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Skive College                             

Strategi 2019-2023 

Skive Colleges strategi skal danne ramme, 
udstikke retning og angive ambitionsniveauet for 
Skive College frem til 2023. Strategien definerer 
Skive Colleges overordnede mission og vision 
samt strategiske indsatser inden for tre temaer.

Vores mission
Skive College driver og udvikler uddannelser til 
fremtidens arbejdsmarked inden for områderne: 

• Erhvervsuddannelser
• Gymnasieuddannelser
• Kurser og efteruddannelser
• Specialuddannelser

Vores vision 
Skive College vil være en attraktiv uddannelses-
institution for elever, kursister, medarbejdere 
og samarbejdspartnere, der søger faglighed, 
udvikling og høj kvalitet.

Skive College vil være en skole i front med 
uddannelser, der rammer både lokalt, regionalt, 
nationalt og internationalt.

Vores strategiske temaer 

Én samlet skole 
Vi vil være én samlet, pro-
fessionel og omstillingsparat 
uddannelsesinstitution og en 
attraktiv arbejdsplads. 

Uddannelse 
Vi vil levere fremtidssikrede 
uddannelser og kurser af høj 
kvalitet.

Omverden 
Vi vil sikre et værdifuldt 
samarbejde med omverdenen 
og derigennem styrke vores 
uddannelser og kurser. 
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Indsatsområder 

Attraktiv arbejdsplads
• Vi vil bruge hinandens 

ressourcer og faglighed og 
sikre samarbejde på tværs af 
organisationen. 

• Vi vil sikre høj faglighed, 
udviklingsorienterede med-
arbejdere og mulighed for at 
dygtiggøre sig.

Professionaliseret skole
• Vi vil være en bæredygtig 

skole, hvor der er fokus på 
udvikling og optimering af 
driften i alle afdelingerne. 

• Vi vil sikre at støttefunktioner-
nes arbejdsgange, procedurer 
og processer bliver udført på 
den mest optimale måde.

Intern kommunikation
• Vi vil optimere linjekommu-

nikationen i organisationen. 

• Vi vil udvikle en god plat-
form til intern kommunika-
tion og videndeling. 

Strategiske temaer og indsatsområder                             

Én samlet skole 

Skive College vil være én samlet skole, som på 
tværs af afdelinger og funktioner skaber de 
bedst mulige uddannelser og kurser. 

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med fælles 
kultur og identitet. Vores samarbejde er baseret 
på åbenhed, inddragelse og gensidig respekt på 
tværs af alle enheder.

Vi vil være en professionaliseret skole med høj 
faglighed i alt, hvad vi foretager os. 

Vi vil have fokus på effektiv og god kommuni-
kation i organisationen. 

Vi vil være kendetegnet ved kompetente ledere 
og medarbejdere, der er ambitiøse, udviklings-
orienterede, tager ansvar og samarbejder.  
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Indsatsområder 

I front
• Vi vil være det foretrukne 

gymnasievalg i Skive og 
omegn. 

• Vi vil styrke og udvikle skolens 
unikke uddannelser, hvor vi 
har en stærk position. 

Kvalitet
• Vi vil skabe sammenhæng i 

EUX-uddannelsen. 

• Vi vil øge videndelingen 
inden for de enkelte uddan-
nelser og på tværs af uddan-
nelserne.

Fremtidens arbejdsmarked 
• Vi vil øge innovation i vores 

uddannelser. 

• Vi vil have fokus på mulighe-
der for nye forretningsom-
råder på efteruddannelses-
området.

Uddannelse 

Skive College vil være i front på de uddannelser 
og kurser, vi udbyder.

Vi vil konstant have fokus på den faglige, pæda-
gogiske og didaktiske kvalitet i vores uddannel-
ser og kurser. 

Skive College uddanner til fremtidens arbejds-
marked med fokus på samfundets og erhvervs-
livets udvikling. 
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Brug din 
faglighed og 
kreativitet til 
at udtrykke 
dit talent.
skivecollege.dk
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Indsatsområder 

Attraktiv samarbejdspartner
• Vi vil styrke vores kontakt og samarbejde med 

virksomheder.  

• Vi vil indgå partnerskaber med erhvervslivet, 
videregående uddannelser og andre interes-
senter i hele landet.

Ekstern kommunikation
• Vi vil øge rekrutteringen af elever gennem pro-

fessionel kommunikation og markedsføring.  

• Vi vil være synlige omkring vores uddannelser 
på landsplan gennem strategisk presseindsats 
og netværk.

Omverden 

Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner 
og skabe stærke relationer til virksomheder, 
faglige organisationer, interesseorganisationer, 
uddannelsesinstitutioner og myndigheder.

Gennem samarbejde med omverdenen styrker 
vi vores uddannelser og kurser og forbereder 
eleverne til den verden, de møder efter deres 
uddannelse.

Vi vil have en stærk, tydelig og værdiskabende 
ekstern kommunikation, som styrker vores 
omdømme og har fokus på vores målgruppe.
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