
Vision og målsætning for Transportteknik. 

 

Vision: 

Transportteknik skal være den foretrukne uddannelsesinstitution indenfor det transporttekniske 
fagområde. 

Visionen skal udmøntes gennem følgende målsætning: 

 

Ledelse 

- At afdelingen er organiseret med en kompetent ledelse som varetager og sikrer, såvel den 
opperationelle som den strategiske ledelse i afdelingen 

- At ledelsen er synlig og dialogorienteret såvel internt som eksternt 
- At ledelsen opsætter klare mål for afdelingens virke og resultater 
- At ledelsen faciliterer afdelingens rammer for undervisningen   
- At ledelsen uddelegerer, støtter og inspirerer den enkelte medarbejder i dennes selvledelse  

 

Medarbejdere 

- At medarbejderne gennem stadig kompetenceudvikling og uddannelse oppebærer stor faglig  og 
pædagogisk kompetence samt vejledningskompetence 

- At medarbejderne har indgående branchekendskab således medarbejderne kan indgå i kompetent 
dialog med den transporttekniske branche 

- At medarbejderne gennem selvledelseskompetencer og i dialog med ledelsen og med den øvrige 
organisation formår at tilrettelægge et kompetent uddannelsesforløb, herunder at sikre den 
opperationelle og kvalitative gennemførsel af undervisningsforløbet 

- At medarbejderne gennem pædagogiske kompetencer, faglighed og personlige kompetencer kan 
favne alle eleverne på en måde, der matcher elevernes forskelligartede niveau, kompetencer og 
behov 

-  Medarbejderne skal kunne skabe trygge rammer for elevernes faglige og personlige udvikling 

Pædagogik 

- At afdelingens pædagogik overordnet tager afsæt i et anerkendende og ressourcefokuserende 
menneskesyn. Det pædagogiske afsæt skal tages i elevens forudsætninger, niveau og kompetencer, 
hvor målet er at udvikle den enkelte elevs fulde potentiale såvel fagligt, personligt og socialt 

- At afdelingens pædagogiske arbejde målrettet tager udgangspunkt i ”pædagogisk 
værkstedsledelse” med referencer til metoderne i class room management 



- At afdelingens undervisningsmetoder, undervisningsmiljø, pædagogik og metode i høj grad 
afspejler et virkelighedsnært branchemiljø som et tryghedsfremmende element i bestræbelsen på 
at skabe god læring 

Teknologi 

- At afdelingen til stadighed og i videst mulig omfang benytter sig af den nyeste teknologi ift. 
brancheområdet 

- At undervisningsmaterialer, AV – udstyr og IT udstyr til stadighed matcher Herningsholm 
Erhvervsskoles høje standard herfor 

- At afdelingen løbende er i dialog og samarbejde med branchens samarbejdspartnere, producenter, 
leverandører og øvrige interessenter mhp. konstant at kunne opfange de teknologiske strømninger 
– mini og mega trends, der rører sig i den teknologiske udvikling ift. det transporttekniske område 

 

 

 
 

Information 

- At Elevplan anvendes som en aktiv kommunikationsplatform mellem elev, virksomhed og skole 
- At www.herningsholm.dk til stadighed er opdateret med de nyeste informationer ift. 
- transportteknik 
- At den til afdelingen tilknyttede del af elevadministrationen, i alle sammenhænge sikrer, en præcis 

og rettidig kommunikation til såvel virksomheder som eleven 
- At afdelingen planlagt og systematisk foretager virksomhedsbesøg  
- At afdelingen systematisk etablerer dialog og kontaktskabende aktiviteter og events såvel ift 
- virksomheder som ift. potentielle elever – herunder at afdelingen medvirker i de af Herningsholm 

Erhvervsskole generelle dialogskabende PR – aktiviteter 

Forbedringskultur  

- At afdelingen til stadighed foretager systematiske evalueringer af uddannelserne 
- At afdelingen gennem faglig og pædagogisk dialog med såvel elever, medarbejderne og 

virksomheder løbende vurderer de forskellige uddannelsesforløb og undervisningsaktiviteterne 
forbundet hermed med henblik på forbedring af disse 

Forankring  

- At transportteknik forankres som et aktiv og et potentiale i organisationen på Herningsholm 
Erhvervsskole 

-  At forankringen i organisationen på Herningsholm Erhvervsskole sikrer, at der konstant er en 
kompetent tværorganisatorisk sparring på økonomi, administration, ledelse, pædagogik, 
kommunikation og på EUD/AMU lovgivningskomplekset 

http://www.herningsholm.dk/�
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