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Det fælles pædagogiske og didaktiske
grundlag (FPDG) for EUD på Campus
Bornholm
Vi vil med vores undervisning inspirere, motivere og løfte såvel unge som voksne til at yde deres
bedste og sprænge grænserne for deres formåen.
Styrket differentiering
Vi tilgodeser forskelligheden i interesser og forudsætninger hos den enkelte elev. Vi tilgodeser
mangfoldigheden hos eleverne med bevidst differentiering, inspirerende undervisning og klar
feedbackkultur. Vi støtter og udfordrer alle vores elever til at udvikle sig både fagligt, socialt og
personligt.
Differentieringen

• indebærer undervisning, der tilrettelægges trinvist og i et tempo og omfang, der kan give eleven
•
•
•
•
•

både succesoplevelser og forståelse for næste skridt og udviklingsområde.
omfatter netværkssamarbejde med UU, Ungeporten og BornPro, der skal sikre at der udvikles
læringstilbud til særlige målgrupper og differentieringen omfatter udviklingen af særlige
talentspor i uddannelserne.
tilgodeser elevernes faglige, sociale og personlige forudsætninger.
er både en pædagogisk og didaktisk differentiering, hvor eleverne via differentierede
undervisningsstile og læreprocesser som udgangspunkt når den samme slutkompetence.
kan ligeledes komme til udtryk i undervisning på forskellige niveauer i holdundervisning,
påbygning og talentforløb.
fremmes ved i højere grad at benytte de digitale teknologier, herunder tablets. Læringsaktiviteter
og læringselementer beskrives i Elevplan og er synlige via de lokale undervisningsplaner.

Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel
Den enkelte elevs samlede uddannelse er i fokus. Det betyder, at skoledel og praktikdel ses i en
sammenhæng, der sikrer, at både skoledelens læringsmål og praktikdelens praktikmål opfyldes og
supplerer hinanden. Derfor styrkes og udvikles sammenhængene mellem teori og praktik.
Et godt skole- og undervisningsmiljø
Vi prioriterer et inspirerende og dynamisk uddannelsesmiljø, der giver vores elever, unge som
voksne, optimale betingelser for læring. Skolemiljø og undervisningsmiljø bidrager til trivsel. Vi
arbejder for, at elev- og medarbejdertrivsel bidrager til øget gennemførelse og fastholdelse. En del
af det faglige og sociale fokus er, at eleverne tilegner sig demokratibegreber. Undervisermiljøet skal
støtte eleven til at tage ansvar for at blive en selvforsørgende borger.
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Lærerteamet
Lærerteamet tager i fælleskab hånd om eleverne. Faglærerne er organiseret i team. Ansvaret for
erhvervsuddannelsernes fælles didaktiske og pædagogiske grundlag er uddannelseschefens,
nærmeste uddannelsesleders og lærerteamets.
I det daglige arbejde spiller samarbejdet i lærertemaet og samarbejdet mellem lærerteamet og
uddannelseslederen en helt afgørende rolle. Det stiller krav om udvikling af både lærernes
kompetencer og ledelsens pædagogiske ledelseskompetencer.
Kompetenceudvikling af læreren og ledelsen
Alle nye lærere skal have en PD (Pædagogisk diplomuddannelse) i Erhvervspædagogik. Alle andre
lærere skal have et modul af en PD. Desuden foregår der et internt kompetenceudviklingsprogram i
det enkelte undervisningsområde. Disse elementer er central i forbindelse med at kunne nå de
pædagogiske og didaktiske målsætninger.
Kompetenceudviklingen er rettet mod, at lærerne i højere grad gennemfører differentierede og
praksisrelaterede undervisningsforløb, at lærerne i højere grad kan omsætte fælles mål til praktiske
aktiviteter og at undervisningen evalueres med henblik på fortsat pædagogisk udvikling på skolen.
Kompetenceudviklingen er endvidere rettet mod at lærerne deltager i praktik i virksomhederne.
Der gennemføres strategisk kompetenceudvikling for skolens pædagogiske ledelse.
Kvalitet, faglighed og fastholdelse
I den pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse er kvalitet et fokuspunkt. Kvalitetsbegrebet
omhandler faglighed og fastholdelse. Kvalitetsinitiativerne fra Undervisningsministeriet (Finanslov
2013), præciserer overordnet indholdet i det didaktiske og pædagogiske grundlag.
Netværk, der sikrer fastholdelse
Vi udnytter de fordele campusstrukturen giver. Internt ved at uddannelsesvejledere og mentorer
samarbejder mellem erhvervsuddannelserne, almen voksen uddannelse og danskuddannelserne.
Eksternt gennem et stærkt vejledningsnetværk med Ungdommens Uddannelsesvejledning og
Jobcentret så vi støtter og vejleder eleven igennem dennes uddannelsesforløb. Gennem samarbejde
med Kommunikationscentret sikrer vi at alle elever med indlæringsudfordringer kan tilbydes den
rette støtte og vejledning.
Bæredygtige og innovative løsninger
Vi tænker bæredygtighed ind i vores handlinger ved at arbejde miljøbevidst, ikke kun i de fysiske
rammer men også i de praktiske handlinger. Bæredygtighed integreres i uddannelserne.
Formålet med at integrere bæredygtighed i uddannelserne er at give eleverne forståelse for
bæredygtighed lokalt og generelt samt i tilknytning til deres fagområde.
Lars Vesløv
Uddannelseschef for erhvervsuddannelserne
Marts 2014
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