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Skoleniveau 
HANSENBERGs mission er at skabe lærelyst, studie- og erhvervskompetencer. På 

HANSENBERG er det vigtigt for os at give unge som ældre lyst til at lære. Det skal være sjovt at 

lære, også det der er svært og præget af udenadslære. Det er væsentligt, at man motiveres til at 

lære og finder glæde heri, at ens nysgerrighed hele tiden pirres. På den måde kan der skabes gro-

bund for den livslange læring, som er og bliver et must. 

 

Lærelyst 
Med ordet lærelyst signaleres, at læring i lige så høj grad skal være en indre nødvendighed som 

en ydre påvirkning fra omgivelserne. Det betyder også, at vi konstant vil holde os den enkeltes 

forudsætninger og styrker for øje, i stedet for mangler og svagheder. 

 

Erhvervskompetencer 
De kompetencer, vi giver, skal være brugbare i erhvervslivet og til fortsat uddannelse. Derfor må vi 

arbejde på altid at være i tæt kontakt med elever, kursister og virksomheder, og vi skal tage vores 

afsæt i deres krav og behov. 

 

HANSENBERGs vision: Vi frigør vores indre energi og kreativitet i et værdiskabende fællesskab 

med vores elever og kursister.  

 

Skolens værdigrundlag er: 

 Værdiskabelse 

 Generøsitet 

 Lærelyst 

 Passion 

Værdierne skal gennemsyre alt, hvad vi arbejder med og føre os hen imod vores vision. 

 

På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig – 

kort sagt give lærelyst samt studie- og erhvervskompetence. Undervisningen tager udgangspunkt i 

erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven bliver fagligt udfordret i emner knyt-

tet til den valgte fagretning eller uddannelse. Gennem praktiske eksperimenter og undersøgelser 

lærer eleven at planlægge eget arbejde og samarbejde med andre. Det har vi fastholdt i nogle 

overordnede mål for det pædagogiske arbejde. 
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Pædagogiske mål: 

 Eleverne kender og arbejder bevidst med egne styrker og talenter og får løbende vejled-

ning af kompetente lærere, der ”vil” den enkelte elev.  

 Eleverne udfordres i et stimulerende læringsmiljø, som er kendetegnet ved faglig professi-

onalisme, nysgerrighed og engagement.  

 Eleverne bidrager til et godt læringsklima ved at tage ansvar for hinanden og for en god so-

cial omgangstone.  

 Eleverne gennemfører undervisningsaktiviteter tilpasset individuelle læringsformer, fokus, 

behov og niveau.  

 Eleverne oplever skole og praktik som en helhed, hvor den ene er den andens forudsæt-

ning og berettigelse.  

 Eleverne opbygger en stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og 

skaber derved lærelyst og trivsel.  

 

Målene tager deres afsæt i HANSENBERGs ”Kodeks for god pædagogik”. Samme kodeks sætter 

retning og indhold på centrale elementer i det didaktiske og pædagogiske arbejde på skolen. ”Ko-

deks for god pædagogik” findes på skolens hjemmeside. For at de pædagogiske mål opnås, står 

dialog og samtale om skoleforløb og læringsmål centralt i HANSENBERGs pædagogiske tænk-

ning.  

”Kodeks for god pædagogik – i praksis” og hertil hørende ”Konkrete værktøjer og modeller” tager 

afsæt i den oprindelige folder ”Kodeks for god pædagogik” og operationaliserer denne. 

Overordnede fokuspunkter, der får betydning for det pædagogiske og didaktiske arbejde:  

 Digitalisering og nytænkning af undervisningsmiljø 

 Bæredygtighed 

 Internationalisering 

 XHOUSE-strategi, herunder innovation 

 

Digitalisering og nytænkning af undervisningsmiljø: Hovedformålet er at udnyt-

te de muligheder, som digitaliseringen giver, for at berige og ændre undervisningsformerne, sikre 

fleksibel læring, anvende mobil teknologi, der ikke er afhængig af et institutionelt defineret sted, og 

øge adgangen til online-læringsressourcer til gavn for elevernes læring.  

Det er ligeledes formålet, at anvendelse af digitale medier og redskaber dels understøtter og kvali-

ficerer elevernes læreprocesser og udvikling af vigtige læringskompetencer, som evnen til at pro-

blemløse, arbejde kollaborativt, være kreativ og innovativ, dels udvikler og inspirerer til en didaktik, 

der giver lærere og elever mulighed for at implementere digitale teknologier.  
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Det gælder både i undervisningen og i koblingen mellem aktiviteterne på skolen og i praktikken for 

at styrke sammenhængen mellem skole- og virksomhedsdelen samt sikre en højere grad af trans-

fer mellem aktiviteter. Det gælder ligeledes ift. større variation i undervisningen, øget differentiering 

og kompenserende værktøjer til bl.a. elever med skriftsproglige vanskeligheder.  

Mål 

 At praktiksteder oplever en kvalificeret dialog mellem skole og praktiksted 

 At praktiksteder oplever en kvalificeret dialog mellem skole og praktiksted.  

 At eleverne oplever en øget sammenhæng og transfer mellem skole- og praktikdelen.  

 At skolechefer, uddannelsesledere, stabsfunktioner og lærere er en del af en digitalise-

ringsproces, hvor de ved, hvor skolen skal hen, og hvor de deltager i at nå disse mål.  

 At lærerne er kompetente til at bruge digitalisering, som beskrevet i denne strategi og i 

brancheskolernes aktivitetsplaner.  

 At skolechefer, uddannelsesledere og lærere har viden om teknologien på deres erhvervs-

faglige område.  

 At lærerne udnytter de læringspotentialer, der ligger i at anvende teknologi, og dermed 

skaber øget læring, så de unge er kompetente til at møde fremtidens udfordringer.  

 At lærerne er fortrolige med digitale medier og redskaber, så disse integreres i alle fag som 

støtte til læring, som redskab til differentiering, variation og afveksling.  

 At lærerne medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse.  

 

Digitale medier skal bruges i undervisningen, så elevernes læring understøttes på den mest hen-

sigtsmæssige måde. Lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen tager 

afsæt i didaktiske (e-didaktiske) overvejelser, der understøtter et fleksibelt læringsmiljø med ud-

gangspunkt i den enkelte elev. Udgangspunktet er, at de unge vokser op i et digitaliseret samfund, 

og skolen skal understøtte, at de tilegner sig kompetencer til at begå sig i et digitaliseret samfund 

med den digitale dannelse og det ansvar, som dette fordrer.  

Visionen er, at digitale medier og redskaber anvendes, når undervisningen forberedes, gennemfø-

res, evalueres og rammesættes, så det fremmer den enkelte elevs læring og dannelse samt kom-

petencer til at indgå i og bidrage til det omgivende samfund. Det er af afgørende betydning, at den 

enkelte elev oplever sig selv både som deltager og producent ift. egne læringsprocesser.  

Digitale medier og redskaber er en del af alle fag, fagdidaktikken og undervisningen, og digitalise-

ring skal skabe grundlag for udvikling af nye eller ændrede læringsformer. Digitale medier er cen-

trale temaer som fagdidaktisk løftestang, styrket differentiering, videndeling og eleverne som pro-

ducenter.  
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Bæredygtighed er essentielt på HANSENBERG. Tankegangen bag begrebet er, at bæredyg-

tighed er det, ”der skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generatio-

ners mulighed for at dække deres behov". Med baggrund i denne tankegang arbejdes der bevidst 

og kontinuerligt med at udvikle et ”bæredygtighedsmindset” hos de unge, der er under uddannelse, 

og blandt alle de ansatte på HANSENBERG. Eksempelvis gennemfører alle skolens Grundforløb 

1-elever et undervisningsforløb, hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet, ligesom der er nedsat 

et miljøråd, hvor elever, lærere og ledere er repræsenteret og arbejder med bæredygtighed på 

flere fronter.  HANSENBERG arbejder med høj grad af involvering for at øge engagementet for 

både eleverne og organisationen som helhed. 

 

Fremtidens håndværkere har en stor indflydelse på udbredelsen af og udviklingen af bæredygtig 

produktion og byggeri. Både når det gælder egen omgang med og brug af ressourcer, og når det 

gælder udviklingen af nye og mere bæredygtige produkter, hvorfor bæredygtigheden sættes i cen-

trum på skolen i en erhvervsfaglig kontekst. Der ligger et stort handlingsorienteret potentiale i at 

klæde eleverne på til at kunne deltage i beslutninger og praktiske tiltag, der kan bidrage til et mere 

bæredygtigt samfund i fremtiden. 

Da afstanden mellem teori og praksis på erhvervsskolerne er meget kort, kan aktiviteter ud af hu-

set med fordel bestå i at besøge virksomheder og producenter med forskellige holdninger/tilgange 

til bæredygtig produktion. Ved at involvere det lokale erhvervsliv i arbejdet med bæredygtighed 

arbejdes der med lokale problemstillinger, som på sigt kan være med til at skabe job og vækst i 

lokalområdet. Den bæredygtige dimension kan ligeledes medtænkes i events, messer og konkur-

rencer, som skolens elever på skolen allerede deltager i. 
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Internationalisering: HANSENBERGs internationale strategi tager afsæt i HANSENBERGs 

mission om at skabe lærelyst og erhvervskompetence samt EUD-lovgivningens målsætning om, at 

eleverne skal bibringes ”viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og ud-

dannelse i udlandet”. Dette er ligeledes udspecificeret i hovedbekendtgørelsen som et krav om, at 

vi skal ”fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreud-

dannelse”. 

At kunne se sig selv, sit fag og sin uddannelse i en større sammenhæng er relevant for alle elever. 

At se sin uddannelse i et andet perspektiv uden for Danmarks grænser, hvor ”vi plejer…” ikke læn-

gere giver mening, kan medvirke til at perspektivere faglige vinkler inden for et givent fagområde, 

ud fra et møde med andre måder at tænke sundhed, kultur, menneskesyn og uddannelse på. Ele-

verne får en masse oplevelser og faglige erfaringer, som efterfølgende gør dem meget eftertragte-

de på jobmarkedet. 

Mål 

 Vores ledelse og medarbejdere er præget af et internationalt udsyn  

 Skolens internationaliseringsstrategi er forankret i den samlede uddannelsesstrategi.  

 Alle skolens uddannelser, herunder også HANSENBERG Tekniske Gymnasium, har im-

plementeret en international dimension i undervisningen. 

 Vores uddannelsesmiljø giver vores elever, kursister og medarbejdere et internationalt ud-

syn med internationale kompetencer, der kvalificerer til fremtidens arbejdsmarked.  

 Flere elever kommer i praktik – via mobilitetsprogrammer på grundforløbet og ”praktik i ud-

landet” efter afsluttet grundforløb.  

 Vi er en attraktiv partner for internationale samarbejdspartnere.  

 Vi vil deltage i internationale projekter og internationalt udviklingsarbejde.  

 Vi vil levere attraktive og fremtidssikrede uddannelsesaktiviteter, som skaber robuste og 

livsduelige mennesker, der kan arbejde og begå sig i en global verden med stadig større 

krav om internationale kompetencer.  

 Vi vil understøtte lærermobilitet.  

 Vi er et attraktivt skolevalg  
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XHOUSE-strategi – Innovation: Der arbejdes med at implementere innovation i under-

visningen på mange niveauer. Innovation er i sin grundtanke at gå fra en ide til et produkt, der kan 

sælges. Innovation i undervisningen skal hjælpe eleverne til at skabe ideer, der kan omsættes til 

praksis, og skabe værdi. Det handler om at kombinere kendt viden med ny viden og anvende disse 

i nye sammenhænge.  

I innovation arbejdes der med Design Thinking, der er en brugercentreret tilgang til problemløsnin-

gen. Eleverne arbejder med at få indsigt i brugerens behov, skabe mange ideer, udarbejde model-

ler og få feedback fra brugeren og underviseren for at raffinere og videreudvikle ideerne. Der ar-

bejdes med at forstå problemet, inden der udvikles en løsning. I Design Thinking er inddragelsen 

af brugeren og interessenter med til at udvikle ideerne. Der arbejdes med rapid prototyping, hvor 

ideerne bliver gjort håndgribelige tidligt i forløbet, så brugeren kan få afprøvet ideen, og denne kan 

rettes til. Tværfaglig viden og ekspertviden er med til at skabe en bred idemængde. Eleverne skal i 

forløbet flere gange lave et pich af deres ide og opnår derved erfaring med at præsentere produk-

ter, ideer og tanker. 
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Uddannelsesniveau 
Helhed på tværs af grund- og hovedforløb kræver udvikling og planlægning. Undervisningen gen-

nemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret, således at eleverne arbejder med 

praktiske arbejdsopgaver inden for det hovedområde, de har valgt.  Undervisningen skal være ty-

delig praksisnær, så eleverne møder et konkret fagligt indhold, der giver mening for eleven og ret-

ning for uddannelsen.  

 

Udgangspunktet for uddannelserne er kompetencemål, som bestræbes oversat til konkret under-

visning i de lokale undervisningsplaner.  

 

Lærerne sikrer elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at 

udforme sin egen uddannelsesplan/-bog inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med lære-

ren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. 

Eleven har i de enkelte undervisningsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt 

efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større projekter eller mere lærersty-

rede opgaver. Det endelige valg i de enkelte opgaver tager udgangspunkt i elevens formåen og 

foretrukne læringsstrategi. 

 

Professionelle læringsfællesskaber 
Professionelle læringsfællesskaber handler om, at teamet skaber fælles værdier og forståelse og 

forstår, at de har et kollektivt ansvar for elevernes læring og trivsel. Læringsfællesskabet lægger 

vægt på fælles kompetenceudvikling og understøtter fælles undervisningsforløb og kollegasupervi-

sion.  
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Undervisningsniveau 
De lokale undervisningsplaner skal sikre effektive metoder og aktiviteter til læring. Underviserne 

skal i et tæt samarbejde udvikle og planlægge læringsaktiviteter så praksisnærhed gennemsyrer 

undervisningen. Den enkelte underviser er ansvarlig for at udvikle forløbs- og lektionsplaner samt 

elevopgaver.  

 

Læringsmiljøer skal tænkes differentieret og fleksibelt til forskellige elev- og holdtyper, så vi sikrer 

høj faglighed, faglige fællesskaber, høj elevtilfredshed og kvalitet i undervisningen. 

Elevernes læringsudbytte sikres ved feedup, feedback og feedforward samt 

undervisningsdifferentiering. Det vil sige en pædagogisk praksis, der fx er forankret i større cases 

og projekter, der giver mulighed for differentiering i opgaveløsningen. 

 

I de lokale undervisningsplaner beskrives, hvordan der arbejdes konkret med skolens FPDG i de 

enkelte undervisningsforløb med fokus på nedenstående områder: 

 

Undervisningens praksis 

 Aktualitet 

 Høj faglig standard 

 Praksisnærhed, tværfaglighed og helhedsforståelse 

Trivsel og relationer 

 Fokus på elevernes erhvervsrettede, almene og personlige udvikling. 

Evaluering og feedback  

 Medansvar for egen læring øges progressivt under uddannelsen. 

”Kodeks for god pædagogik – i  praksis” og hertil hørende ”Konkrete værktøjer og modeller” sætter 

retning og indhold på centrale elementer i det didaktiske og pædagogiske arbejde på skolen.  


