
Opfølgningsplan 2021/2022 
 
Opfølgningsplanen for 2021/2022 bygger på vores selvevaluering som igen bygger på årsrapport 
2020.  
 
Områderne i opfølgningsplanen indgår og afspejles desuden i HF&VUC NORD’s 1-årige strategiske 
indsatser, der har til formål at nå den 3-årige strategis mål.  
 
 

ÆNDRINGSBEHOV LØSNINGSFORSLAG/INDSATSE
R 

OPERATIONELLE 
KVALITETSMÅL 

EVALUERING 

At sikre et 
holdudbud på hf og 
AVU på vores 
mindre 
undervisningssteder 
 

Udvikle virtuelle 
undervisningsformer som 
supplement til fremmøde og 
ren fjern. 
 
Skemalægge samlet på tværs 
af byer for at kursister fra flere 
byer kan følge samme virtuelle 
hold 

AVU: Man skal i alle 
byer kunne tage 
kernefagene med 
fremmøde og 
tilvalgsfag som SIM. 
 
HF: Man skal i alle 
byer kunne tage en 
hel hf i en 
kombination af hold 
med fysisk 
fremmøde og 
virtuelle hold.  
 
Frafald, fravær og 
karakterer på de 
nye 
undervisningsforme
r må ikke adskille 
sig fra 
fremmødeholdene. 

Opfølgning på 
fravær, frafald 
og karakterer på 
virtuelle hold – 
sammenligning 
med 
fremmødehold. 

At øge fastholdelsen 
på vores 
uddannelser (hf og 
AVU) 
 

Studievejledere arbejder 
målrettet med fastholdelse.  
 
Pædagogiske tiltag for at 
fremme kvaliteten i 
undervisningen (UPR, 
pædagogiske dage mv.)  
 
Større fokus på data fra 
ledelsens side. Bevidsthed om 
data hos studievejledere m.fl. 
 

Gennemførslen på 
hf og AVU skal være 
på 80% 

Månedlig 
databaseret 
opfølgning på 
fravær og frafald  



VEU: 
Kompetenceudviklin
g af medarbejdere 
på VEU-området 

Opkvalificering af formelle 
kompetencer til FVU og OBU. 
Udvikling af faglige netværk og 
vidensdeling på tværs af byer. 

At  af HF&VUC 
NORD’s undervisere 
har opnået nye 
formelle 
kompetencer rettet 
mod VEU 

Efteruddannelse
n skal være 
gennemført  

Øget samarbejde 
eksterne aktører 

Tættere samarbejde med 
relevante instanser i de 
nordjyske kommuner 
 
Øget samarbejde med afgiver- 
og aftagerinstitutioner (SOSU, 
UCN, AAU, FGU m.fl.) 
 
 
 
 

Der skal sikres et 
fast og løbende 
samarbejde med 
alle 9 kommuner.  
 
Der skal sikres 
formelt og fast 
samarbejde med 
relevante 
aftagerinstitutioner.  
 
 
 

Et regelmæssigt 
og systematisk 
samarbejde med 
alle kommuner 
skal være 
beskrevet og 
etableret for 
henholdsvis hf 
og AFO. 
 
Oversigt over (og 
analyse af 
behovet for) 
hvilke råd, 
udvalg mv., som 
HF&VUC NORD 
er eller skal være 
repræsenteret i.  
 
 

 
 
 
 
 


