
Udfordringerne i perioden 2016 - 2018 

Uddannelser 
I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbej-
der for at opfylde de fire ministermål i EUD-reformen:

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25 % i 
2020 og 30 % i 2025)

2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (mindst 60 % i 2020 og 67 % i 2025)
3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes  

Det kræver et endnu stærkere fokus på samarbejdet med grundskolen, så flere unge får lyst 
til en erhvervsuddannelse. Derfor vil vi også i den kommende periode arbejde tæt sammen 
med øvrige erhvervsskoler om brobygning, EUD10 og forskellige tilbud til grundskolen. 

Samarbejdet med jobcentrene fortsætter for at kvalificere de unge og voksne, der mangler 
forudsætninger for at begynde en erhvervsuddannelse. 

Pædagogisk har vi i dag viden om, hvordan læreprocesser skal tilrettelægges, så elevens ud-
bytte af undervisningen bliver så optimalt som muligt. I de kommende år vil vi skulle arbejde 
ud fra den evidens, der findes på det pædagogiske område for at skabe effektive og optimale 
læreprocesser. Det vil kræve fælles planlægning af undervisningen og videndeling på tværs 
af uddannelserne.

Det er endnu usikkert, hvilken form for styring af antallet af uddannelser, der kommer til 
at afløse den nuværende 3-partsaftale, men vi vil gennem samarbejdet med regionen og 
kommunerne sikre, at der er den kvalificerede arbejdskraft, som kommunerne og regionen har 
behov for.

Vilkår 
Skolen vil i den kommende strategiperiode modtage færre ressourcer til at løse opgaverne. 
Effektiviseringen i staten vil forsætte i hele perioden med 2 % besparelse om året. Det vil 
kræve skarpe prioriteringer, hvor målet med at være værdiskabende for eleverne aldrig må 
tabes af syne. 

Vi kommer i de kommende år til at skulle finde de mest effektive måder at drive skole på og 
samtidigt opnå det bedst mulige resultat for eleverne. 

Derfor er der et stort fokus på kerneopgaven i denne strategi. Strategien forsøger at stille 
skarpt på det væsentlige spørgsmål:

• Hvordan kan vi levere endnu bedre undervisning i et trygt læringsmiljø og samtidigt ud-
vikle skolen, undervisningen og medarbejderne for færre ressourcer? 
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Strategi for  
institutionsstrukturen 
En fortsat drøftelse af institutionsstrukturen vil finde 
sted i årene 2016 og 2017.
 
Den fremtidige institutionsstruktur inden for ung-
domsuddannelserne er fortsat til debat. Randers 
Social- og Sundhedsskole vil gerne være på forkant 
med fremtidige mulige fusioner. Derfor bør forskelli-
ge scenarier for fremtidens social- og sundhedsskole 
drøftes, og centrale fokuspunkter udpeges. 

Umiddelbart forekommer der tre mulige scenarier: 
• Skolen forbliver som nu 
• Skolen fusionerer med én eller flere social- og 

sundhedsskoler i regionen 
• Skolen fusionerer med de øvrige erhvervsskoler 

i området 

Ved valg af fremtidig institutionsstruktur er det væ-
sentligt, at der fokuseres på følgende forhold, og at 
fordele og ulemper ved ovenstående scenarier vejes 
op mod hinanden. 

Det er væsentligt, at: 
• Uddannelsesstederne i Randers og Grenaa 

bevares 
• Det tætte samarbejde med aftagerne (Region 

Midtjylland og kommunerne) og de faglige for-
eninger (FOA) fortsættes og udvikles 

• Læringsmiljøet og kulturen med nærhed, 
omsorg og rummelighed bevares som et led i 
fastholdelse af eleverne i uddannelse 

• Udviklingsmulighederne for uddannelserne er 
optimale 

• Den fremtidige struktur understøtter elever-
nes faglige identitet og stolthed, så det fortsat 
fremmer det faglige og personlige selvværd at 
gennemføre en af uddannelserne 

• Fremtidig rekruttering af såvel elever som per-
sonale sikres 

• Faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder 
for såvel elever som undervisere understøttes 
af strukturen 

Det er skolens mål fortsat at være et attraktivt ud-
dannelsessted og en attraktiv arbejdsplads. Ligesom 
skolen skal være en attraktiv samarbejdspartner og 
mulig fusionspartner.  

Uddannelsesstrategi
Uddannelserne skal udvikles til at være attraktive 
og fremtidssikrede erhvervsuddannelser, fagligt 
relevante og udviklende efteruddannelse samt 
uddannelsestiltag, der kan sikre opkvalificering til 
uddannelse. 

Skolen skal ligeledes, overfor såvel den enkelte 
arbejdsgiver som den enkelte elev og kursist, give 
relevant vejledning og skolens pædagogiske projek-
ter skal understøtte udviklingen af uddannelserne 
og pædagogikken.

 
Erhvervsfaglige uddannelser 
Skolen vil fortsat arbejde med uddannelser til det 
offentlige og private velfærdsområde i Danmark. 
Skolen vil ved den kommende udbudsrunde sikre 
uddannelsesforsyning til unge og voksne i vores 
samarbejdskommuner. 

Skolen vil proaktivt udvikle attraktive erhvervsfagli-
ge uddannelser, der kvalificerer eleverne til at fær-
diggøre deres uddannelse på højest mulige faglige 
niveau, således at den enkelte elev bliver så dygtig 
som mulig, og kommuner og regioner får medarbej-
dere med de bedst opnåelige kompetencer. 

Talentspor, udvikling af et EUX-tilbud og praktik i 
udlandet skal være med til at udfordre eleverne, så 
de bliver så dygtige som muligt.

Efteruddannelsestilbud 
Skolen vil udvikle nye efteruddannelsestilbud og 
kurser, som understøtter de kommunale sundheds-
strategier og strategier på det pædagogiske område. 

Skolen skal være opsøgende i forhold til nye mål-
grupper og kendte målgruppers nye behov. Vi skal 
således være undersøgende på, hvordan vi uddan-
nelsesdækker de private og offentlige institutioner 
inden for det sociale område, imødekommer kom-
munernes behov for opkvalificering af flygtninge og 
understøtter jobcentrenes opgave med brancheskift.
 
I forhold til de målgrupper, som vi allerede kender 
inden for sundhedsområdet og det pædagogiske 
område, skal vi undersøge om en udvidelse af sko-
lens portefølje med lederuddannelse og en akade-
miuddannelse i samarbejde med Dania skal være et 
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tilbud.

Skolen skal arbejde på at være fleksibel i tilrette-
læggelse af efteruddannelse og sikre, at vi til sta-
dighed har de nødvendig medarbejderkompetencer.  

Opkvalificering til uddannelse 
Skolen vil samarbejde med jobcentre og kommuner 
om at opkvalificere relevante elevgrupper til uddan-
nelse og gøre dem uddannelsesparate. 

Ligesom skolen vil samarbejde med kommunerne 
og andre erhvervsskoler om at tilbyde erhvervsrette-
de 10. klasser (EUD10).

Udvikling af uddannelser og uddannelses-
tilbud 
Skolen skal fortsat arbejde systematisk med udvik-
ling af de uddannelser, som vi allerede har udbuddet 
til, samt udvikle nye tilbud om uddannelse, kurser 
og opkvalificeringsforløb til de målgrupper, som på 
sigt skal ind i en EUD-uddannelse. 

Skolen skal derfor fortsat være opsøgende i forhold 
til projektmidler til udviklingsopgaver og pædago-
giske projekter, der kan bidrage positivt til skolens 
kerneydelser og understøtte skolens vision og 
strategi. 

Projekterne er en nødvendighed for at udvikle nye 
attraktive uddannelser og efteruddannelser. Lige-
som projekter giver skolen mulighed for at arbejde 
sammen med andre uddannelsesudbydere og kom-
muner/region. 

Systematisk udvikling af uddannelser er en integre-
ret del af skolens pædagogiske hverdag. 

Internationalisering
Den internationale dimension skal sætte sit præg 
på skolen ved, at internationale perspektiver indgår 
i undervisningen, og ved at vi deltager i internatio-
nale projekter. Ligesom vi vil indgå i netværk, der 
arbejder internationalt. 

Skolen skal fortsat arbejde på praktik i udlandet 
(PIU), studieture for eleverne og international lærer-
udveksling for underviserne. 

Pædagogisk strategi
Den pædagogiske strategi sætter retningen for de 
næste års pædagogiske arbejde og udvikling. 

Den pædagogiske ledelse skal sikre, at vi på skolen 
holder retningen og arbejder systematisk og evi-
densinspireret med udvikling af en pædagogik, som 
virker for eleverne. Pædagogisk udvikling er en del 
af skolens hverdag og er en del af underviserteame-
nes opgaver. 

Skolen vil have fokus på at uddanne elever, der 
bliver så dygtige som muligt, og som med en inno-
vativ, problemløsende og anerkendende tilgang kan 
løse og udvikle opgaver inden for den sundhedsfag-
lige og den pædagogiske sektor. 

Forudsætningen for læring er et motiverende, varie-
ret og udfordrende læringsmiljø, hvor eleven trives. 
Det fysiske, psykiske og sociale læringsmiljø skal 
understøtte den enkelte elevs trivsel i hverdagen og 
på holdet. Gode relationerne mellem underviser og 
elev, og eleverne indbyrdes er en vigtig forudsæt-
ning for et godt læringsmiljø.

Gennem evidensinspireret og en systematisk ekspe-
rimenterende pædagogisk praksis i hverdagen vil vi i 
den kommende periode fokusere på:
• Læringsmålsstyret undervisning, der sammen 

med feedback sikrer, at den enkelte elev bliver 
så dygtig som mulig

• Facilitering af kollaborative lærerprocesser, hvor 
elever sammen producerer viden

• Praksisnær undervisning, der støtter elever i 
at bringe den erhvervede viden i anven-delse i 
praksis og reflektere over praksis

For at få udviklet denne pædagogiske praksis kræ-
ver det et fælles didaktisk afsæt for undervisningen 
og en fælles planlægning. Den kommende periode 
vil derfor afprøve forskellige organiseringsformer, 
der understøtter den fælles didaktiske planlægning 
af undervisningen. 

Undervisning i bevægelse og bevægelse i under-
visning er en del af EUD-reformen og vil have et 
særligt strategisk fokus og medtænkes overalt i 
uddannelserne.
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Læringsmålsstyret undervisning og feed-
back  
Læringssituationerne skal med tydelige og forstå-
elige læringsmål og feedback sikre, at den enkelte 
elev bliver så dygtig som muligt. Læringsmålene 
skal være elevdifferentierede og understøtte, at alle 
elever bliver udfordret mest muligt. 

Arbejdet med læringsmål og feedback skal være 
involverende og gøre eleverne aktive i undervisnin-
gen. Dette er med til at synliggøre progressionen i 
elevens læring.

Eleverne/kursisterne som producenter af 
viden
Kollaborative læreprocesser understøtter elevernes 
aktive deltagelse og sætter fokus på læ-ring frem 
for undervisning. 

En forudsætning for gode kollaborative lærepro-
cesser er tydelig klasserumsledelse og gode elev/
underviserrelationer samt elev/elevrelationer. 

Praksisnære læringssituationer 
Praksisnær læringssituationer skal understøtte ele-
vens faglige identitet og elevens muligheder for at 
omsætte sin viden og erfaringer i skole- og praktik-
uddannelsen.
 
Kursisten skal gennem praksisnære læringssituatio-
ner blive i stand til at udvikle og kvalificere arbejdet 
inden for omsorg, pleje og pædagogik. 

Skolen skal opbygge praksisnære læringssituationer 
og udvikle det pædagogiske arbejde med prak-
sisnære læreprocesser for at sikre transfer mellem 
teori og praksis. Skolen vil fx arbejde med simulati-
on. 

Uddannelserne og kurserne skal være på forkant 
med udviklingen i samfundet og inddrage nye fagli-
ge tiltag fra praksis. 

IT som støtte for læring og videndeling
IT skaber åbenhed og er en forudsætning for viden-
deling og organisatorisk læring. 
 
Anvendelse af IT i undervisningen er en forudsæt-

ning for at skabe differentierede lærepro-cesser 
og for at understøtte elevernes mange forskellige 
tilgange til læring. Ligesom IT er nødvendig for 
gennemførelse af kollaborative læreprocesser for 
eleverne og for kollaborativ planlægning blandt 
underviserne. 

IT skal anvendes i den fælles forberedelse og i 
undervisningen, så vi både sikrer effektiviteten og 
kvaliteten i undervisningen. 

Fastholdelse 
Elever skal motiveres til at gennemføre deres 
uddannelse og tilbydes den faglige og personlige 
support, der er nødvendig for færdiggørelse af deres 
uddannelse. 

Skolen vil arbejde systematisk med at indsamle 
viden om og erfaringer med fastholdelse af elever 
i uddannelse og sikre, at resultaterne bliver imple-
menteret i fastholdelsesarbejdet. 

Rekruttering 
Samarbejdet med grundskolen om tiltag, der giver 
kendskab til skolens uddannelsesmulig-heder, skal 
intensiveres for at sikre den fremtidige rekruttering 
til uddannelserne. 

Skolen skal sammen med de øvrige erhvervsskoler i 
skolens samarbejdskommuner styrke EUD10 og sik-
re, at andelen af unge, der søger erhvervsuddannel-
serne stiger til 25 % af en ungdomsårgang i 2020.

Samarbejdet med kommunernes UU-vejledere og 
jobcentre skal udbygges, for at sikre ansøgernes 
uddannelsesparathed inden uddannelsesstart. 

Rekruttering sker også ved at fremme erhvervsud-
dannelsernes og især social- og sundhedsuddannel-
sens image. Skolen vil gennem målrettede lokale, 
regionale og nationale tiltag brande uddannelserne.

Skolen skal opbygge netværk blandt nuværende og 
tidligere elever og kursister med henblik på rekrutte-
ring til uddannelser og kurser. 
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Strategi for  
organisationsudvikling 
Skolen vil arbejde mod en mere effektiv og pro-
fessionel institutionsdrift, med fokus på at skabe 
merværdi for eleverne og kursisterne og kvalitet for 
både elever og arbejdsgivere. 

Som skole vil vi se muligheder i de forandringer, 
som efterspørges politisk og fagligt. 

Samarbejde med arbejdsgivere og andre 
uddannelsesinstitutioner 
Skolen vil være en åben og attraktiv samarbejds-
partner, der ser nye muligheder og indgår i udviklin-
gen af uddannelser. 

Skolen vil være en attraktiv samarbejdspartner for 
de lokale uddannelsesinstitutioner og vil på lands-
plan fremstå professionel og kompetent. 

Skolen vil indgå i strategiske samarbejder med kom-
munerne, regionen og private aktører om uddannel-
ser, og vil arbejde på et tættere samarbejde med 
forskningsinstitutioner i form af fx forskningstilknyt-
ning til projekter og mulige forskningsprojekter i 
egen praksis. 

Kompetenceudvikling 
Skolen vil fortsat arbejde på at have veluddanne-
de medarbejdere med faglige, organisatoriske og 
personlige kompetencer på et højt niveau og med 
kompetencer til at indgå i arbejdet med skolens 
strategiske indsatsområder. 

Der vil blive sat fokus på at udvikle undervisernes 
kompetencer til at indgå i kollaborative arbejds-
processer sammen med kolleger om at udvikle og 
forberede undervisningen.

Der vil fortsat ske en videreudvikling af den enkel-
tes og teamets samlede kompetencer til at tage 
beslutninger, uddelegere, styre ressourcer, udvikle 
hensigtsmæssige og effektive opgavestrategier 
samt etablere organisatorisk læring. 

Opbygning af viden i organisationen 
Skolen vil i den kommende periode sætte fokus på 
at blive en mere eksperimenterende og innovativ 

organisation, der har fokus på det værdiskabende 
for eleven.
 
Det betyder at alle medarbejdergrupper vil blive 
inddraget i, gennem eksperimenter og innovative 
processer, at udvikle skolens praksis, så den bliver 
mere effektiv uden at tabe sigtet med det værdiska-
bende for eleverne af syne. 

Skolen vil fortsat arbejde for en systematisk viden-
deling på tværs af uddannelser, teams og medarbej-
dergrupper, så vi udnytter organisationens viden på 
optimal vis.

Skolen vil fortsat udvikle digitaliseringen af admi-
nistrationen for at få så effektiv en administration, 
der leverer høj kvalitet i forhold til elever og samar-
bejdspartnere. Ligesom vi vil arbejde med udvikling 
af procedurer, der letter samarbejdet på skolen og 
med vores samarbejdspartnere. 
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