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Tættere på erhvervslivet 

Praksisnærhed
“Hvor der før var en tilskuer, lad der nu være en deltager.”  
(frit oversat fra National Research Council, 2000, s. 104)



HANSENBERGs fælles pædagogiske og didaktiske grundlag skal forstås som 
den overordnede ramme for skolens pædagogisk og didaktiske aktivitet. 

Det betyder, at arbejdet med den konkrete udformning af, hvordan dette 
grundlag skal slå igennem i undervisningen, skal foregå i på de enkelte 
brancheskoler og i de enkelte teams. 

Til at understøtte dette arbejde er der udviklet Moodlerummet “Digitale 
teknologier og ændrede undervisningsformer”, som indeholder digitale 
pædagogiske og didaktiske temaer med tilhørende refleksionsspørgsmål. 



Navnet HANSENBERG har dybe rødder i skolens historie. Det var nemlig 
borgerskolelærerne P. Hansen og Chresten Berg, der tog første skridt til 
Kolding Tekniske Skole ved at oprette en aftenskole for lærlinge inden for 
håndværk i 1854. Hansen og Berg havde en drøm:  
       At alle unge mennesker skulle have mulighed for at blive til noget. 

HANSENBERGs mission 
Vi skaber lærelyst og giver studie-og erhvervskompetence 

Hvert år vælger mere end 3.500 elever at uddanne sig på HANSENBERG i 
kortere eller længere uddannelsesforløb. Vi har fokus på den enkelte elevs 
læring, faglige indsigt og dannelse. 

Bliv dig selv er vores løfte til eleverne, og det løfte kan vi kun indfri ved at 
både elever, skole og erhvervsliv er i åben dialog og gør en fælles indsats. Vi 
gør vores yderste for, at den fælles indsats understøtter, at hver enkelte elev 
får den bedste uddannelse - uddannelse med fremtid. 

HANSENBERGs vision 
Danmarks foretrukne skole på vores felt 

Teknologierne og arbejdsmarkedets behov udvikler sig hastigt inden for 
vores uddannelsesfelt. Dette påvirker de krav til færdigheder, som eleverne 
bliver mødt med videre i uddannelsessystemet og i deres erhvervskarriere. 

Vores mål er at sikre høj undervisningskvalitet og til stadighed at bevare 
skolens udviklingsevne. Derfor prioriterer vi faglig udvikling. Det gælder både 
inden for vores faglige områder og i forhold til vores måde at undervise 
eleverne på. 

Vi vil imødekomme erhvervslivets og de videregående uddannelsers 
efterspørgsel på veluddannede elever fra HANSENBERG - også i fremtiden. 
Vi yder dermed vores bidrag til, at Danmark kan opretholde et højt fagligt 
niveau og konkurrenceevnen på et globalt marked. 

De overordnede rammer 



HANSENBERGs 
strategiske fokus

Vi arbejder med ovenstående fire strategiske fokusområder, som bidrager 
til, at vi kan leve op til vores mission - og nå vores vision.

Digitalisering 

Bæredygtighed 

XHOUSE 

Internationalisering 



Vi er ordentlige 
Vi behandler hinanden med respekt, tager hensyn og stiller krav 

Vi er modige 
Vi viser handlekraft og tager ansvar, når vi møder nye opgaver og forandringer 

Vi er nysgerrige 
Vi fremmer lærelyst samt opsøger og giver feedback på rette sted 

Vi er engagerede 
Vi gør os umage, prioriterer og gør gerne en ekstra indsats 

Værdierne beskriver de forventninger, vi har til hinanden på skolen, uanset om 
du er elev eller medarbejder. Vores daglige indsats og samarbejde hviler på 
skolens værdigrundlag.

HANSENBERGs 
værdigrundlag



HANSENBERG har gennem mange år haft et stort fokus på det 
pædagogiske og didaktiske arbejde på skolen. 

Modellen på modsatte side sætter fokus på de områder og 
temaer, som er en del af den pædagogiske og didaktiske 
udvikling. Målet er at sikre god praksis og gøre skolens elever 
så dygtige, som de kan. 

Temaerne i Kodeks for god pædagogik og didaktik kan bruges 
som afsæt for pædagogiske og didaktiske dialoger og 
drøftelser i teamene, hvor elevernes læring sættes i centrum. 

Kodeks for god 
pædagogik og 
didaktik



I 2017 fik HANSENBERG sin første Digitaliseringsstrategi, hvilket betød, at 
skolen valgte et nyt LMS-system (Moodle) og en 1:1 løsning, hvor alle nye 
elever får stillet en iPad til rådighed, når de starter på en uddannelse på 
HANSENBERG. 

Inddragelsen af digitale teknologier har selvfølgelig betydning for måden at 
tænke undervisning på. Det giver underviseren nye redskaber, der kan 
inddrages i både forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af 
undervisningen. 

For at understøtte anvendelsen af digitale teknologier og de ændrede 
undervisningsformer har skolen afholdt både iPad- og Moodleworkshops. 
Disse workshops har primært været redskabsworkshops, men altid med 
det afsæt, at lærerne fik tid til at arbejde med og re-tænke egne materialer i 
et nyt digital pædagogisk og didaktisk design. 
Der har ligeledes været afholdt en fælles pædagogisk dag, hvor det var 
underviserne, der inspirerede hinanden ved at vise en digital teknologi med 
afsæt i eget fag og uddannelse. Dette “lærer til lærer-koncept” vil fremover 
blive vægtet højt. 

Moodlerummet “Digitale teknologier og ændrede undervisningsformer”, som 
indeholder digitale pædagogiske og didaktiske temaer med tilhørende 
refleksionsspørgsmål er tænkt som en vigtig ressource til at sikre, at 
HANSENBERG fortsat har fokus på kvaliteten af undervisningen ved at 
lærerne vælger digitale teknologier til og fra på baggrund af deres refleksion 
over pædagogiske og didaktiske formål. 

Direkte link Moodlerummet: https://moodle.hansenberg.dk/course/
view.php?id=1569 

Digitale teknologier
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I moodlerummet “Digitale teknologier og ændrede undervisningsformer” er 
følgende digitale pædagogiske og didaktiske temaer foldet ud: 

Kompetencer i det 21. Århundrede  
SAMR-modellen 
Eleven som producent & formidler 
iPad som læringsredskab 
Den e-didaktiske model 
Den e-didaktiske overvejelses-model 
Fleksible læringsrum -og miljøer 
Flipped Classroom & Flipped Learning  
Stilladsering 
Kooperation & Kollaboration 
Motivationsorienteringer som elevaktiverende redskab  
Elev- og læreroller  
Helhedsorienteret undervisning 
Klasseledelse 

Moodle - skolens LMS 
Digitale pædagogiske og didaktiske temaer 



Hovedformålet er at udnytte de muligheder, som digitalisering 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 teknologier dels 
understøtter og kvalificerer elevernes læreprocesser og udvikling af vigtige 
læringskompetencer, som evnen til problemlæse, arbejde kollaborativt, 
være kreativ og innovativ, dels udvikler og inspirerer til en didaktik, der 
giver lærere og elever mulighed for at implementere digitale teknologier. 

Øget anvendelse af digitale teknologier i undervisningen skaber mulighed 
for, at eleverne lærere på nye måder, i andre sammenhænge og flere 
værktøjer. Øget brug af digitale teknologier åbner op for nye fleksible 
organisationsformer og differentierede arbejdsmetoder og spiller en rolle i 
forhold til at kvalificere de processer, der er knyttet til elevernes læring og 
undervisningens form.  

Digitalisering - ændrede 
undervisningsformer - og 
læringsmiljøer



Digitale teknologier skal bruges i undervisningen, så elevernes læring 
understøttes på den mest hensigtsmæssige måde. Lærerens 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen tager afsæt 
i e-didaktiske overvejelser, der understøtter et fleksibelt læringsmiljø med 
udgangspunkt 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 digital 
dannelse og det ansvar, som dette fordrer. 

Visionen er, at digitale teknologier anvendes, når undervisningen 
forberedes, gennemføres, evalueres og rammesættes, så det fremmer 
den enkelte elevs læring og dannelse samt kompetencer 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 i 
forhold til egne læreprocesser. 

Digitale teknologier er en del af alle fag, fagdidaktikken og 
undervisningen, og digitalisering skal skabe grundlag for udvikling af nye 
eller ændrede læringsformer. Digitale teknologier er centrale temaer som 
fagdidaktisk løftestand, styrket differentiering, videndeling og eleverne 
som producenter. 

Ovenstående har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det digitale 
pædagogiske og didaktiske arbejde.



Mål og handlinger for det 
digitale pædagogiske og 
didaktiske arbejde

Eleverne mødes af et fleksibelt læringsmiljø, der sikrer den enkelte elevs 
læringsprogression. 

Eleverne kan tilgå undervisningsmaterialer uanset tid og sted (fleksibel læring) 

Eleverne anvender digitale teknologier i undervisningen, der dels kan styrke og 
transformere læreprocessen til nye undervisnings- og læringsformer. 

Eleverne anvender en digital læringsplatform, som styrker elevernes indblik i deres egen 
progression og progression i faget.



Mål og handlinger for det 
digitale pædagogiske og 
didaktiske arbejde

Lærerne er fortrolige med digitale teknologier, så disse integreres i alle fag som støtte til 
læring, som redskab til differentiering, variation og afveksling. 

Lærerne vælger digitale teknologier til og fra på baggrund af lærerens refleksion over 
pædagogiske og didaktiske formål. 

Lærerne anvender undervisningsformer, hvor digitale teknologier er en naturlig del af 
planlægningen og evalueringen. 

Lærerne anvender digitale teknologier til differentiering af og variation i undervisningen. 

Lærerne anvender digitale teknologier som kompenserende værktøjer til bl.a. elever 
med skriftsproglige vanskeligheder. 

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. 

Lærerne medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse. 

Lærerne anvender en digital læringsplatform til samtlige læringsforløb.



På HANSENBERG er der udover et fokus på elevernes faglige trivsel og 
læring også et særligt fokus på arbejdes med elevernes personlige og sociale 
trivsel. 

Skolens målsætning på dette område er: 
At sikre en øget elevtrivsel 
At sikre en høj gennemførelse  
At sikre at eleven lykkes bedre med sin uddannelse  
At sikre gode muligheder for skabelse og fastholdelse af sociale relationer 

HANSENBERGs arbejde med tilstedeværelse og fravær bygger på 
følgende principper: 
Tidlig indsats 
Elevkonferencer  
Tætte relationer  
Omdrejningspunktet er elevens læring og styrkelse af motivation og mening 

Samarbejdet med eleven om tilstedeværelse bygger på tillid og relationer 
mellem den enkelte elev og lærerne samt tager udgangspunkt i, hvordan 
eleven når sine læringsmål. Tillid og gode relationer skaber trivsel, motiverer, 
udvikler kompetencer og fastholder. En tidlig indsats øger sandsynligheden 
for, at eleven lykkes bedre med sin uddannelse. 

Ved at arbejde efter disse principper understøtter skolen følgende: 
1) En indsats, som tager udgangspunkt i den gode relation mellem elev og 
kontaktlærer/vejleder. 
2) En indsats for at styrke elevernes samarbejde og interesse i at indgå i 
sociale fællesskaber. 
3) En mere individuel og differentieret indsats, hvor det er opfyldelse af 
elevens læring og styrkelse af motivation og mening, der er 
omdrejningspunktet. 

Elevernes personlige og 
sociale trivsel på 
HANSENBERG



Vi har et digitalt mindset, når vi …

• Er nysgerrige på de digitale muligheder inden for vores fagfelt 
(og måske også udenfor)

• Har mod på at lære nye digitale løsninger at kende
• Selv opsøger ny viden om udviklingstrends og muligheder
• Hjælper kolleger og brugere til at se de digitale muligheder, de 

måske ikke selv var opmærksomme på
• Kan reflektere kritisk over muligheder og risici i den digitale 

udvikling på vores job.

Digitalt mindset
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