
HF | CAMPUS VEJLE

2 års 
elevplads

2 års 
elevplads

2 års 
elevplads

2 års 
elevplads

INDSATSOMRÅDE 1
Kvalitet i uddannelsen

INDSATSOMRÅDE 2
Spændende og udviklende 
arbejdsplads

INDSATSOMRÅDE 3
Ressourcestyring

INDSATSOMRÅDE 4
Eksterne partnerskaber

På HF er topklasse i uddannelse, at vi vil:
• Udbyde målrettede klasse/hold-former for elever  
 med særlige behov. Eksempelvis ordblinde-
 klasser, lektiefrie klasser, uni-pakke eller dansk 
 som fremmedsprog.
• Øge fokus på støttemuligheder til de fagligt, 
 personligt eller socialt udfordrede elever
• Fokusere på klasserumskulturen
• Øge samarbejde på tværs i HF-afdelingen så   
 eleven på individuelt niveau udvikler 
 sig både fagligt og personligt.

På HF har vi en samarbejdskultur, der er 
kendetegnet ved: 
• Et godt kollegialt fællesskab/kendskab til hinanden
• En god intro til nye kolleger
• Kompetenceudvikling med pædagogisk og 
 relations mæssigt fokus
• Gennemsigtighed i  arbejdsopgaver
• Et ligeværdigt samarbejde. Både  mellem 
 mennesker og mellem alle afdelinger/ funktioner  
 på Campus 
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Begynd at opsøge et partnerskab med det lokale 
jobcenter. Agitere for at det ikke udelukkende er 
rentabelt at have det store fokus på at få ledige 
lynhurtigt ud i job.

Ledelse og netværk lokalt/nationalt
Folkeskole samarbejde

Naturfagsgruppen og plastik netværk i Vejle. 

Undersøg mulighed med FGU og evt. aftage deres 
elever.

Partnerskab med Kolding VUC og HF - angående 
opkvalificering til Mat A, Fysik B etc.
UCL, Sygeplejeskole og andre relevante som i ”gamle 
dage”

Gamle elever kan anspore til at markedsføre for HF: 
Kandidatstuderende, bachelorstuderende, ingeniør-
studerende, professionsbachelorer studerende 

Vi undersøger muligheden og interessen for at oprette 
en ordblindeklasse og lektiefri klasse

Konkret mål:
• Vi interviewer de ordblinde elever vi har på 1. årgang  
 for at få et klart billede af behov og interesse.
• Vi spørger nuværende 1. HF om interessen for   
 lektiefri klasse = længere skoledag
• Vi etablerer gruppe jvf inds. omr. 3

Konkret mål:
• Der afholdes pædagogiske dage med tema om   
 diagnoser
• Der foreligger beskrivelse af modtagelse af nye   
 kolleger 
• Medarbejdertilfredsheden generelt er stigende

Etablering af en tværgående arbejdsgruppe, der 
arbejder bredt med støtte, fastholdelse og trivsel. 

Konkret mål:
• Gruppen er etableret og der ligger et klart 
 kommissorium for gruppens arbejde og mål

Der laves et katalog over potentielt interessante 
samarbejdspartnere.

Konkrete mål:
• Der er etableret kontakt til jobcenter, lokale 
 folkeskoler, FGU samt andre VUC
• Der etableres mulighed for at dimitterende elever  
 kan registrere sig som mulige kontaktpersoner 

Konkrete mål:
• Der foreligger beskrivelse af kommisorie, rammer  
 og ansvar for hhv. faggrupper og klasseteams.
• Der er lavet en analyse af mulighed og interesse  
 for etablering af nye/målrettede klasseformer
• Vi udfakturerer dobbelt så mange SPS-timer som i  
 2020.
• Frafaldet er reduceret med 20% målt fra skolestart  
 til færdiggørelsestaxameter
• andelen af elever, der opnår karaktererne 7, 10 og  
 12 skal ligge over niveau for regionen

Konkret mål:
• Flere fastlagte møder i faggrupper
• Flere fastlagte møder i klasseteams
• Årlig tilbagevendende pædagogiske dage
• Medarbejdertilfredshed over landsgennemsnittet

Etablering af en tværgående arbejdsgruppe, der 
arbejder bredt med støtte, fastholdelse og trivsel. 

Konkret mål:
• Gruppen er etableret og der ligger et klart 
 kommissorium for gruppens arbejde og mål

Konkrete mål:
• Der er etableret samarbejde med  UCL, 
 Sygeplejeskolen og politiskolen
• Der er etableret samarbejde med mindst 2 lokale  
 folkeskoler
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