
Strategi 2018 

 

Mission 

EUC Sjælland omsætter viden til kompetencer til brug for fremtidens arbejdsmarked. 

Vision 

EUC Sjælland vil være den erhvervsskole der uddanner mennesker til gavn for lokale virksomheder, 

organisationer, og samfundet som helhed. 

Det opnår vi gennem et godt læringsmiljø, højt kvalificerede medarbejdere og ved at inddrage trends og 

behov fra det omgivende samtidig i tæt samarbejde med Erhvervslivet og vidensorganisationer lokalt, 

nationalt og internationalt. 

Værdi 

Godt sted at være, et godt sted at lære. 

 

  



Strategiske indsatser 2018 til 2023 

1. Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde 

2. Vækst 

3. Kvalitet i undervisningen 

4. Digitalisering 

 

Ad 1. Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde 

Målformulering: Vi vil skabe større arbejdsglæde gennem udvikling af kultur og organisation. 

Resultatmål: Medarbejdertilfredsheden er på niveau med landsgennemsnittet af sammenlignelige 

organisationer, ved en måling i 2018. 

Der sættes mål for sygefravær og personaleomsætning. 

Indikator: Tallet for tilfredshed og motivation i MTU 2018 

Indsatsområder: 

 Samarbejde, anerkendelse og tillid 

 Ledelse 

 Involvering 

 

Ad 2. Vækst 

Målformulering: Vi vil skabe bæredygtig vækst i antal årselever i forhold til udbud og efterspørgsel. 

Resultatmål: Vi skal op på 1800 årselever inden udgangen af 2020. 

Indikator: Årselever 

Indsatsområder: 

 Brobygning og rekruttering 

 Uddannelsessammensætning / udbud 

 Eksterne samarbejder (virksomheder, organisationer, skoler mm) 

 

Ad 3. Eleven i centrum 

Målformulering: Vi vil sikre, at flere gennemfører deres uddannelse og at vores elever bliver så dygtige og 

livsduelige som de kan. 

Resultatmål (ved udgangen af 2020):  

1. Overgang fra folkeskolen til en erhvervs- eller erhvervsgymnasial uddannelse er øget med 6% 

2. Overgangen fra grundforløb til skolepraktik er øget fra 7,5% t il 12% 

3. Antallet af elever med en praktikaftale er øget fra 33,9% til 40% 

4. Andelen af EUX elever der søger EUCSJ er øget fra de nuværende 18,9% til 30% 

5. Frafaldet på grundforløbet er reduceret fra de nuværende 34,4% til 28% 



Indsatsområder: 

 Forberedelse, gennemførsel og evaluering (Kvalitetssikring) 

 Uddannelsesmiljø 

 Praktikpladser 

 Elevunderstøttende indsats 

 

Ad 4. Digitalisering 

Målformulering: Vi vil sikre, at der til alle administrative arbejdsgange, hvor det giver mening findes der 

digitale løsninger. Vi vil sikre at anvendelse af digitale medier og undervisningsmaterialer bliver en naturlig 

og integreret del af det at lære på EUC Sjælland. 

Resultatmål: Vi indarbejder i 2018 minimum 1 ny digital procedure. Vi udvikler i 2018 minimum to 

digitaliserede fag. 

Indsatsområder: 

 Kortlægning 

 Uddannelse 

 Markedsføring internt og eksternt 

 

 

 

 

 


