STRATEGI CAMPUS KØGE
2016 – 2018
Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe
- til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister,
medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af.

INDIVIDET SKABES I RELATIONER
- DERFOR ER VI ET ”VI” I CAMPUS KØGE

UNESCOS
LÆRINGSTILGANG
Learning to know

!

Vi skal uddanne vores elever, studerende, kursister og medarbejdere til tværfaglig nysgerrighed og kreativitet, som inspirerer
til livslang læring.

Learning to do

!

Vores elever, studerende, kursister og medarbejdere skal have de
rette kompetencer og vi skal sikre systematisk læring og refleksion.

Learning to be
together with

!

Vores elever, studerende, kursister og medarbejdere samarbejder i
et attraktivt, udviklende og tværfagligt fællesskab, som danner
dem gennem relationer og forbereder dem på et mangfoldigt
arbejdsmarked.

Learning to be

!

Vi skal skabe tryghed og anerkende vores elever, studerende,
kursister og medarbejdere fagligt og socialt, så de kan tage vare på
sig selv og andre.

VORES MISSION, VISION &
STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
MISSION

Vi forener uddannelse, innovation og erhverv.

VISION

Vi uddanner kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.

MÅLSÆTNING

Gennem samarbejde:
! Bidrager vi til vækst og udvikling lokalt og regionalt.
! Når vi den nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang
gennemfører en ungdomsuddannelse, og at 60% gennemfører en
videregående uddannelse i 2020.
! Arbejder vi ud fra kommissoriet og visionspapiret for et kommende
CAMPUS Køge.

STRATEGISKE
FOKUSOMRÅDER

Vi vil nå vores målsætning gennem fem strategiske indsatsområder;

RAPPORTERING

Vi sikrer gennemsigtighed mellem det vi vil, det vi gør og det, vi får ud af
det.

| Innovation | Uddannelser på alle niveauer | Et udviklende studiemiljø | En
attraktiv arbejdsplads | Fyrtårn for Køge.

INDSATSOMRÅDE 1

INNOVATION
MISSION

Vi anvender, praksisformilder og udvikler innovative metoder på tværs af
uddannelserne i CAMPUS Køge. Det sker i samspil med både offentlige og private
virksomheder, samt de højere uddannelsesinstitutioner.

VISION

Vi vil skabe et fundament for kreativ læring, der sikrer at flere ideer bliver til
virkelighed. Dette skal være med til at give vores elever, studerende og kursister nye
muligheder, højne uddannelsernes kvalitet og forbedre iværksættermiljøet.

MÅLSÆTNING

Vi samarbejder om at:
! Udfordre metoder og øge vidensdelingen omkring dem.
! Skabe en ny læringskultur, og sætter derfor synlig læring som mål.
! Etablere et inkubationsmiljø og iværksætte samarbejde mellem
uddannelsesinstitutionerne og på sigt erhvervslivet.

INITIATIVER

Handlingspunkter:
! FabLab med automatisering koblet med inkubation og iværksætteriundervisning.
! Udvikling af Centre for Excellence med fokus på talentudvikling og faglighed for en
bredere gruppe af elever, evt. gennem tværgående projektarbejde.
! Fælles innovationsrelaterede valgfag, herunder iværksætteri, prototypeudvikling og
start-up.

RAPPORTERING

Undersøgelser blandt ansatte og iværksættere, tilfredshedsmåling fra brugere samt
sparring med interessenter af effekt af innovationsmiljø.

INDSATSOMRÅDE 2

UDDANNELSER PÅ ALLE NIVEAUER
MISSION

Vi tilbyder, i stadig udvikling, en bred vifte af uddannelser på alle
uddannelsesniveauer.

VISION

Vi vil uddanne kompetente kandidater til arbejdsmarkedet og skabe et
undervisningsmiljø, hvor rejseafstanden til ny viden er kort.

MÅLSÆTNING

Vi samarbejder om at:
! Tiltrække attraktive uddannelsesinstitutioner for at matche efterspørgsel lokalt
og regionalt fra elever, studerende, institutioner og erhvervsliv.
! Styrke fagligheden, sikre pædagogisk efteruddannelse og bidrage til, at vores
undervisere er opdaterede på deres felt. Derigennem tilbyder vi vores elever,
studerende og kursister god, praksisnær undervisning.
! Udvikle nye forretningsmodeller til at favne flere uddannelsessøgende.

INITIATIVER

Handlingspunkter:
! Tilbyde tværgående forløb, som giver elever og studerende bedre muligheder for
at gennemføre deres uddannelser.
! Udvikle Garantiskolen således at vores elever og studerende ikke bruger klip, når
de snuser til nye uddannelsesmuligheder.

RAPPORTERING

Gennem trivselsmålinger og samarbejde med erhvervslivet arbejder vi på at sikre
den rette bredde i vores uddannelsestilbud, således at vores tilbud matcher
efterspørgslen på uddannelser og kompetencer.

INDSATSOMRÅDE 3

STUDIEMILJØ
MISSION

Vi skaber et attraktivt studiemiljø med flere faglige og socialt relaterede aktiviteter
og faciliteter, som skal være med til at skabe en fælles identitet blandt vores elever,
studerende og kursister.

VISION

Vi vil skabe et udviklende studiemiljø, hvor der er hjerterum, så alle vores elever,
studerende og kursister gennemfører en uddannelse. Vi vil derfor skabe rammerne
for læring gennem et levende, kreativt og indbydende CAMPUS-fællesskab.

MÅLSÆTNING

Vi samarbejder om at:
! Arrangere events og etablere områder, hvor elever, studerende og kursister kan
mødes både i og efter undervisningen.
! Understøtte at vores elever, studerende og kursister styrer udviklingen og
etableringen af nye tiltag.
! Sikre et trygt studiemiljø.
! Fortælle vores gode historier videre til omverden.

INITIATIVER

Handlingspunkter:
! Udvikle metoder og koncepter for fremtidens campus-bibliotek, således at vores
elever, studerende og kursister altid har adgang til ny viden.
! Etablere campus cafe, lektiecafe og fælles faciliteter styret af eleverne.
! Etablere studiecenter med støttefunktioner til vores elever, studerende og kursister
med bl.a. vejledning, jobrådgivning, psykolog og præst m.m.
! Lancere rusmiddelpolitik og beredskab.

RAPPORTERING

Gennem kvalitative interviews undersøger vi, om studiemiljøet imødekommer
brugernes behov.

INDSATSOMRÅDE 4

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
MISSION

Vi er en attraktiv arbejdsplads med dygtige ansatte, som bliver anerkendt for deres
indsats.

VISION

Vi mener, at motiverede og dygtige undervisere giver motiverede og dygtige
kandidater. Derfor vil vi skabe et attraktivt, udviklende og tværinstitutionelt
fællesskab, der fastholder og tiltrækker kvalificerede og motiverede kolleger.

MÅLSÆTNING

Vi samarbejder om at:
! Fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft og give muligheder ud over de
enkelte institutions rammer.
! Tilbyde fælles strategisk og praksisnær kompetenceudvikling koordineret af fælles
kompetenceudvalg og skabe et netværk for vidensdeling.
! Etablere et efteruddannelsesmiljø for vores undervisere.

INITIATIVER

Handlingspunkter:
! Udvikle fælles kompetenceudvikling, og tilbyde kurser til samtlige ansatte.
! Afholde fælles medarbejderarrangementer for ansatte i campus mhp. at udbrede
kendskab til hinanden og bidrage til samarbejde og vidensudveksling på tværs af
institutionerne.
! Skabe fælles miljø for faglærere, skabe netværk på tværs og fordre vidensdeling.
! Ledernetværk for uddannede ledere, herunder for lederaspiranter.

RAPPORTERING

Vi måler bl.a. på medarbejderomsætning, antal ansøgninger til stillingsopslag og
løbende evaluering af kurser for at sikre, at udbuddet af kompetenceudvikling er i
overensstemmelse med efterspørgslen.

INDSATSOMRÅDE 5

ET FYRTÅRN FOR KØGE
MISSION

Vi vil, ved at højne uddannelsesniveauet, gøre campus til et fyrtårn for Køge
Bugt for dermed at sikre kvalificeret arbejdskraft, bosættelse og jobskabelse i
området.

VISION

Vi vil gøre CAMPUS Køge til et lokalt og regionalt uddannelses-knudepunkt og
derigennem sikre kvalificeret arbejdskraft lokalt, regionalt og internationalt.

MÅLSÆTNING

Vi vil samarbejde om at:
!

Gøre Køge til det naturlige valg og dermed tiltrække interessenter regionalt,
nationalt og internationalt.

INITIATIVER

Handlingspunkter:
! Udvikle en visuel identitet, som gør os synlige bl.a. i transportlandskabet.
! Udvikle fællesskab med øvrige uddannelsesinstitutioner i Køge Bugt.

RAPPORTERING

Gennem undersøgelser af elevtal, vil vi undersøge, om CAMPUS Køge bliver det
foretrukne valg fra elever og studerende i vores nabokommuner.

GENNEM SAMARBEJDE KAN VI LØSE
FÆLLES STRATEGISKE UDFORDRINGER
MISSION

Når vi forener uddannelse, innovation og erhverv, danner og uddanner vi
kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.

VISION

Vores vision om at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked skal
nås gennem dygtige undervisere, høj faglighed og nye forretningsmodeller.

MÅLSÆTNING

I partnerskabet fokuserer vi på høj faglighed, viden og kompetencer, hvilket øger
vores evne til at tiltrække og fastholde elever, studerende, kursister og
medarbejdere. Dertil samarbejder vi for at skabe merværdi, kvalitet og
effektiviseringer på tværs af organisationerne. Det gavner vores elever, studerende,
kursister og medarbejdere, CAMPUS Køge partnerne og det samfund vi er en del
af. Derigennem;
! Bidrager vi til vækst og udvikling lokalt og regionalt.
! Vil vi nå den nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang
gennemfører en ungdomsuddannelse, og at 60% gennemfører en videregående
uddannelse i 2020.
! Arbejder vi ud fra kommissoriet og visionspapiret for et kommende CAMPUS
Køge.

STRATEGISKE
FOKUSOMRÅDER

Handlingspunkterne under vores fem strategiske indsatsområder vil sikre, at vi gør
det, vi siger vi vil og høster de gevinster, som alle involverede kan få gennem
samarbejdet.

RAPPORTERING

Vi sikrer gennemsigtighed mellem det vi vil, det vi gør og det, vi får ud af det.

YDERLIGERE SPØRGSMÅL
KONTAKT venligst:
!
!
!
!

Formand for projektgruppen, Direktør for Køge Handelsskole, Tim Christensen, E:
tim@khs.dk.
Næstformand for projektgruppen i CAMPUS Køge, Direktør for EUC, Astrid Dahl,
E: asda@eucsj.dk.
Arbejdsmarkedschef i Køge Kommune, Bjarne Andersen, E:
bjarne.andersen@koege.dk.
Campus-koordinator, Fie Illum Jessen, E: fie.illum.jessen@koege.dk.

Læs seneste opdatering på strategien på www.campus-koege.dk

