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Status er pt. følgende: 

• Strategitavlerne anvendes af både skoleledere og institutionsledelse (jf. de udfyldte tavler) 

• Tavlerne har været del af pædagogiske dage på alle fire skoler, dvs. medarbejderne har været inddraget i 

udfyldelse af tavlerne 

• Tavlerne har været del af ledelsesseminar 

• Ved siden af tavlerne har vi udviklet kompetencetavler til både ledelse, skoler og medarbejdere. Det er 

en meget konkret måde at få afdækket institutionens kompetencer, og det er et redskab til både at tale 

om det samt at planlægge målrettet kompetenceudvikling ud fra. 

Her ses billeder af kompetencetavler fra både skoler og institutionsledelse. Samt på næste side en 

sammenfatning af de forskellige tavler. 



 

 

Sammenfatning af skolernes kompetencetavler samt institutionsledelsens kompetencetavle: 

 

 

 

 

En god arbejdsplads
Et attraktiv og værdiskabende tilbud for 

de unge i målgruppen
Pædagogisk i front på FGU

Betragtes af kommunerne som 

hovedvejen

Betragtes af kommunerne som 

hovedvejen

Internat
Progression: At eleverne kan se en forskel 

fra, hvor de var til nu

Tydelig og sammenhængende indsats for 

den enkelte elev
Samarbejde med KUI Samarbejde med ZBC, bl.a. kombi-forløb

Et godt samarbejde - også på tværs af 

værksteder / hold
Fremmøde Oplæg - aktionslæring At vi får de unge videre i udd/job

Lokale samarbejder (og synlige i  

lokalområdet)

Fælles ejerskab (regler) Fællesskab og aktiviteter Reel/nødvendig produktion Mange projekter EGU

Introplan nye medarbejdere Engagerede medarbejdere (bl.a. via AL) OneNote, Portfolio og kompetencetavler Netværksmøder At FGU realistisk får afklaret de unge

Gode fysiske rammer Et trygt og godt ungdomsmiljø
Kompetenceudvikling hvor vi pædagogisk er 

udfordrede
Tæt samarbejde med erhvervslivet

Stort fælles engagement i opgaven Forudsigelige skemaer og planer De gode historier

Intranet / HR-system Modstrøm Struktur, AGU Fælles samarbejdsaftale, KUI Kombi-forløb

Stabilitet (bl.a. robust økonomi) Elevråd Pixi-bog KUI-konference FGU-ambassadører

Onboarding Elevinddragelse (indretning, budget) Nødvendighed / praksis Nyhedsbreve Regionsprojekt

God afsked Ferie-camps Kompetencetavler EGU

IUA, skoleudvikling Erasmus+ Dansk-matematik i værkstedet Fælles udvikling af vejledere FGU og KUI

Lærlinge FGU-planer Data + fortælling

Lærlinge

Uddrag af 

pointer, 

skolerne

Inst-ledelse


