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Strategi EUC Nord...

 består af overordnede mål for EUC Nord

 er en kontrakt mellem (lokal)samfundet og skolen

 adresserer 5 forskellige strategiske indsatsområder

 gælder for perioden 2015 - 2018

 er godkendt af bestyrelsen

Skolens bestyrelse
Stående fra venstre: Bestyrelsesformand Richard Fynbo, Peter Hvilshøj, Henning Østergaard Jørgensen, 
Helmut Zickert, A. Neil Jacobsen, Jens Madsen, Morten Dahlberg Nielsen, Arne Boelt, bestyrelsesnæstformand Jørn 
Erik Larsen, Henning Nygaard Larsen.

Siddende fra venstre: Pia Gustafson, Marianne Møjen, Birte Dyrberg, Jeanette Ørtoft, Birgit Stenbak Hansen, 
Susanne Møller.

Elevrepræsentanterne Michael Pedersen og Niels Christian Nielsen mangler på billedet.2 3



Missionen
EUC Nord skal – inden for de givne politiske 

og økonomiske rammer...

 udvikle unge og voksne fagligt, alment, personligt og socialt 
med henblik på job og videre uddannelse

 bidrage væsentligt til udvikling af lokalsamfundet og  
erhvervslivet

 sikre et bredt og relevant uddannelsestilbud i landsdelen
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Visionen
EUC Nord anerkendes og værdsættes, som...

 en samlende uddannelsesinstitution i Vendsyssel

 et spændende og udfordrende uddannelsesmiljø

 en strategisk ressource for erhvervslivet

 en attraktiv arbejdsplads med en høj professionel kapital
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Kulturen
EUC Nord ønsker en kultur...

 hvor vi alle udvikler os

 hvor vi altid udviser respekt

 hvor vi kan være stolte af EUC Nord
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Uddannelsessøgende 
og erhvervsliv

Overordnet mål
Vi vil tage initiativer til udvikling bl.a. i 

samarbejde med erhvervsliv og videregående 

uddannelser bl.a. ved at gen nemføre mar-
kedsanalyser, deltage i projekter sammen med 
interessenterne, udvikle internationale aktivi-
teter, styrke skole-virksomhedskontakten.

Indsatsområde
Uddannelsesudbuddet, undervis ningen og 

vores egne kompetencer skal matche 

aftagernes krav. Derfor må vi udvikle alle tre 

dele i samarbejde med interessenterne.

Overordnet mål
Vi vil motivere til og understøtte virksom-

hedernes kompetenceudvikling fx ved at 
styrke virksomhedskontakten, udbyde 
garantikurser og fl eksible kursusformer.

Indsatsområde
Erhvervslivets muligheder for vækst og med-

arbejdernes mulighed for beskæftigelse er 

afhængig af kompetence niveauet. Derfor må 

vi sikre videre- og efteruddannelsesmulig-

heder – dels i eget regi dels i regi af VEU-

center Nord.

Overordnet mål
Vi vil støtte og udfordre eleverne samt øge 

gennemførelsesprocenten bl.a. ved at 
differentiere undervisningen, udvikle lærings-
miljøerne, etablere eux, tilbyde lektiecaféer og 
IT-støttet undervisning samt styrke vejled-
ningsindsatsen.

Indsatsområde
Folketinget har udmeldt de nationale, 

uddannelsespolitiske mål såvel kvanti tative 

som kvalitative. Derfor må vi sikre, at fl ere 

afslutter en uddannelse og realiserer deres 

potentiale.

Overordnet mål
Vi vil øge overgangsfrekvensen fra grund-

skolen bl.a. ved at øge brobygningen, 
etablere eud10 og KU Nord, udvikle 
vejledningsindsatsen og tilbyde aktiviteter på 
folkeskolerne.

Indsatsområde
Erhvervslivet skal sikres tilstrækkeligt og 

veluddannet arbejdskraft. Derfor må vi 

bidrage til elevernes uddan nelsesparathed 

samt øge kendskabet til de erhvervsrettede 

uddannelses muligheder.
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Uddannelse og læring

Overordnet mål
Vi vil videreudvikle og praktisere skolens 

pædagogiske værdigrundlag (erhvervsgymna-

siet) samt det fælles pædagogisk-didaktiske 

grundlag (erhvervsuddannelserne) bl.a. ved 
at etablere og understøtte dialogfora herom, 
deltage i forsøgs- og udviklingsaktiviteter 
samt kompetenceudvikle såvel underviserne 
som de pædagogiske ledere.

Indsatsområde
Undervisningen skal give kompetencer men 

også dannelse. Derfor skal værdierne bag 

pædagogikken også udfoldes i den daglige 

undervisning.

Overordnet mål
Vi vil kendes som et godt sted at lære og være 

bl.a. ved at tilbyde fælles faglige og sociale  
aktiviteter, der understøtter elevernes indbyr-
des relationer, skabe fleksible fysiske rammer, 
der øger samarbejde samt fremme kommuni-
kationsformer, der er inkluderende.

Indsatsområde
En uddannelsesinstitution er også et socialt 

samlingssted, hvor udvikling i et moderne 

uddannelsesmiljø er vigtigt. Derfor skal  

atmosfæren og rammerne understøtte  

oplevelsen.

Overordnet mål
Vi vil være kendt for høj kvalitet fagligt

og pædagogisk bl.a. ved at have  
engagerede og kompetente undervisere, 
deltage i forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der 
udvikler pædagogikken og didaktikken samt 
tilbyde tidssvarende lokaler og udstyr. 

Indsatsområde
Såvel samfundet og erhvervslivet som de 

uddannelsessøgende har krav på den bedst 

mulige undervisning. Derfor må vi levere et 

højt niveau.
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Personale og organisering

Overordnet mål
Vi vil sikre tværgående kommunikation,

der understøtter helhedstænkning bl.a. ved 
at implementere en ny organisationsstruktur, 
herunder en ny, tværgående pædagogisk 
udviklingsfunktion. 

Indsatsområde
Suboptimering skal minimeres, og fælles  

udvikling sikres. Derfor er videndeling på 

tværs af organisationen nødvendig.

Overordnet mål
Vi vil sikre et godt fysisk og psykisk arbejds-

miljø for alle bl.a. ved at højne den profes-
sionelle kapital, blive certificeret iht. OHSAS 
18001 samt udbrede Nøglehulscertificering.

Indsatsområde
Det er afgørende, at personalet kan levere de 

bedste præstationer. Derfor skal skolen være 

en god og sund arbejdsplads.

Overordnet mål
Vi vil sikre, at personalet er rustet til

fremtidens udfordringer bl.a. ved at 
iværksætte aktiviteter iht. kompetence-
udviklingspolitikken, herunder at sætte fokus 
på klasserumsledelse, virksomhedsforløb og 
pædagogisk ledelse.

Indsatsområde
Kravene til alle personalegrupper ændres og 

udvikles konstant. Derfor skal vi kunne  

matche kompetencekravene både fagligt og

pædagogisk aktuelt og i fremtiden.

Overordnet mål
Vi vil tiltrække, udvikle og fastholde engage-

ret og velkvalificeret personale, som bidrager 

til realisering af skolens mål  bl.a. ved at 
tilbyde god trivsel og et udviklende arbejde 
samt skabe dialog om skolens mål.

Indsatsområde
Personalet er EUC Nord. Derfor er, hvordan vi 

optræder, og hvad vi præsterer, afgørende for 

skolens renommé og succes.
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Relationer

Overordnet mål
Vi vil tage uddannelsespolitiske initiativer i 

samarbejde med erhvervsliv, organisationer,

kommuner og regionen bl.a. ved at styrke 
VEU-indsatsen, undersøge behov for og  
eventuelt etablere nye uddannelsestilbud 
samt deltage aktivt i eksterne fora.

Indsatsområde
Skolen er en vigtig aktør for vækst og  

udvikling i (lokal)samfundet. Derfor må vi 

være proaktive ift. udfordringerne i samar-

bejde med alle interessenter.

Overordnet mål
Vi vil sikre aktiv kontakt og samspil

med de institutioner, vi er aftagere fra,

erhvervslivet og de videregående uddannelser 

bl.a. ved at indgå samarbejds- og partner-
skabsaftaler, indgå i eksterne netværk og fora 
samt deltage i projekter.

Indsatsområde
Skolens evne til at være i overensstemmelse 

med interessenternes behov er altafgørende.

Derfor må vi arbejde sammen med dem om 

at finde løsninger på de aktuelle udfordringer 

for at sikre de uddannelsessøgende de bedste 

muligheder.
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Overordnet mål
Vi vil generere økonomiske resultater,

der sikrer mulighed for udvikling og løbende 

investeringer bl.a. ved at sikre en effektiv 
økonomistyring og risikostyring.

Indsatsområde
Skolen har ikke til formål at generere over-

skud i sig selv, men det er nødvendigt at have 

ressourcer til at sikre skolens fremtidige virke.

Derfor skal vi have en god likviditet og  

soliditet.

Overordnet mål
Vi vil sikre at støttefunktionerne agerer 

professionelt, serviceorienterede og effektive 

bl.a. ved at etablere dialogfora sammen med 
undervisningsafdelingerne, sikre effektive 
administrative systemer og forretningsgange 
samt kontinuerlig vidensdeling og kommuni-
kation.

Indsatsområde
Skolen skal fokusere på uddannelse. Derfor 

skal støttefunktionerne understøtte uddannel-

sernes tilrettelæggelse og gennemførelse.

Overordnet mål
Vi vil agere produktivt og effektivt bl.a. ved at 
udvikle nye styringsredskaber for anvendelse 
af undervisningsomkostninger, optimere  
kapacitetsudnyttelsen samt tydeliggøre  
ansvars- og rollefordelingen.

Indsatsområde
Skolen er en offentlig finansieret institution 

med deraf følgende krav til vores disponering. 

Derfor skal de midler, vi får, anvendes på den 

mest optimale måde ift. vort formål.

Ressourcer

18 19



EUC Nord
M.P. Koefoeds Vej 10
DK-9800 Hjørring
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Øvrige styringsredskaber for 
EUC Nord inkluderer bl.a...

 love, bekendtgørelser mv.

 vedtægter, årsprogram

 lokale undervisningsplaner, kvalitets-

systemet og evalueringsplaner

 politikker fx personale- og elevpolitikker, 

arbejdsmiljøpolitikken og IT-sikkerheds-

politikken

 regnskabsinstruks og forretningsorden

 procedurer og forretningsgange


