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INDSATSOMRÅDE 1
Kvalitet i uddannelsen

INDSATSOMRÅDE 2
Spændende og udviklende 
arbejdsplads

INDSATSOMRÅDE 3
Ressourcestyring

INDSATSOMRÅDE 4
Eksterne partnerskaber

Fokus på indslusning 

Målorientering fra optagelse, gennem grundforløbet 
og videre ind i hovedforløbet

Fokus på elevernes tilhørsforhold og relationer til 
hinanden og til underviserne

Fokus på rekruttering og fastholdelse af flere i 
aldersgruppen 18 – 30 år

På GF1, GF2 og EUX2 integreres følgende i de 
virkelighedsnære forløb:
• Digitalisering
• Bæredygtighed og FNs verdensmål
• Iværksætteri/innovation
• Internationalisering
• Merkantil dannelse/godt købmandsskab

Udvikling af læringsmiljøet med afsæt i best practice
i trivselsundersøgelser

Øget inddragelse af eleverne i arbejdet med trivsel 
og læringsmiljø

Kompetenceudvikling inden for:
• Digitalisering
• Bæredygtighed og FNs Verdensmål
• Iværksætteri/innovation
• Internationalisering
• Merkantil dannelse/godt købmandskab

Fortsat aktiv deltagelse i udviklingsprojekter

Profilering af arbejdspladsen Campus Vejle gennem 
sociale medier

Sikre at medarbejderne er opdaterede på den 
virkelighed eleverne møder i erhvervslivet

Mulighed for fordybelse og udvikling gennem 
individuel og fleksibel planlægning

Arbejde digitalt og datainformeret med elevtrivsel 
og frafald ved brug af interne og eksterne data

Fokus på synergieffekter internt i afdelingen

Opbygge rutiner for opfølgning på elevtrivsel og 
frafald

Samarbejdsdreven innovation med videncentre og 
andre eksterne aktører vedrørende undervisning 
med det formål at udvikle digitale forløb til brug i 
undervisningen

Der udvikles digitale undervisningsmaterialer på 
alle områder, også brobygning. 

Videndeling: Materialer deles på Tango. 

Styrke udviklingen af undervisning gennem 
deltagelse i projekter

Rekruttering
Udvikling af brobygningsaktiviteter i forhold til UU, 
folkeskoler, efterskoler, jobcentre, fgu. Samarbejde 
med SOSU og SDE

Samarbejde med forældre

Under uddannelsen
Udvidet samarbejde med spinderihallerne 
om innovation og iværksætteri

Fortsættelse af det gode partnerskab med 
virksomheder på EUD/EUX

Samarbejde om hovedforløb med andre 
erhvervsskoler

Opbygning af samarbejde mellem ÅLC og 
virksomheder

Praktikpladser
Samarbejde med Business Vejle, City Vejle og 
virksomhedsnetværk om uddannelsesaftaler

Antal ansøgere: fastholde niveau fra 2020
Andel på EUX: samme niveau som i 2020
Gennemførsel på grundforløb: 
Over niveau fra 2020 på Campus Vejle

Overgang til hovedforløb:
Over niveau fra 2020 på Campus Vejle

Trivsel:
Elevernes vurdering af læringsmiljøet er steget 
med 0,2 point i forhold til 2020

Fra spørgerammen i APV:
Anbefale arbejdspladsen til andre – fastholde niveau 
fra 2019

Det kollegiale samarbejde – øge niveau i forhold til 
2019

Anerkendelse fra ledelsen – øges i forhold til 2019
Oplevet belastning – forbedring i forhold til 2019

Sygefravær på niveau med 2019

5 medarbejdere deltager i kursus/praktik i 3 dage

System til opfølgning på frafald på ÅLC er bygget op

10 lærere har deltaget i samarbejdsdreven innovation

Der er udviklet undervisingsmateriale til undervisnin-
gen, der bruges af alle undervisere

På EUX2 afholdes 5 moduler á 90 minutter i 4 fag 
som virtuel undervisning

35 elever henvises fra Jobcentret i forhold til RKV’ere 
og kompetenceafklaringssamtaler og 70 elever 
henvises fra Jobcentret vedr. kompetencetoget

90% af eleverne oplever at virksomhedsprojekterne 
er gavnlige for deres læring 

Fortsat >15 samarbejdsaftaler med virksomheder på 
EUD/EUX

8 af samarbejdsvirksomhederne indgår praktikaftale 
med minimum en elev om året

Antal ansøgere: status quo på optaget direkte fra 
grundskolen/ vækst på 10% fra aldersgruppen
18 - 30

Andel på EUX: det høje niveau i 2020 skal fastholdes

Gennemførsel på grundforløb eud/eux: 
Op på niveau med landsgennemsnittet

Overgang til hovedforløb:
På niveau med landsgennemsnittet

Trivsel: 
Elevernes vurdering af læringsmiljøet er på eller over 
niveau med landsgennemsnittet.

Fra spørgerammen i APV:
Anbefale arbejdspladsen til andre – fastholde niveau 
fra 2021

Det kollegiale samarbejde – øge niveau i forhold til 
2021

Anerkendelse fra ledelsen – øges i forhold til 2021
Oplevet belastning – forbedring i forhold til 2021

Sygefravær 10% lavere end i 2019

75% af medarbejderne har deltaget i kursus/praktik 
i 5 dage

Alle medarbejdere har deltaget i 2 arrangementer 
med virksomheder

90% af alle lærere har deltaget i samarbejdsdreven 
innovation

90% af underviserne oplever, at man har adgang til 
digitale undervisningsmateriale i større omfang og 
bedre kvalitet end tidligere

90% af underviserne oplever at arbejdsbelastningen 
formindskes på grund af adgangen til fælles digitale 
undervisningsmaterialer

På EUX2 5% af undervisningen som virtuel undervis-
ning

40 elever henvises fra Jobcentret i forhold til RKV’ere 
og kompetenceafklaringssamtaler og 80 elever 
henvises fra Jobcentret vedr. kompetencetoget

90% af eleverne oplever at virksomhedsprojekterne 
er gavnlige for deres læring

Fortsat >15 samarbejdsaftaler med virksomheder på 
EUD/EUX

10 af samarbejdsvirksomhederne indgår praktikaftale 
med minimum en elev om året
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