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DET ER VI 
Campus Bornholm udbyder det bredest mulige felt af attraktive ungdoms-, voksen- og efteruddannelser af høj 

kvalitet i et inspirerende, dynamisk og udviklende læringsmiljø, der skaber værdi for mennesker og samfund. 

Campus Bornholm bygger på de enkelte uddannelsers kvalitet og mangfoldighed, således at vore elever og kursister 

bliver en del af ét samlende skolefællesskab med attraktive tværgående faglige, sociale, kulturelle og sportslige 

aktiviteter.  

DET VIL VI 
Vi vil med vores undervisning inspirere, motivere og løfte såvel unge som voksne til at yde deres bedste i et 

udviklende læringsmiljø præget af høj faglighed, hvor der er udfordringer til alle på tværs af fag og uddannelser.  

Vi vil sikre økonomisk bæredygtige uddannelsesmiljøer og arbejde for at skabe synlige synergieffekter på tværs af 

uddannelser og understøttende funktioner, så vi sikrer en sund driftsøkonomi og fortsat kan varetage øens 

uddannelsesopgaver. 

VORES FOKUS  

1: Kerneopgaven 

Vi vil sikre en høj faglighed i uddannelserne med størst muligt udbytte for eleverne. 

Vi vil fastholde Campus Bornholms resultater ift. at løfte elevernes faglige niveau efter grundskolen og arbejde for, 

at flere får en kompetencegivende eller studieforberedende uddannelse.  

Vi vil skabe attraktive rammer for vores elever og kursister og styrke et innovativt læringsmiljø. Vi vil anerkende og 

understøtte de mange medarbejdere, der hver dag gør en forskel for eleverne og kursisterne. Vi vil fremme 

medarbejderdrevet pædagogisk og didaktisk udvikling, og skabe rammer for videndeling og bredt ejerskab til 

skolens videre udvikling.  

Vi vil sikre en helhedsorienteret vejlederindsats for at forebygge fravær og frafald og efter behov vejlede til omvalg 

til en af skolens andre uddannelser.  

2: Fastholdelse og udvikling af uddannelsesaktivitet samt samarbejde med eksterne partnere 

Vi vil i samarbejde med erhvervslivet undersøge muligheden for at tiltrække elever og kursister fra andre egne af 

landet til 1-2 af skolens uddannelsestilbud.   

 

Vi vil fastholde – og gerne øge - vores aktivitetsniveau ved at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet i 

samarbejde med det regionale arbejdsmarkedsråd og de lokale uddannelsesudvalg.  

 

Vi vil samarbejde med Bornholms Regionskommune og øens øvrige uddannelsesudbydere om at tydeliggøre VEU-

tilbuddene på Bornholm, og via Boost Bornholm udbyde uddannelsesaktiviteter målrettet ufaglærte og faglærte 

borgere.  

Sammen med Bornholms Regionskommune og uddannelsesinstitutionerne i campusfællesskabet vil vi skabe fælles 

overblik og sikre èn overskuelig indgang til det samlede uddannelsesudbud.  

Gennem samarbejde med udbyderne af 10. klassestilbud på Bornholm vil vi bidrage til, at 10. klasse giver eleverne 

mulighed for at foretage et kvalificeret valg af deres ungdomsuddannelse, og vi vil understøtte kommunens 

ambition om, at 10. klasse bliver starten på en ungdomsuddannelse snarere end forlængelse af grundskolen.  

Vi vil skabe det tættest mulige samarbejde med FGU Bornholm for derved at skabe motivation for, tryghed i og 

smidighed ifm. FGU-elevernes overgang til ungdomsuddannelserne.  

Vi vil inddrage digital og pædagogisk IT i undervisningen, for at skabe bedre kvalitet og mere fleksibilitet i 

planlægningen af undervisning og administrative opgaver.  

Vi vil udnytte de positive erfaringer fra nedlukningen under Coronakrisen til at videreudvikle digitale løsninger, som 

sikrer en tættere kobling til faglige miljøer på andre skoler. 
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3: Èn skole 

Vi vil tilbyde vores elever og kursister – uanset uddannelsesvalg – at være en del af ét samlende skolefællesskab 

med attraktive tværgående sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Vi vil videreudvikle et kulturelt, 

værdimæssigt og organisatorisk fællesskab bygget på ligeværd, præget af tillid, ansvar og medansvar for 

fællesskabet og med respekt for mangfoldigheden og det særegne i uddannelserne.  

Vi vil i vores campusbygning skabe et dynamisk krydsfelt, hvor uddannelserne møder hinanden og giver vores 

elever og kursister en platform for innovation, udsyn og indsigt i at komplekse problemer kræver tværfaglige 

løsninger. 

4: Fælles bæredygtig profil og sund profil 

Vi arbejder med reference til FN’s verdensmål. Bæredygtighed er en grundlæggende værdi og miljømæssig, 

økonomisk og social bevidsthed skal være en del af skolens overordnede dannelsesideal, undervisning og daglige 

drift.  

Vi ønsker at fremme medarbejdere og elever og kursisters trivsel på skolen. 

5: Campus Bornholm som viden-og kulturcenter for hele øen. 

Vi vil tilbyde at være et kulturelt samlingspunkt og danne rammen for at elever, kursister, ansatte og øens borgere 

kan få kendskab til Campus Bornholm og øens mange faglige og kulturelle miljøer.  

OM CAMPUS BORNHOLMS STRATEGI  
Campus Bornholms strategi er en rullende 5-årig strategi, som revideres årligt af skolens bestyrelse. 

 

 


