
HANDLEPLAN 2017, 3. ledelsesniveau 
Handleplanen er indgået den 01-04-2017 mellem Alexander Von Oettingen og Jens Juulsgaard Larsen for  Videreuddannelsen 

INDSATSOMRÅDER1 AKTIVITETER AKTØRER TID/RESSOURCER MÅL 
Strategi 20202 
Innovative professioner 
Relevans/praksistilknytning 
 

Minimum initiere et større 
efteruddannelsesinitiativ 
(enten alene eller sammen 
med andre), der styrker 
bindeleddet/samarbejdet med 
aftagerfeltet 

Jens Juulsgaard Larsen og 
Uddannelseskoordinatorer 

Inden for de eksisterende 
rammer 

Minimum et større 
efteruddannelsesinitiativ 
 
Beskæftigelsesområdet: 
Billund kommune, 90 
deltagere fra jobcenter Billund 
 
Det sociale område: 
Der er udviklet et særligt 
tilrettelagt kursusforløb for 
Esbjerg kommune – metoder i 
botilbud. Ledergruppen har 
været på forløbet i 2017. I 
2018/2019 skal 2 x 20 hold i 
gang. Aabenraa kommune er 
interesseret i forløbet   
 
Specialpædagogisk forløb i 
Sønderborg Kommune, 
afvikles efteråret 2017 
Der er planlagt 
specialpædagogisk forløb i 
Esbjerg, afvikles i perioden 
januar 2018 – juni 2019. 
 
30 timers praksisrelateret 
kompetenceudviklende kurser 
i fagene tysk, natur og 
teknologi og 
Kristendomskundskab i 
Esbjerg kommune 
 
Sektor projekt omkring 
professionskapacitet i IT. Det 
er et projekt hvor vi i 
samarbejde med forskellige 

                                                      
1 Indsatsområderne fremgår af institutchefens handleplan. 
2 Indsatsområder indenfor praksistilknytning og innovative professioner. 



kommuner 
kompetenceudvikler det 
pædagogiske personale 
indenfor læringsplatforme, 
digital dannelse og didaktisk 
fokus i anvendelse af IT. Disse 
projekter skal gerne have et 
tilbageløb ind i 
grunduddannelsen 
(læreruddannelsen) med 
henblik på at underviserne får 
større viden om hvilke IT-
mæssige udfordringer lærere 
står med i deres hverdag og 
hvilke krav der er til brug af 
læringsplatforme. 
 
Lederskolen har i samarbejde 
med andre UC’ere og Lederne 
udviklet diplomuddannelse i 
ledelse udbudt for Lederne  
 
Udvikling af større forløb for 
Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig indeholdende 
ledertalentforløb og diplom i 
ledelse  
 
Sønderborg kommune: 
Ledertalentforløb samt 
valgmodulet 
forandringsledelse fra diplom i 
ledelse målrettet 
handicapområdet samt 
tilrettelæggelse af et særligt 
LEAN forløb 
 
 

Innovative professioner 
Tværprofessionelle tiltag 
 

Udvikling af kurser (alene eller 
sammen med andre) omkring 
tværprofessionelle aktiviteter 
Udvikling af professionsrettede 
temadage (alene eller 
sammen med andre) med 
fokus på innovative 
professioner 

Jens Juulsgaard Larsen og 
Uddannelseskoordinatorer 

Inden for de eksisterende 
rammer 

Minimum 3 kurser 
Minimum 4 temadage 
 
Kurser/uddannelse: 
Tværprofessionel 
praktikvejlederuddannelse 
 



Specialpædagogisk forløb for 
lærere, pædagoger og 
ufaglærte i Sønderborg 
kommune 
 
Temadage: 
Temaaften om 
videreuddannelse på campus 
Aabenraa for pædagoger, 
sygeplejersker og 
socialrådgivere 
 
Temadag for vejledere med 
titlen ”Vejlederrollen i det 
tværprofessionelle 
samarbejde” 
 
Tre tværfaglige didaktisk 
kursusforløb i Haderslev 
kommune, hvor der bla. er 
fokus på deres arbejde med 
læringsplatformen 
MinUddannelse 
International 
forskningsseminar omkring 
empirisk dannelsesforskning.  
 
 

Innovative professioner 
AIT, intensivering af arbejdet 
med AIT, herunder fuld 
implementering af AIT -
strategien 

Udvikling og gennemførelse af 
kompetenceudviklingsforløb 
for VU’s undervisere, der kan 
danne grundlag for 
undervisernes IT-initiativer i 
modulforløbene 

Jens Juulsgard Larsen, Anni 
Rosengren Korsbæk og Trine 
Rønholt 

Inden for de eksisterende 
rammer 

I samarbejde med AIT 
gennemføres en række 
kompetenceudviklingsforløb 
for undervisere på VU 
 
Foråret 2017: Ipad kursus for 
10 undervisere på 
Videreuddannelsen 
Møde med AIT i foråret 2017 
om nye tiltag, men mødet kom 
til at omhandle udbud af nyt 
LMS. Har afventet beslutning. 
3 superbrugere på kursus i It’s 
Leaning i efteråret 2017. xx 
Undervisere på kursus i 
december  
 



Nye efter- og 
videreuddannelser 

Udvikling og udbud af (alene 
eller sammen med andre - 
uanset niveau) nye 
uddannelser under 
Videreuddannelsen 

Jens Juulsgaard Larsen og 
Uddannelseskoordinatorerne  

Inden for eksisterende rammer  Minimum en ny uddannelse 
 
Pædagogiske fagområde:  
AU for dagplejere er under 
udarbejdelse – ved endnu ikke 
om den bliver godkendt af 
ministeriet 
Nye moduler på PD – en ny 
retning: Synspædagogik og 
syns(re)habilitering 
Udvikling af nyt modul på PD: 
fremmedsprogsvejleder 
 
Det sociale fagområde:  
Udvikling af forløb i 
”samskabelse” – kursus og 
diplom. Udbudt i 2017, men er 
på grund af for få deltagere 
skubbet til foråret 2018   
 
Ledelse: Udvikling og 
gennemførelse af modulet 
”Fine Art of Leadership 
 
Kursusforløb: Bæredygtig 
Ledelse I samarbejde med 
Ankerhus. 
 
Udvikling af modulet Viden og 
innovationsledelse med fokus 
på entreprenørskab 
  

Udviklingskontrakten 2015-20173 
Bedre kvalitet i uddannelserne 
1.2 digitalisering 

Udvikling og afprøvning af nye 
undervisnings- og 
tilrettelæggelsesformer med 
brug af digitale medier  

Jens Juulsgaard Larsen og 
uddannelseskoordinatorerne  

Inden for eksisterende rammer Min. 5 nye tiltag 
 
Pædagogiske fagområde: 
Udvidet undervisningsformen 
Blended learning på 
Ungdoms- og 
voksenundervisning samt 
Voksenunderviserrollen. 
Generel større digitalisering på 
modulerne i forhold til 
inddragelse af praksis med 

                                                      
3 Den årlige opfølgning på udviklingskontrakten kan give anledning til ekstraordinære indsatser for at nå kontraktens mål. 



opgaver løst via digitale 
teknologier. 
Udbyder en række moduler 
som netundervisning. 
 
Beskæftigelsesområdet begge 
beskæftigelsesuddannelser 
udbydes fremover med online 
moduler 
 
Praktikvejleder til 
socialrådgiver – video indgår 
som en del af undervisningen  
 
Ledelse: Udbyder en række 
moduler som netstudie hvor 
der eksperimenteres med 
video, videokonference dvs. 
Skype og Adope Connect, 
kommunikationsværktøjer som 
Wiki, diskussionsfora og blogs 
 
 

Bedre kvalitet i uddannelserne 
1.3. udvikling af studie- og 
læringsmiljø 

Etablering af et 
voksenpædagogisk 
læringsmiljø på Stengårdsvej i 
Esbjerg og nye lokaler på 
campus Aabenraa, bedre 
forplejning og it-strukturer. 

Jens Juulsgaard Larsen i 
samarbejde med Henrik Leth 
Jens er ligeledes i kontakt 
med kantinen, it afdelingen, 
Jacob Steen Madsen, facility 
manager Kim Petri Petersen 

Inden for de eksisterende 
rammer 

Minimum 80 % tilfredshed 
med lokaler, forplejning og it  
 
Der er etableret 
voksenpædagogisk 
læringsmiljø på Stengårsvej. 
De nye lokaler på Campus 
Aabenraa kan desværre ikke 
rumme alle Vu aktiviteter i 
Aabenraa, så undervisningen 
på Diplom i ledelse foregår på 
IBC.  

Bedre sammenhæng og 
samarbejde 
3.1 tværsektorielle 

samarbejder 

Udbygning af samarbejde med 
andre uddannelsesinstitutioner 
og partnerskaber 
Kommuner, regioner, andre 
uddannelsesinstitutioner, 
konsulenthuse  

Jens Juulsgaard Larsen og 
uddannelseskoordinatorer  

Inden for eksisterende rammer  Etablering af CRM system. 
Der udarbejdes en liste over 
nuværende 
samarbejdspartnere, og dertil 
lægges en forøgelse af en 
uddannelsesinstitution, en 
kommune, en region og fire 
konsulenthuse 

Styrket internationalisering 
4.3 øge undervisernes 
internationale aktiviteter 

Videreuddannelsens 
undervisere deltager i 

Jens Juulsgaard Larsen 
  

Inden for projekternes rammer  At 8 undervisere deltager i 
internationale projekter  
 



følgende internationale 
aktiviteter:  
SEMPRE igangsat i 2016 
Kurs Kultur igangsat i 2016 
 

Inga Stein Michelsen deltager i 
 Nordplus Voksen projekt 
(Talentspor i Norden) og er 
tilknyttet et Erasmus-projekt 
(ConneQt) 

Styrket forsknings- og 
udviklingsbasering 
6.1 forskningsaktive 
medarbejdere 
 

Deltagelse i udviklings- og 
forskningsprojekter samt 
formidling på UC Syds 
forskningsdag  
 

Jens Juulsgaard Larsen og 
Anni Rosengren Korsbæk  

Inden for eksisterende rammer  Minimum 3 af 
videreuddannelsens 
medarbejdere deltager i 
forsknings- og 
udviklingsprojekter 
 
Charlotte Juhl Nielsen og 
Grethe Fogh Nielsen deltager i 
et forskningsprojekt under 
forskningssporet dagtilbud og 
skole 
 
Inga Stein Michelsen og 
Micheal Normann Juul 
Christiansen har deltager i 
forskningsprojekt under Bo 
Morthorst Rasmussen og har 
holdt oplæg på 
forskningsdagen 2017 
 
Hannie van der Windt og Anne 
Tolstrup Gregersen: Projekt 
for Entreprenørfonden – 
sammen med UCL. 
 
Minimum 3 af 
videreuddannelsens 
undervisere formidler projekter 
ved forskningsdagen 2017. 
Målet et nået. Se program for 
forskningsdagen  
  
Minimum 75 % af 
videreuddannelsens egne 
undervisere deltager i 
forskningsdagen 2017 
 

Styrket forsknings- og 
udviklingsbasering 
6.3 og 6.4 publikationer 

Publikationer skrevet af 
videreuddannelsens 
undervisere og udgivet i 

Jens Juulsgaard Larsen og 
Anni Rosengren Korsbæk  

Inden for eksisterende rammer  Målet er 8 artikler  
 
Inga Stein Michelsen har 
skrevet en artikel ud fra 



tidskrifter eller på en 
publiceringskanal på 
listen anerkendt af UC Videns 
Kvalitetsudvalg 
 
 

forskningsprojekt men artiklen 
er endnu ikke antaget til 
publicering  
 
Michael Normann Juul 
Christiansen: Albrechtsen, 
Thomas R.S. & Michael N.J. 
Christiansen (2017): ” Mellem 
skole og forvaltning. 
Professionsdannelse i 
samarbejdet mellem skole og 
kommunal forvaltning”, Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag. 
 
Michael Normann Juul 
Christiansen og Hans-Henrik 
Jessen skriver på artikel om 
Disruption, men er endnu ikke 
færdige. 
 
Hannie van der Windt og Anne 
Tolstrup Gregersen er i gang 
med en artikel med afsæt i 
projekt om entreprenørskab, 
støttet af fonden for 
entreprenørskab. 
 
 
 

Læringstilvækst og 
talentudvikling 
7.1 læringstilvækst 

Effektmålingsprojekt i 
samarbejde med People Way. 
Der laves effektmåling på 4 
forløb i 2017. Aftalen er 
etableret i 2016 
 

Jens Juulsgaard Larsen, Anni 
R. Korsbæk, Grethe Fogh 
Nielsen og Pia Toft Assenholm  

Inden for eksisterende rammer 3 gennemførte 
effektmålingsprojekter med 
erfaringsopsamling 
gennemføres fra marts 2017 til 
og med efteråret 2017 

Handleplaner 
Kommunikation og 
markedsføring 
1.1. implementering af ny 

kommunikationsplatform 
1.2. implementering af 

Videreuddannelsens 
kommunikations- og 
markedsføringsplan 

Nye hjemmeside layout for 
Videreuddannelsen  
 
Sociale medier  
 
Nyhedsbreve  

Ledergruppen i VU i 
samarbejde 
kommunikationsafdelingen  

Ledergruppens mødetid med 
kommunikationsafdelingen  

Ny funktionel hjemmeside 
layout i december 2017 
 
Anvendelse af sociale medier 
og nyhedsbreve 
 
Sundhedsområdet:  



Vi er på vej, men det kræve 
stor opmærksomhed og 
træning. har pt. stor fokus på 
Linked In. 

Kvalitetssikring og akkreditering4 
Tilrettelæggelse og 
gennemførelse 
1.1 optimering af læringsmiljø 

Se ovenfor punkt 1.3 under 
udviklingskontrakten 

Jens Juulsgaard Larsen  Inden for eksisterende rammer Se ovenfor punkt 1.3 under 
Udviklingskontrakten 

Tilrettelæggelse og 
gennemførelse 
1.2 mere effektfuld 
introduktion til Blackboard 

Udvikling af videointroduktion 
til Blackboard 
Retningslinjer for 
undervisernes indretning af og 
vejledning i Blackboard  

Jens Juulsgaard Larsen og 
Anni Rosengren Korsbæk  

Inden for eksisterende rammer  Tre introduktionsvideoer 
suppleret med AIT’s videoer. 
Projektet er lagt på hylden idet 
det i det sene forår blev 
besluttet at skifte fra 
Blackboard til Itslearning. Det 
kan blive relevant med videoer 
til det nye system, men Vi 
afventer AITs tiltag på området   

Tilrettelæggelse og 
gennemførelse 
1.3 optimering af tidsplan for 
udsendelse af modulplan  

Udarbejdelse af retningslinjer 
for udsendelse af modulplan  

Uddannelseskoordinatorerne i 
samarbejde med undervisere 
og studiesekretærer  

Inden for eksisterende rammer Færre klager over for sent 
udsendte modulplaner og 
litteraturlister  
Pia: Der er sat fokus på det og 
det søges sikret mv. 
Grethe har haft det på 
undervisermøder 
Dorthe: Der arbejdes på det.  

Tilrettelæggelse og 
gennemførelse 
1.4 Øget aktivitet  

Der iværksættes 
markedsføringsinitiativer med 
henblik på øget aktivitet på 
akademiuddannelserne, på 
den sundhedsfaglige diplom 
samt diplom i psykiatri.  
På diplom i beskæftigelse  
etableres 4 støttede hold for 
jobcentermedarbejdere   

Kirsten Skaastrup, Pia Toft 
Assenholm, Maria L. Wollesen  

Inden for de eksisterende 
rammer 

Tilgangen til 
akademiuddannelserne øges 
med 10 % i 2017 set i forhold 
til 2016 
Tilgangen til den 
sundhedsfaglige diplom og 
diplom i psykiatri øges med 20 
% i 2017 set i forhold til 2016 
Diplom i beskæftigelse er øget 
med 4 støttede hold i 2017 set 
i forhold til 2016   

                                                      
4 Indsatser ift. videngrundlag, niveau og indhold og relevans. 



Tilrettelæggelse og 
gennemførelse 
1.5 udvikling af uddannelserne 

Udvikling af de 
specialpædagogiske moduler 
på PD med henblik på de nye 
vilkår i folkeskolen 
 
Udbredelse af 
studieforberedende forløb for 
studerende på diplom i 
erhvervspædagogik 
 

Kirsten Skaastrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inden for eksisterende rammer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udviklede og igangsatte 
moduler på PD,  
Flere studerende deltager i 
2017 på studieforberedende 
forløb end i 2016 
 
Særlig fokus på udvikling af 
specialpædagogiske moduler 
via kataloger og fokus på 
udbud. 
Forsøger at få aktiviteter på 
området til ledige pædagoger. 
 
Studieforberedende kurser: 
Udbudt – men ingen 
efterspørgsel 
 
Pia: Der arbejdes på at øge 
diplommodulerne på det 
sundhedsfaglige område.  
Der er dog udfordringer i at 
kommunerne efterlyser flere 
kurser og samtidig er præget 
af udrulningen af FS3 ( Fælles 
sprog tre) 

 Implementering af feedback 
aktiviteter på DUEK 
 

Grethe Fogh Nielsen  
 
 
 

Inden for eksisterende rammer 
 
 
 

Feedback aktiviteter fremgår 
af modulplaner på DUEK.  
 
Det er fortsat et fokuspunkt 
 
 

På diplom i ledelse skal de 
studerende i løbet af de første 
9 moduler være blevet 
præsenteret for minimum 6 
forskellige empiriske 
undersøgelsesmetoder 

Anni R. Korsbæk  
 
 
 
 
 

Inden for eksisterende rammer 
 
 
 
 
 

Undersøgelsesmetoder 
fremgår af modulplaner på DIL 
 
 
 
 

 
Udvikling af 
opfølgningskoncept for DIL 
med henblik på at følge op på 
implementering af opgaves 
ledelsesudfordring  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UC Syd har kontakt til 
minimum 25 % af de 
afgangsstuderende på DIL  
 
 
 
 



Udvikling af tværfaglig 
praktikvejlederuddannelse på 
den sociale diplom 
 

Maria Wollesen, Grethe Fogh 
Nielsen og Kirsten Skaastrup 

Inden for eksisterende rammer Tværfaglig 
praktikvejlederuddannelse 
 
Der er udviklet og beskrevet 
en tværprofessionel 
vejlederuddannelse 

Tilrettelæggelse og 
gennemførelse (RPI) 
1.6 Opsamling fra 

uddannelsesberetninger – 
forskel på fagligt udbytte 
og fagligt niveau.  

PÅ VU er der ikke en generel 
tendens til at fagligt udbytte 
ligger lavere end fagligt 
niveau, men der er forskel i 
antal markeringer – cirka 3 
gange så mange røde og gule 
markeringer på fagligt udbytte 
end på fagligt niveau. 29/9 
røde, 6/2 gule 
Uddannelseskoordinatorerne 
har fokus på hvad der er 
grundlaget for den forskellige 
vurdering. Generel drøftelse 
på VU ledermøde og på 
MoUS.  

Uddannelseskoordinatorer  Inden for de eksisterende 
rammer 

Målet er at reducere forskellen 
og at få 50% færre røde og 
gule markeringer på fagligt 
udbytte 
 
 

Videngrundlag 
2.1 social diplom 
 

Fokus på større sammenhæng 
mellem teori og praksis samt 
nyere teorier og modeller 

Maria L. Wollesen Inden for eksisterende rammer Det fremgår af modulplanerne  
 
Dorthe: Der er fokus på det i 
forhold til UFSS 

Relevans 
3.1 aftagerfora  
 

Analyse af hvilke områder, 
hvor oprettelsen af aftagerfora 
vil øge kontakten til aftagerfelt 
og dermed udvikle 
uddannelser i et tættere 
samarbejde med praksis samt 
øge tilgangen af studerende  
Deltagelse i samt invitere til 
netværksmøder på udvalgte 
områder 
Arrangere særlige temamøder 
for aftagerfeltet 
 

Jens Juulsgaard Larsen og 
uddannelseskoordinatorerne  

Inden for eksisterende rammer Etablering af yderligere 2 
aftagerfora set i forhold til 
2016 
 
Planen er at oprette et 
aftagerfora på 
beskæftigelsesområdet og 
aftagerne er taget i ed. 
Mangler blot indkaldelse til 
første møde 
 
Deltagelse i netværksmøder 
Temadage  
 
Lone har et kommunalt 
netværk omkring 
kompetenceudvikling i 
folkeskolen, som mødes 3- 4 
gange årligt. 



Kvalitetssikringssystemet  
4.1 turnusakkreditering 
 

Udvikling af rapportskabelon 
for videreuddannelsens 
uddannelser 
Anvendelse af fællesdrev som 
journaliseringsplatform 
Skabelon til beskrivelse og 
sikring af eksterne 
underviseres videngrundlag   

Videreuddannelsens 
ledergruppe samt 
kvalitetskoordinator  

Inden for eksisterende rammer Ny skabelon foråret 2017 
Struktur i fællesdrev foråret 
2017 
Udvikling af skabelon til sikring 
af eksterne underviseres 
videngrundlag, foråret 2017 
 
Der er lavet en ny skabelon, 
strukturen i K drevet er på 
plads og der er udviklet em 
skabelon til sikring af eksterne 
underviseres videngrundlag,  

Kvalitetssikringssystemet  
4.2 turnusakkreditering 
 

VU’s gennemførelse af 
turnusakkrediteringer jvnf. plan  
 

Videreuddannelsens 
ledergruppe samt 
kvalitetskoordinator  

Inden for eksisterende rammer  Årets turnusakkrediteringer er 
gennemført med positivt 
resultat 
 
Sundhedsområdet: Der er 
iværksat og udformet 
forskellige dokumenter. 
Udfordringen er at finde 
eksterne panel deltagere 
 
Diplom i erhvervspædagogik 
blev positivt turnusakkrediteret 
i foråret 2017 
 
Diplom i ledelse skal 
turnusakkrediteres i efteråret 
2017 

 


