Under opsamlingspunktet på bestyrelsens strategiseminar, var det meningen, at bestyrelsen på
baggrund af dagens input skulle vurdere dels om der skulle drages nogle konsekvenser i forhold til
institutionens drift, dels tegne konturerne af Kolding HF & VUC’s strategi for de næste 3 år.
Oplægget fra Verner satte fokus på de politiske krav til VUC-sektoren om at kunne tilvejebringe
fleksibel undervisning, der kan matche den forskelligartede kursistgruppe. Især
fjernundervisningstilbud (som vi har stor søgning til) og forskellige tilbud inden for ’blended learning’
(blanding af ordinær og virtuel undervisning) vil der være et fortsat krav om at vi kan imødekomme.
Vi skal kunne optage kursisterne i et kompetencegivende undervisningstilbud, når kursisten har
behov for det, og ikke når det passer ind i vores årsrytme – ikke mindst den udfordring
erhvervsskolereformen giver.
Herudover har vi en kontinuerlig indsats i forhold til fastholdelse af kursister.
Oplægget fra Birger Hørning rejste spørgsmålet om, hvilke krav samarbejdet med HansenBerg på
baggrund af erhvervsskolereformen kommer til at stille til Kolding HF & VUC på kort og langt sigt.
HansenBerg er ved at implementere reformen, og har endnu ikke noget klart overblik over hvordan
de præcise rammer for samarbejdet kommer til at se ud. Hvordan vores to skoler får mest mulig ud
af hinanden vil først stå klar i løbet af det næste års tid.
Dog skal Kolding HF & VUC prioritere initiativer der kan imødekommer de umiddelbare krav, der
stilles i erhvervsskolereformen, herunder at kursisterne på VUC skal kunne gøres klar til at
gennemføre en erhvervsuddannelse.
Indholdet og formen på disse initiativer skal justeres undervejs i et tæt samarbejde med
erhvervsuddannelserne i Kolding.
Oplægget fra Niels pegede på et behov for en større bredde i vejledningen af kursister om fremtidigt
uddannelsesvalg. Mange kursister søger stadigvæk en professionsbacheloruddannelse. Der er behov
for, at Kolding HF & VUC øger brobygningsindsatsen i forhold til de videregående uddannelser i bred
forstand, herunder øger samarbejdet med erhvervsakademierne.
Kolding HF & VUC skal inden for en 3-årig tidsramme tage stilling til, om der skal bygges nyt.
Kolding HF & VUC har en sund økonomi og nogle tilfredse medarbejdere og kursister. Blandt
kursisterne scorer navnlig AVU-kursisterne højt.

Samtidigt forsøger skolen at håndtere, at der er en stigende gruppe af kursister, der bliver stadigt
fagligt svagere og har svært ved at håndtere uddannelseskravet. Den større andel af fagligt svage
kursister hænger sammen med at en stadig større del af hver årgang bliver presset ind i
uddannelsessystemet. Selvom skolen længe har arbejdet med udfordringerne ved den politiske
målsætning om at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er det forsat et
arbejde, der skal prioriteres.
Det blev under opsamlingspunktet aftalt, at ledelsen på Kolding HF & VUC kommer med et udkast til
en strategi, der kan behandles på næste bestyrelsesmøde.
En strategi for de næste 3 år, vil på baggrund af strategiseminaret kunne have to ben:
 En udadvendt del, der handler om skolens ønske om og behov for at styrke samarbejdet med
eksterne interessenter, for at skabe bedre overgange i det lokale uddannelsesmiljø.
 En indadvendt del, der peger på, hvad Kolding HF & VUC skal fokusere på internt i
organisationen.
Den udadvendte del handler om at styrker samarbejdet med:
 De lokale erhvervsskoler – i første omgang for at kunne imødekomme de krav som
erhvervsskolereformen stiller, og for at sikre, at Kolding HF & VUC kan levere kursister til
erhvervsskolerne, der er kvalificerede og parate til at gennemføre en erhvervsuddannelse.
 De videregående uddannelsesinstitutioner, hvor vi skal sikrer, at vi bredt leverer kursister,
der er kompetente til og har viden om, den videreuddannelse de vælger at påbegynde. Vi har
allerede et godt samarbejde med pædagoguddannelsen, men vi skal få bredt samarbejdet ud
til hele paletten af videregående uddannelser, ikke mindst erhvervsakademiuddannelserne.
 De kommunale instanser, som blandt andet via uddannelsespålæg skubber på, for at få unge
til at påbegynde en uddannelse på Kolding HF & VUC. Det drejer sig mere konkret om
Jobcenteret, Misbrugscenteret og UU
Den indadvendte del handler om:
 At skabe rammer for at unge fleksibelt kan påbegynde et kompetencegivende
uddannelsestilbud, uanset hvornår de har behov.
 At styrke beredskabet på brobygningsindsatsen i forhold til vores aftagerinstitutioner.
 At blive stadig bedre til at håndtere svage kursister og hurtigere få gjort dem klar til at
gennemføre andre uddannelser.
 At sikre, at skolens økonomi fortsat er sund, hvilket indebærer en konstant økonomisk
prioritering i forhold til de initiativer vi iværksætter.
 At sikre, at skolens bygningsmæssige rammer tilpasses behovet.
 At sikre kursisters og medarbejderes forsatte høje trivsel og tilfredshed med skolen.

