
 

Udviklingscentret på EUC Sjælland 

 

Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede 
kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter 
løbende kvalitetsudviklingen på EUC Sjælland ved at have fokus på læreprocesser og højt 
læringsudbytte for både elever og medarbejdere. Det gøres ved at inspirere og støtte 
udviklingen i en retning, der sætter læring og trivsel i centrum på alle niveauer i 
organisationen.  

Udviklingscentret er katalysator for eksperimenter og udviklingsprojekter der understøtter 

pædagogisk og didaktisk udvikling på EUC Sjælland. Udviklingscentret initierer og understøtter 

pædagogiske og organisatoriske tiltag og er ansvarlig for indsamling og formidling af erfaringer 

og viden om pædagogisk praksis- og ledelse.  

Udviklingscentret har ansvaret for den konkrete koordinering af tiltag i forbindelse med 

implementering af lovgrundlaget for erhvervsrettede uddannelser i Danmark, EUC Sjællands 

strategiplan og det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. På baggrund af analyser af 

status, behov og krav udvikler Udviklingscentret i samarbejde med EUC Sjællands direktion, 

uddannelseschefer, lærere og øvrige medarbejdere nye handlemuligheder, der sikrer kvalitet i 

planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen, således at alle elever bliver så 

dygtige, som de kan.  

Udviklingscentret udvikler, gennemfører og støtter kompetenceudvikling for EUC Sjællands 

medarbejdere gennem faglig pædagogisk sparring, coaching, interne og eksterne 

uddannelsesforløb. Udviklingscentret har særlig fokus på at skabe meningsfulde 

kompetenceudviklingsforløb, der kan kobles til den daglige praksis og EUC Sjællands mål.  

Udviklingscentret dækker alle uddannelser på EUC Sjælland i relation til pædagogisk udvikling, 
kvalitetsudvikling og vejledning. Udviklingscentrets hovedadresse ligger på Jagtvej 2 i Næstved.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Udviklingscentrets opgaver er at bidrage til at løfte og støtte kvaliteten af undervisningen på EUC 

Sjælland. Det gør vi ved: 

 At fremme en kultur på skolen hvor alle medarbejdere – herunder administrationen -
diskuterer og reflekterer over, hvordan de bedst kan udvikle undervisning og 
læringsmiljø 

 At tage initiativ til og planlægge pædagogisk kompetenceudvikling (bl.a. 
diplomuddannelser for lærere og ledere) 

 At skabe et analytisk og videns baseret grundlag for kvalitetsudvikling 

 At understøtte sammenhængskraften på skolen gennem det fælles pædagogisk og 
didaktisk grundlag 

 At sikre videndeling og fælles sprog i den pædagogiske og didaktiske praksis gennem 
teamsamarbejde 

 At være eksperimentarium for interne forsøg og nye metoder 

 At indsamle og udbrede ny pædagogisk viden og praksis 

 At understøtte kvalitet i undervisningen gennem analyser af fx trivselsundersøgelser 

 At understøtte skolens strategiske satsningsområder 

 At samarbejde bredt med en række relevante interne og eksterne interessenter 
omkring læring, undervisning, udvikling, vejledning, kontaktlærerarbejde, elevtrivsel, 
læringsmiljøer, kompetenceudvikling samt øvrige relevante forhold i relation til skolens 
mål og strategi.  

 

Kvalitetssikring og udvikling 

Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er, at understøtte skolens visioner og mål 

samt det konkrete arbejde med det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. For at 

understøtte kvalitetsudviklingen på EUC Sjælland har Udviklingscentret fokus på, at 

understøtte ledere og lærere i implementeringen af kvalitetsløftet, og sprede viden om 

pædagogiske tiltag og deres effekt. 

Kvalitetssystemet skal systematisk sikre udviklingen af undervisningsmetoder og løbende 

dokumentere effekten af skolens indsatser.  

På EUC Sjælland betyder kvalitet, at vi måler vores resultater, overvejer hvordan vi kan gøre 

det bedre og iværksætter forandringer - som vi igen måler på. Vores succeskriterie er, at alle 

elever bliver så dygtige som de kan. 

 

 

 

 

 

 



 

Særlige indsatsområder for skoleåret 2015 – 16 

Teamsamarbejde 

Udviklingscentret samarbejder med lærerne om at udvikle undervisningen i selvstyrende teams 

med konstant tanke på læringsmål, indhold, metoder, didaktik, elevinddragelse, 

aktivitetsformer og evaluering/feedback. Ud over dette støtter Udviklingscentret også op om 

teamstruktur og teamsamarbejdet i de enkelte afdelinger og uddannelsessøljer. Vi har fokus på 

at få skabt en konstruktiv og faglig feedback-kultur på EUC Sjælland blandt andet gennem 

supervision og kollegial sparring.  

På EUC Sjælland er et team et professionelt læringsfælleskab, der støtter, samarbejder og 

finder metoder til at undersøge egen praksis. Teamet lærer dermed nye metoder og bedre 

tilgange, der øger elevernes læring.  

Helhedsorienteret undervisning  

Udviklingscentret samarbejder med lærerne om at udvikle helhedsorienteret undervisning. På 

EUC Sjælland er helhedsorienteret undervisning en metode, der har til formål at støtte elevens 

oplevelse af, at teori og praksis hænger sammen samt, at eleven opfatter sin læring i en 

helhed. Helhedsorienteret undervisning knytter sig til en forståelse af, at verdenen uden for 

skolen ikke er opdelt i fag- og delelementer. Det vil sige, at elevernes tilegnelse af viden, 

færdigheder og kompetencer sker gennem arbejdet med opgaver og problemstillinger, der er 

tilrettelagt i en tæt sammenhæng mellem almene fag som dansk, engelsk, matematik og de 

erhvervsfaglige fag. Undervisningen planlægges og gennemføres med en praksisnær tilgang. 

Pædagogisk ledelse 

Udviklingscentret samarbejder med de pædagogiske uddannelseschefer om at styrke den 

pædagogiske ledelse. På EUC Sjælland er det uddannelseschefernes opgave, at støtte op om 

lærernes pædagogiske arbejde og sikre, at der sker udvikling med henblik på ”det bedst mulige 

læringsmiljø”.  

På EUC Sjælland er pædagogisk ledelse det ledelsesarbejde, der handler om at sikre kvaliteten 

af kerneydelsen, sætte retning og opstille mål og dermed støtte lærerne i deres arbejde med 

eleverne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uddannelsesmiljø 

Udviklingscenteret samarbejder med eleverne og alle skolens medarbejdere om elevernes 

læringsmiljø. EUC Sjælland foretager en stor elevtrivselsundersøgelse (ETU) og tre små 

undersøgelser i løbet af året, som udviklingscentret udarbejder en analyse af og som danner 

baggrund for konkrete anbefalinger til fremtidige initiativer. Udviklingscentret er koordinator 

for et nyoprettet fælles elevråd for alle elever. På EUC Sjælland er et godt uddannelsesmiljø et 

sted hvor det er rart at lære og rart at være.  

Pædagogisk Råd for medarbejderne. 

Udviklingscentret samarbejder med medarbejdere og direktion om etableringen af et 

pædagogisk råd, som skal bidrage til at styrke medarbejderindflydelse, ansvar for og ejerskab 

til skolens overordnede beslutninger. Pædagogisk Råd er rådgivende for ledelsen og drøfter 

generelle pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål inden vedtagelse af direktionen, 

bestyrelse eller SU. Pædagogisk Råd kan også bruges som tænketank for udviklingstiltag i 

Udviklingscenteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Søren Kokholm 
Udviklingschef 
Næstved/2F 
+45 20212794 
skok@eucsj.dk 

Susanne Harder 
Udviklingskonsulent 
Næstved/2F 
+45 40927670 
suha@eucsj.dk 

Ditte-Lene Paustian 
Pædagogisk konsulent 
Næstved/2F 
+45 25235833 
dlpa@eucsj.dk 



 

Uddannelsesvejledning og læsevejledning 

Udviklingscentret arbejder med uddannelses- og erhvervsvejledning, samt læsevejledning og 

der er oprettet et vejlederkorps, som består af uddannelses – og erhvervsvejledere og en 

læsevejleder. 

EUC Sjælland har 8 uddannelses – og erhvervsvejledere, som eleverne kan søge vejledning hos, 

hvis de er i tvivl om deres uddannelsesvalg eller uddannelsesforløb. Vejlederne kan også være 

behjælpelige i forbindelse med sociale og eller personlige problemstillinger.  

Udviklingscenteret har en læsevejleder som er ressourceperson på EUC Sjælland i forhold til 

sprog – og læseudvikling. Læsevejlederen kan vejlede faglærere i at integrere faglig læse – og 

skriveundervisning i undervisningen, samt vejlede ved udarbejdelse – og indkøb af 

undervisningsmateriale.  

Læsevejlederen kan også støtte og hjælpe eleverne i studieteknik og i brugen af it, læse – og 

skrivestøtte, samt koordinere vejledningen til elever med IT-rygsæk, SPS indsatser og andre 

hjælpemidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekter og internationalt udsyn 

Udviklingscentrets er med til at projektlede EUC Sjællands deltagelse i forskellige 

udviklingsprojekter. Projekterne kan både være regionale, nationale og internationale 

samarbejdsprojekter. Formålet med deltagelsen i forskellige projekter er at forberede eleverne 

til et foranderligt og globaliseret arbejdsliv.  

De internationale aktiviteter er fx ”Erasmus+ mobilitetsordning”, hvor skolens elever kan 

komme på tre-ugers praktikophold i et Europæisk land, samt ”PIU-ordningen”, hvor elever kan 

søge ufaglært ansættelse i hele verden og få merit for denne erhvervserfaring som en del af 

deres praktiske uddannelse på EUC Sjælland.  

De regionale aktiviteter er blandt andet udvikling og afprøvning af nye metoder i forhold til 

skolens elevaktiviteter, herunder nytænkning af undervisningsmateriale.  

 

 

 


