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Indledning 

Dette strategipapir sætter retningen for den samlede globaliseringsindsats på TECHCOLLEGE i perioden 

2019-22. Strategien bygger på de positive erfaringer, der er opnået gennem de sidste årtiers strategiplaner, 

som har anvist de mål og aktiviteter, der skulle satses på, for at styrke det internationale/globale aspekt i 

skolens virke.  

Den overordnede ide med globaliseringsindsatsen er fortsat at bidrage til, at TECHCOLLEGE som 

uddannelsesinstitution efterlever lovens målsætning om, at eleverne på bedst mulig måde forberedes til at 

kunne arbejde og videreuddanne sig på det globaliserede arbejdsmarked og uddannelsesmiljø i en livslang 

kontekst. Dette søges realiseret både gennem den daglige undervisning hjemme på skolen (globalisering på 

hjemmefronten) og gennem internationale lærings- og mobilitetsaktiviteter ude omkring i verden. 

Indsatsen tænkes gennemført på en sådan måde, at den er rettet mod eleverne både i bredden (hvor alle 

kan være med) og i dybden (for de specielt interesserede/motiverede elever). Samtidig ønsker 

TECHCOLLEGE fremover i stigende grad at benytte skolens udbud af mobilitetsaktiviteter som et 

markedsføringsmæssigt fokuspunkt i arbejdet med at rekruttere flere elever til skolen. 

I forlængelse af strategien vil der blive udarbejdet konkrete og målbare handleplaner for henholdsvis 

erhvervsuddannelsesområdet (EUD) og det tekniske gymnasium (HTX) under TECHCOLLEGE. Strategi såvel 

som handleplaner er udarbejdet i dialog med skolens udvidede direktion. Heraf følger, at målsætninger, 

handlinger, resurseallokering mv. er bindende for alle dele af TECHCOLLEGE.  

 

Formål 

Formålet med skolens globaliseringsindsats er på bedst mulig måde at forberede eleverne -  gennem 

undervisningen på skolen og via deltagelse i international mobilitet -  til at kunne fungere optimalt på det 

globaliserede arbejdsmarked i forhold til beskæftigelse som faglærte eller med videregående uddannelse - 

og i forhold til livslang læring og efteruddannelse, samt løbende at kvalificere skolens medarbejdere til at 

løse denne udfordring. 

 

Mål 

De mere konkrete og aktivitetsrettede mål for globaliseringsindsatsen på TECHCOLLEGE i 2019-22 fordeler 

sig på fem forskellige indsatsområder:  

- at øge andelen af elever på TECHCOLLEGE der gennemfører virksomhedsbaserede praktikophold i 

udlandet (af minimum 3 ugers varighed) som en integreret del af deres uddannelse, 

 

- at øge andelen af elever på TECHCOLLEGE der gennemfører et skolebaseret uddannelsesophold i 

udlandet (typisk af 1-6 måneders varighed) som en integreret del af deres uddannelse, 

 

- at øge deltagelsen af ansatte på TECHCOLLEGE på korte mobilitetsophold i udlandet for løbende at 

udvikle og styrke deres internationale kompetencer, 

 

- at skabe en øget rekruttering af elever til TECHCOLLEGE til både EUD og HTX gennem en større 

fokusering på mulighederne for international mobilitetsophold i uddannelserne i skolens 

markedsføring, og 
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- at udvikle skolens internationale videndeling gennem deltagelse i strategiske partnerskaber og 

lignende samarbejdsaktiviteter. 

 

Organisering, resurser og gennemførelse 

Den nuværende organisering bibeholdes med en bemanding på to internationale koordinatorer på fuld tid 

på EUD-siden af TECHCOLLEGE samt til servicering af skolen generelt – og på HTX med projektansvarlig og 

international sekretær. Samtidig anerkendes det, at en eventuel afgørende stigning i skolens ambitions- og 

aktivitetsniveau vil medføre behov for øget tildeling af resurser i form af medarbejdere. I forhold til 

promovering af elevmobilitet er et par opgaver flyttet til Kommunikation & Marketing. 

Arbejdsopgaverne og rollefordelingen ved gennemførelsen er som følger: 

Nr. Arbejdsopgave Ansvarlig 
 

1. At udvikle og vedligeholde skolens netværk af praktiksteder 
og partnerskoler i udlandet 
 

De internationale koordinatorer på EUD 

og projektansvarlig og international 
sekretær på HTX 

2. At sikre EU-midler (Erasmus+ m.v.) til mobilitetsophold for 
elever og medarbejdere - herunder projektansøgninger, 
afvikling og afrapportering 
 

De internationale koordinatorer på EUD 

og projektansvarlig og international 
sekretær på HTX 

3. At sikre EUD-elever og disses mestre adgang til praktikpladser 
i udlandet og udstationering samt servicering i forhold til 
refusion fra AUB’s PIU-ordning  
 

De internationale koordinatorer på EUD  

4. At servicere og kvalitetssikre de enkelte 
afdelinger/studieretninger ift. internationale 
mobilitetsophold, videndeling og strategiske partnerskaber 
 

De internationale koordinatorer på EUD 

og projektansvarlig og international 
sekretær på HTX 

5. At promovere elevernes deltagelse i international mobilitet 
på info-møder 
 

De internationale koordinatorer på EUD 

og projektansvarlig og international 
sekretær på HTX 

6. At gennemføre målrettede markedsføringskampagner med 
international mobilitet som tema 
 

Kommunikation & Marketing 

7. At promovere elevernes deltagelse i international mobilitet 
på www, FB og lign. platforme 
 

Kommunikation & Marketing 

8. At udarbejde årlig statistik over international 
mobilitetsdeltagelse for elever og medarbejdere (både 
udgående og indgående) 
 

De internationale koordinatorer på EUD 
og projektansvarlig på HTX 

9. Gradvist at indføre brug af engelsk i skiltning, administrative 
systemer etc. 
 

Administrationen 

10. At gennemføre undervisningsforløb på skolen med 
globalisering som tema (globalisering på hjemmefronten) 
 

Uddannelseslederne 

11. At etablere et internationalt orienteret EUX-tilbud (EUX 
International) 
 

Arbejdsgruppe foreslås nedsat 
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Løbende evaluering 

Hvert år i første kvartal udarbejder en af de internationale koordinator på hhv. EUD og HTX en opgørelse, 

der viser resultaterne på skole- og afdelingsniveau for de forskellige målbare resultater, der er angivet i de 

respektive handleplaner, som nævnt i indledningen udarbejdes på de to dele af skolen for at realisere 

målsætningerne.  

Opgørelsen samt et overblik over skolens øvrige globaliseringsaktiviteter præsenteres herefter af de 

internationale koordinatorer og evalueres på et møde med den udvidede direktion. 

 

Bilag 

Den konkrete udmøntning af denne globaliseringsstrategi i form af praktiske og målbare aktiviteter er 

beskrevet i følgende tre bilag: 

1) Handleplan vedr. globalisering på TECHCOLLEGE – EUD, 2019-22, 2.10.2018 

2) EUX INTERNATIONAL, ideoplæg per 15.10.2018 

3) Handleplan vedr. globalisering på TECHCOLLEGE – HTX, 2019-22, 09.01.2019 

4) Cambridge engelskcertificering, 12.12.2018 

--- 

CWJ, 09.01.2019 


