnittet,
flere har en erhvervsfaglig uddannelse, og færre har en mellemlang og lang videregående
uddannelse. Samtidigt er der brug for, at der i Nordjylland findes de kompetencer, som er krævet i et
samfund med en ændret demografi, hvor der er befolkningstilbagegang i flere områder samtidigt
med, at andelen af ældre vokser, og med et arbejdsmarked under forandring. Derfor skal HF&VUC
NORD sikre adgang til de uddannelser og den undervisning, der er brug for, og vi skal gøre det med
blik for den enkelte og dennes baggrund – gennem hele livet.
Vi ved, at VUC’s kursister efterfølgende uddanner sig til en bred vifte af erhverv. En stor del bliver
pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker, mens andre vælger uddannelser som jura,
civilingeniør, radiograf eller offentlig administration. Vi ved også, at disse uddannelser stiller høje krav
til faglige og studiemæssige kompetencer. Derfor skal HF&VUC NORD sikre høj kvalitet i sine
uddannelser og kursisternes uddannelsesforløb.
Der er for øjeblikket lav ledighed i Nordjylland. Det kan være svært at skaffe den rette kvalificerede
arbejdskraft og der har været forgæves rekrutteringer inden for industri, handel samt social og
sundhedsvæsen. Der er for øjeblikket knap 15.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske arbejdstagere i
Nordjylland, hvoraf de fleste arbejder inden for industri, landbrug og rengøring. Derfor skal HF&VUC
NORD samarbejde med virksomheder, kommuner og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage med
uddannelse og kompetenceudvikling via vores uddannelsestilbud.

HF&VUC NORD er et geografisk defineret VUC. Vi dækker et stort område, hvoraf en del er relativt
tyndt befolket, og hvor der er langt mellem byerne. Det er vigtigt, at der er et lokalt VUC-tilbud, så
man som kursist ikke får urimelig lang transporttid, og samtidigt skal vi sikre et godt studiemiljø, som
giver god kvalitet i den enkeltes kursists uddannelse. Derfor skal HF&VUC NORD understøtte sine
lokale uddannelsessteder og også gentænke sine undervisningsformer - så længe det kan gøres med
respekt for kvaliteten og samlet set er bæredygtigt.
HF&VUC NORD er en stærk og kompetent uddannelsesinstitution, som er karakteriseret ved dygtige
og engagerede ansatte og en solid institutionsdrift. Det er der behov for at fastholde i en tid, hvor
aktiviteten er faldende, og hvor vi bliver udfordret, også økonomisk. Derfor skal HF&VUC NORD
fortsætte sin udvikling og foretage de forandringer, der er nødvendige for at sikre, at vi fortsat er en
velfungerende institution.
”Flyt din verden: strategi 2020-2022” bygger videre på de seneste års virksomhedsplaner og
strategiske indsatser, samt hverdagens praksis og erfaringer, og det vi ved er vigtigt. Strategien
forholder sig til HF&VUC NORDs aktuelle kontekst, eksternt og internt, og de udfordringer og
muligheder, vi fra vores nuværende ståsted kan forudse. Strategien fastsætter fem strategiske mål,
som skal medvirke til at indfri vores vision. De strategiske mål konkretiseres hver af to strategiske
indsatser, som vurderes som særligt centrale ift. målet, og understøttes desuden af en række øvrige
initiativer. Mål og indsatser er identificeret gennem dialog mellem bestyrelse, ledelse og
medarbejdere.
Vi skal i fællesskab arbejde for, at vores VUC i de kommende år kan give unge og voksne i
Nordjylland med behov for at flytte deres verden en mulighed for at gøre det gennem uddannelse.
Og vi skal gøre det med blik for den enkelte.
HF&VUC NORDs bestyrelse, januar 2020.
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MISSION

Vi sikrer unge og voksne adgang til uddannelse gennem hele
livet – uanset udgangspunkt.

VISION

Vi uddanner unge og voksne med blik for den enkelte.
Herved udvikler vi Nordjylland

VÆRDIER

Faglighed • Forskellighed • Engagement • Nærvær

MÅL
Udvikle hf

STRATEGISKE INDSATSER
STYRKE ”VUC-HF”
Øge viden om ”VUC-hf” og synliggøre styrker og muligheder
UDVIKLE SAMARBEJDET MED AFTAGERUDDANNELSER
Gennem uddannelsesrettede fagpakker, praktik- og projektperioder, mv

Nytænke AVU

MÅLRETTE AVU
til aktuel målgruppe ift. fagudbud, fagindhold og pædagogiske tilrettelæggelser
TILPASSE AVU
Indrette vores AVU-tilbud til en mindre aktivitet

Styrke VEU

PROFESSIONALISERE
Udvikle og sikre de nødvendige kompetencer hos den enkelte og HF&VUC
NORD
SAMARBEJDE
Være til stede og aktivt bidrage i de relevante fora samt styrke samarbejdet
med alle relevante aktører i Nordjylland.

Sikre adgang til
VUC-uddannelse

DECENTRALT UDBUD
Organisatorisk understøtte små undervisningssteder, når det er bæredygtigt
såvel lokalt som for det samlede VUC.
ØGET TILGÆNGELIGHED
Udnytte teknologi og digitalisering til at gentænke og understøtte undervisning
og læringsmiljøer

Opnå nye
faglige resultater

NEDBRINGE FRAVÆR
gennem målrettede indsatser og opfølgning
DIGITALISERE INSTITUTIONSDRIFT
ift. administration, arbejdsformer mv. mhp. ressourceudnyttelse, kvalitet og
udvikling

