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Strategi 2019-22:   
Fælles fokus på læring - gør din verden bedre 
 

 
Mission: Vi sikrer alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremmer alles muligheder for livslang læring  
 
Vision: Vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere 
 
Lige adgang til uddannelse er essentiel for en bæredygtig og demokratisk udvikling af vores samfund. Det 
handler om den måde, vi møder unge og voksne. Vi begynder altid begynder dér, hvor kursisterne er – 
fagligt og personligt.  
 
Udgangspunktet er, at FNs verdensmål 4 er gjort til HF & VUC FYNs mission, da den passer perfekt til det, vi 
som HF & VUC arbejder med. Vi arbejder med at alle får adgang til kvalitetsuddannelse og får mulighed for 
livslang læring. Den overordnede vision er, at vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere. Vi 
ønsker således at engagere kursisterne i strategien og gøre HF & VUC FYN mere synlig i omverdenen. 
 
Vi er her for at udvikle kursisterne så meget som muligt, uanset hvor de er i livet. Vi vil udfordre dem. Vi vil 
have dem til at opleve, at der faktisk er noget, som de endnu ikke ved, at de kan. Vi vil have dem til at tro 
på egne evner og mærke værdien af at sætte nye mål.  
 
HF & VUC FYN sikrer, at der er en effektiv og kvalitetsmæssig stærk vej i uddannelsessystemet til de mange 
borgere, som ønsker at komme videre i livet og realisere drømmen om højere livskvalitet. HF & VUC FYN 
rummer mangfoldigheden i f.eks. alder, etnicitet, køn og kultur, omfattende unge og voksne der har truffet 
et valg om at tage næste skridt. Vi bidrager til at skabe og realisere fremtidsdrømme ved at sætte fokus på 
læring, trivsel, dannelse, motivation og selvværd. Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som vores 
medarbejdere sætter en ære i at løfte.   
 
Som en samtidsansvarlig og fremtidsbevidst uddannelsesinstitution i en global verden ser HF & VUC FYN sig 
forpligtet på at koble strategien ”Fælles fokus på læring” til FN’s 17 verdensmål, som definerer mange af de 
udfordringer, vi som moderne mennesker skal have indsigt i og kunne handle ud fra. 
Vi vil gøre verdensmålene til en del af organisationens referenceramme, som skal retningsgive, inspirere og 
udvikle organisationens arbejde med kursisternes læring, udvikling og demokratiske dannelse i en global 
verden. 
 
Læring er vores kerneopgave, og vi vil arbejde med engagerende og synlig læring, positive relationer og 
forpligtende fællesskab. Ved at koble fælles fokus på læring med verdensmålene vil vi arbejde med at 
realisere følgende fire målsætninger: 
 
Vi forpligter hinanden ved ”Fælles fokus på læring” til at arbejde kursistrettet med: 

• I undervisningen gennem engagerende og synlig læring at give kursisterne viden om og indsigt i 
verdensmålene 

• At sikre at kursister og medarbejdere indgår i positive relationer  
• At løfte ansvaret for i forpligtende fællesskaber at sikre et fokus på verdensmålene og sikre, at vi 

lever op til det fokus 
 
  



 

2 
 

Vores væsentligste målsætning er, at: 
 
Mål 1: Uddanne engagerede og reflekterende verdensborgere 

• Kendskab til verdensmål 
• Kursisters erfaringer med verdensmål fra undervisning 

Mål 2: Realisere markante faglige mål 
• øget gennemførelse 
• Løfteevne 
• overgange til job og uddannelse 
• ressourceforbrug og økonomi 

Mål 3: Skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere har høj trivsel 
• KTU 
• Professionel kapital 
• Sygefravær 

Mål 4: Øge kendskabet til HF & VUC FYNs uddannelser 
• Kommunikationsstrategiske mål 
• Optag 

 
 
 

Strategien er vedtaget af bestyrelsen for HF & VUC FYN den 17. maj 2019. 


