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EUC Nordvest vil prioritere følgende indsatsområder: 

Fokus på elevernes trivsel 

Der er i 2017 udarbejdet en egentlig strategi for undervisnings- og skolemiljøet for 
ungdomsuddannelser på EUC Nordvest med følgende centrale ordlyd:  

”Som erhvervsskole er det EUC Nordvests opgave at skabe et attraktivt erhvervsrettet 
ungdomsuddannelsesmiljø på samtlige uddannelser. En af skolens centrale værdier er, at alle 
elever og kursister - uanset forudsætninger - oplever succes og udbytte af undervisningen. Et 
attraktivt og hensigtsmæssigt undervisnings- og skolemiljø, der omfatter aktiviteter både inden for 
og uden for undervisningen, er en forudsætning for, at denne værdi kan realiseres.  

Derfor ønsker den strategiske ledelse at sætte fokus på udvikling af det gode uddannelsesmiljø på 
tværs af skolen og uddannelserne og med involvering af ledelse, lærere og elever i partnerskab 
med erhvervslivet. Der arbejdes ud fra en opfattelse af, at den gode relation er en forudsætning for 
læring og udvikling. 

Målet er at skabe et uddannelsesmiljø, der fremmer trivsel, sundhed, læring, udvikling af faglig 
identitet og evt. afklaring af videre uddannelsesvalg. Der skal være fokus på 

 Undervisningsmiljø, herunder relationer og anerkendelse 
 Det fysiske miljø/rammer  
 Praksisnærhed 
 Oplevelser/aktiviteter” 

Eleverne på EUC Nordvest har i en undersøgelse tilkendegivet, at en god relation til underviserne 
samt en god atmosfære i klassen er det, der har størst betydning for deres trivsel. 

Der vil i løbet af 2018 blive igangsat kollegial sparring i alle afdelinger med fokus på, hvordan man 
praktiserer en anerkendende tilgang, evnen til at skabe gode relationer og klasseledelse. 

 

Fokus på praktikpladsområdet 

I forlængelse af EUD-reformen har EUC Nordvest valgt at lave en fælles vejledningsenhed, der 
dækker alle erhvervsuddannelser på skolen. Formålet er en professionalisering af 
vejledningsindsatsen, hvor der tages højde for kompleksiteten i erhvervsuddannelserne. 
Vejledningsenheden varetager også det praktikpladsopsøgende arbejde og har kontakten til de 
lokale virksomheder. Den tætte kontakt til erhvervslivet skal sikre en tæt dialog om praktikpladser 
og en god matching af elev og virksomhed. At praktikpladsarbejdet og vejledningen foregår 
samme sted bidrager til en helhedsorienteret indsats, hvor der er taget højde for hele spektret fra 
grundforløb til og med hovedforløbet. I maj 2017 blev lære- og praktikpladsområdet tilført flere 
ressourcer i form af en ekstra fuldtidsansat, der blandt andet har til opgave at have fokus på det 
gode samarbejde med virksomhederne. Det øgede fokus på samarbejdet med virksomhederne, 
der blandt andet vil bestå af en tættere opfølgning på elever i praktik, forventes at give en øget 
tilfredshed på området. 
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Fokus på talentudvikling på erhvervsuddannelserne og gymnasiet 

Centrale ord i talentstrategien er:  

På EUC Nordvest opfatter vi ikke talent som noget medfødt, men derimod noget, som kan dyrkes. 
Mange elever kan blive blandt de bedste, hvis de er motiverede og gerne vil yde noget ekstra. Det 
er op til skolen at skabe struktur og rammer, hvor eleverne har mulighed for at udvikle deres 
talent. 

Det gør vi bla. ved at udvikle talentspor på erhvervsuddannelserne og Master Class på 
handelsgymnasiet. På såvel erhvervsuddannelserne som handels- og teknisk gymnasium gør vi 
hvert år en indsats for at deltage i konkurrencer og mesterskaber regionalt og på landsbasis. 

 

Fokus på GDPR 

General Data Protection Regulation træder i kraft d. 25. maj 2018.  

GDPR stiller højere krav til EUC Nordvest om indsamling og håndtering af data om elever, 
kursister, studerende og medarbejdere.  

EUC Nordvest har udviklet politikker og processer vedr. hvordan persondata indsamles, gemmes, 
anvendes og destrueres. I foråret 2018 vil der være fokus på at få politikken implementeret og 
efterfølgende vil der blive fulgt op på overholdelsen heraf, således at indsamlet data ikke kan blive 
misbrugt. 

 

 

 


