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Vejle Tekniske Gymnasium udgør en samlet enhed på Syddansk Erhvervsskole Odense-
Vejle, styret af fælles overordnede mål og strategier. 

Vejle Tekniske Gymnasium har beskrevet en diverse rammer for undervisningen på en 
række områder, som ses herunder.  

 

Rammer for undervisningen på VTG – Arbejdsmiljø 
Det er værdifuldt at have et godt og udviklende arbejdsmiljø som kan fastholde de 
pædagogiske medarbejdere. 
 
Derfor vil vi.  

 Skabe arbejdsglæde for alle. Jo gladere jo bedre resultater, engagement, lyst og 
overskud (Personaletræning)  

 I ledelsen rose medarbejderne for de vellykkede aktiviteter.  
 Sikre at medarbejdere/ledelse er imødekommende, åbne og hjælpsomme.  
 Have dygtige, entusiastiske medarbejdere.  
 Have en organisation der afspejler udstrakt delegering af ansvar og kompetencer – 

og som bakker op om udviklingsinitiativer.  
 Arbejde hen imod en ny aftale om tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde 

(differentiering af arbejdstid på undervisningsopgaver).  
 Få lærerteamenes opgaver/funktioner/ansvarsområder og kompetencer defineret, 

således at de forbedrer lærernes arbejdsmiljø – giver hinanden moralsk støtte, 
mindsker arbejdsbyrden ved at deles bedre om arbejdet, får skabt rum til at lære af 
hinanden og udnytte den samlede ekspertise.  

 Skabe en velfungerende, enkel og ”synlig” kommunikation, hvor alle 
medarbejdergrupper får de oplysninger de har behov for til tiden.  

 Styrke informationsniveauet på skoleplan, således at viden er tilgængelig.  
 Sikre at alle medarbejdere har nem adgang til alle nødvendige informationer .  
 Udvikle fagligt/pædagogiske kompetente og forandringsparate medarbejdere – 

herunder til stadighed at have fokus både på lærernes faglige kvalifikationer og på 
fortsat pædagogisk ajourføring/efteruddannelse (fx mastergrad, ph.d.-forløb, PG-
moduler, moduler fra diplomuddannelser osv.).  

 Tilskynde til deltagelse i regionale faggrupper – og i faggrupper/netværk i øvrigt (fx 
faglige foreninger).  

  

Rammer for undervisningen på VTG - Markedsføring / ekstern profil 
 
Det er værdifuldt at sikre omgivelsernes positive opfattelse af VTG 
 
Derfor vil vi.  

 Udvikle vores ydelser så godt, at eleverne bliver gode ambassadører for vores 
uddannelse.  

 Anvende medierne effektivt i vores profilering.    
  



Rammer på Vejle Tekniske Gymnasium 
 

LIND/24.11.2008 

Rammer for undervisningen på VTG - Faciliteter (lokaler og udstyr) 
 
Det er værdifuldt at have velfungerende, funktionelle og arkitektonisk smukke lokale 
facilliter – og udenoms arealer. 
 
Derfor vil vi.  

 Udarbejde vedligeholds- og udbygningsplaner.  
 Være bevidste om at velholdte lokaler fordrer vor aktive indsats.  

   

Rammer for undervisningen på VTG – Kvalitetsprofil 
 
Det er værdifuldt at have styr på og overblik over vores kvalitet.  

Derfor vil vi.  

 Etablere enkle Q-systemer der på en let og overskuelig måde kan dokumentere 
vores kvalitet.  

 


