Strategi for HF & VUC Klar, 2019 – 2022
Vision
HF & VUC Klar er førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse. Med kombinationen af
kompetencegivende uddannelse og blik for den enkeltes udvikling og trivsel får vi mennesker
til at lykkes.

Mission
HF & VUC Klar’s MISSION er formuleret i FN’s 4. verdensmål.
HF & VUC Klar har som MISSION at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse, og at sikre
alle adgang til livslang læring.

Værdier
Rummelighed
Vi giver dig plads til at være den, du er. I et undervisningsmiljø med voksne studerende med
vidt forskellige baggrunde anerkender vi mangfoldighed som en ressource.

Fleksibilitet
Vi giver dig muligheden for skræddersyet undervisning i almene studieforberedende og
kompetencegivende fag. Med afsæt i dine erfaringer og behov sammensætter vi den
uddannelse, der bringer dig videre.

Succes
Vi støtter den enkelte i at udvikle og fordybe sig, og med succes opnå reelle og anvendelige
kompetencer. Hos os bliver du klar til uddannelse, til beskæftigelse og til karriere.

Værdigrundlag
Sammen med skolens mission og vision udtrykker værdierne det, som HF & VUC Klar er og
står for. Det er måden, vi som skole gør tingene på. Med afsæt i værdigrundlaget har vi
sammenfattet en kernefortælling:

Kernefortælling
På HF & VUC Klar anerkender vi, at der er mange måder at lære på. Vi tror på, at motivation
trives bedst i et tillidsfyldt og engagerende studiemiljø med kompetente undervisere, der
brænder for læring.
Vi er en skole for unge voksne og voksne med forskellige aldre, baggrunde og forudsætninger.
Det giver en mangfoldighed, som vi betragter som en styrke. Åbenhed og gensidig respekt for
hinanden baner vejen for tryghed og fællesskab.
HF & VUC Klar vil være førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse. Med
kombinationen af kompetencegivende uddannelser og blik for den enkeltes udvikling og trivsel
får vi mennesker til at lykkes.

Strategiske områder
Vi organiserer vores strategi omkring syv strategiske områder, som tilsammen skaber vejen
frem mod vores fælles vision og mål. De syv strategiske områder sikrer, at vi har en fælles
tilgang til kerneopgaven, og at alle bidrager til en realisering af visionen.
De syv strategiske områder er følgende:








HF & VUC Klar som arbejdsplads
Pædagogisk strategi
Højere forberedelseseksamen (HF)
Almen voksenuddannelse (AVU)
VUC Erhverv
Special pædagogisk bistand (SPS) og ordblindeundervisning for voksne (OBU)
Forberedende voksenundervisning (FVU)

Vi har i arbejdet med vores strategi haft særligt fokus på FN’s verdensmål, og vi har i den
forbindelse især haft fokus på:







FN’s verdensmål nr. 3: ”Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle
aldersgrupper”
FN’s verdensmål nr. 4: ”Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles
muligheder for livslang læring”
FN’s verdensmål nr. 5: ”Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke pigers og kvinders
rettigheder og muligheder”
FN’s verdensmål nr. 8: ”Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst,
fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle”
FN’s verdensmål nr. 12: ”Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”
FN’s verdensmål nr. 16: ”Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til
retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle
niveauer”

HF & VUC Klar som arbejdsplads
Målsætning: 2019 - 2022
HF & VUC Klar er en arbejdsplads, som man er stolt af at være på. Vi tror på, at vi gennem
tillid, medbestemmelse og fællesskab skaber de bedste resultater for skolen.
Vi har fokus på gode arbejdsforhold for medarbejderne og prioriterer sociale arrangementer,
der binder medarbejderne sammen på tværs af arbejdsområder og arbejdssteder.
Vi lægger vægt på, at alle medarbejdere har mulighed for at anvende deres kreativitet,
potentiale og kompetencer.
Vi ønsker at støtte op omkring en sund livsstil blandt vores medarbejdere. Vi har etableret
sundhedsordninger for medarbejderne, og vi arbejder løbende med stressforebyggelse og
søger at skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.
Vi har udviklet en politik omkring den rummelige arbejdsplads. I denne beskriver vi rammer og
muligheder for deltidsbeskæftigelse, ligestilling, alder, flexjob, skånejob, jobs til personer med
handicap mv.
Vi ønsker at tage del i det kollektive ansvar for verdens ressourcer. Vi er i det daglige bevidste
om forbrug, genbrug, madspild og bæredygtige indkøb.

Pædagogisk strategi
Målsætning: 2019-2022
HF & VUC Klar er en uddannelsesinstitution, som de studerende er stolte af at gå på. Vi tror
på, at vi gennem tillid, medbestemmelse og fællesskab skaber de bedste resultater for de
studerende.
Vores overordnede pædagogiske mål tager afsæt i et rummeligt, inkluderende og
anerkendende voksenpædagogisk læringsmiljø.
Med den studerendes læring i centrum og med blik for den enkeltes styrker, arbejder alle
medarbejdere sammen for at fremme de overordnede pædagogiske mål:





At der i al undervisning arbejdes systematisk med udvikling af studiekompetencer
At der i al undervisning arbejdes med digital dannelse og digitale værktøjer på højt og
tidssvarende niveau
At begreberne demokrati og medborgerskab inddrages som en naturlig del af
undervisningen
At de studerende, når de forlader vores institution, er klar til videre uddannelse,
beskæftigelse og karriere

Højere forberedelseseksamen (HF)
Målsætning: 2019-2022
HF & VUC Klar er en uddannelsesinstitution, som de studerende er stolte af at gå på. Vi tror
på, at vi gennem tillid, medbestemmelse og fællesskab skaber de bedste resultater for de
studerende.
HF & VUC Klar udvikler fleksible fagtilbud på HF i dialog med relevante aktører - således at det
matcher efterspørgslen i lokalområdet blandt unge og voksne der ønsker at kvalificere sig til
videre uddannelse.
HF & VUC Klar tilbyder
 1-årig HF rettet mod akademi- og professionsuddannelser
 HF enkeltfag (fuld HF eller enkelte fag)
 3-årig HF for unge og voksne med særlige behov
 2-årig HF
 Supplerende overbygningsforløb – målrettet universitetsuddannelser
Det er





et mål for undervisningen på HF:
At fraværet nedbringes og at flere studerende fastholdes
At der sikres overgang til videregående uddannelser
At den sociale løfteevne øges
At det gennemsnitlige karakterniveau højnes

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Målsætning: 2019-2022
HF & VUC Klar er en uddannelsesinstitution, som de studerende er stolte af at gå på. Vi tror
på, at vi gennem tillid, medbestemmelse og fællesskab skaber de bedste resultater for de
studerende.
Den almene voksenuddannelse på HF & VUC Klar tilbyder 9. 10. og 11. klasse i et
voksenpædagogisk fleksibelt læringsmiljø, hvor den studerende er i centrum.

Vi tilbyder uddannelse, der tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov og
potentialer.
Sammen planlægger vi et læringsforløb, der gør den studerende klar til at komme videre med
beskæftigelse, arbejdsliv, uddannelse, personlig udvikling og medborgerskab.
De fysiske rammer på VUC afspejler den voksenpædagogiske ramme, hvori undervisningen
foregår.

VUC Erhverv
Målsætning: 2019 - 2022
HF & VUC Klar er en uddannelsesinstitution, som virksomheder anvender til
kompetenceudvikling af deres medarbejdere.
Alle virksomheder kender og bruger vores stærke og brede uddannelsestilbud.
VUC Erhverv tilbyder individuelt tilrettelagt og skræddersyet uddannelse:
 Virksomhederne tilbydes løbende opkvalificering af deres medarbejdere svarende til
den givne konkurrencesituation.
 Ledige tilbydes uddannelse ud fra den enkeltes behov, således at varig beskæftigelse
opnås.
 I tæt samarbejde med kommuner, regioner og stat bidrager VUC til uddannelsestilbud,
der skaber sammenhængskraft og livslang læring for alle.

Special pædagogisk bistand (SPS) og
ordblindeundervisning for voksne (OBU)
Målsætning: 2019-2022
HF & VUC Klar’s tilbud om ordblindeundervisning er kendt blandt borgere og i virksomheder.
Vores tilbud er førstevalget, når virksomheder og borgere har behov for ordblindeundervisning
og/eller specialepædagogisk støtte.
HF & VUC Klar tilbyder specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med forskellige
handicaps såsom dysleksi, fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, kroniske eller
alvorlige sygdomme.
”SPS ud af huset” er et tilbud, hvor andre uddannelsesinstitutioner kan benytte HF & VUC
Klar’s specialuddannede undervisere til SPS tilbud til deres studerende.
Ordblindeundervisningen på HF & VUC Klar er et tilbud til studerende og borgere med dysleksi.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af en udredning og afklaring af den enkelte borgers
handicap og behov. Undervisningen foregår på små hold med uddannede
ordblindeundervisere.
SPS- og ordblindeundervisningen understøtter kursistens/borgerens muligheder i alle livets
facetter og bringer kompetencer frem, der kan bruges i uddannelse, beskæftigelse og i
hverdagslivet.

Forberedende Voksenundervisning (FVU)
Målsætning: 2019-2022
HF & VUC Klar’s tilbud om forberedende voksenundervisning er kendt blandt borgere og i
virksomheder. Vores tilbud er førstevalget, når studerende og borgere har behov for at blive
bedre til at læse, skrive og regne.
FVU på HF & VUC Klar er et frivilligt tilbud til studerende og borgere, som er i målgruppen. Den
forberedende undervisning understøtter den enkelte kursists basisfærdigheder i læsning og
matematik. Samtidig er sluttrinene for læsning og matematik adgangsgivende til
erhvervsuddannelserne.
FVU tilbud til virksomheder omfatter ud over læsning og matematik også undervisning i FVUdigital (IT) og FVU-engelsk.
HF & VUC Klar ønsker at medvirke til at højne de grundlæggende færdigheder blandt den
gruppe af borgere, som har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne.

