
Strategi for Kursus- og efteruddannelsesområdet på Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier, herunder strategi for 
Arbejdsmarkedsuddannelser(AMU) 
 
 
De overordnede rammer for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier som aktør på kursus- og 
uddannelsesområdet: 
 

• Programansvar via AMU-udbudsgodkendelser 
 

• Partner i det etablerede strategiske samarbejde Kompetencepartner Midt – Vest 
 

• Udbud af særligt udviklede og tilrettelagte efteruddannelsestilbud(IDV) 
 
 
Krav og forventninger 
 
Der er fra vores opdragsgivere og interessenter både nationalt, regionalt og lokalt dels krav dels 
forventninger om, at Herningsholm som en stor erhvervsuddannelsesinstitution og som partner i 
Kompetencepartner Midt – Vest indgår i adresseringen af forskellige udfordringer.   
 
Herunder kan f.eks. nævnes (hverken fuldstændig eller prioriteret): 
 

• Bredt udbud og tydelig markedsføring af skolens udbud af kursus- og 
efteruddannelsestilbud, herunder målrettet opsøgende rådgivning af virksomheder og 
vejledning af den enkelte efteruddannelsessøgende 

 
• Koordineret og målrettet opsøgende rådgivning og vejledning om det samlede VEU-tilbud i 

Kompetencepartner Midt – Vest med fokus på én indgang – større kenskab til VEU og 
strategisk samarbejde mellem udbydere  
 

• Øget fokus på realkompetencevurdering (ret og pligt) 
 

• Øget fokus på det dobbelte kompetenceløft – mere uddannelsesaktivitet for ufaglærte og 
faglærte 
 

• Understøttende aktør i forhold til strukturændringer på arbejdsmarkedet og 
omstillingsprocesser i virksomhederne i vores udbudsområder – brugerfokus og -
perspektiv 
 

• Aktiv og opsøgende aktør ift. erhvervsuddannelse for voksne(EVU) 
 

• Aktivt understøtte og indgå i de regionale og nationale beskæftigelsespolitiske tiltag 
 



• Aktivt understøttende og medvirkende aktør i forhold til vækst lokalt og regionalt  
 

• Strategiske samarbejder med lokale og regionale aktører inden for beskæftigelses- og 
erhvervsområdet 
 

• Toneangivende og aktiv aktør i forhold til udviklingen af samarbejdet mellem aktørerne 
inden for de beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitiske områder – herunder 
deltagelse i programmer og samarbejder mellem aktører fra de beskæftigelses-, erhvervs- 
og uddannelsespolitiske områder 

 
 
Herningsholms visioner og strategiske mål: 
 

Herningsholm skal være en fremtrædende aktør på kursus- og efteruddannelsesområdet med 
afsæt i Herningsholms vision og 4 strategiske mål 

Vision: 

1) Vi er en central og fremtidsorienteret aktør i et stærkt midt- og vestjysk vækstmiljø 

2) Herningsholm vil opleves som et kvalitetsprodukt inden for uddannelsesverdenen 

4 strategiske mål: 

1) Vi er attraktive for uddannelsessøgende og deres aftagere inden for målgruppen 

2) Vi har en udviklingsorienteret organisation 

3) Vi er synlige med en klar profil 

4) Vores økonomi er langsigtet bæredygtig 
 
Herforuden skal Herningsholm: 
 

• af vores interessenter være en synlig, kendt, attraktiv og foretrukken samarbejdspartner og 
uddannelsesinstitution på voksen og efteruddannelsesområdet 
 

• fokusere på det strategiske arbejde i skolens kundevirksomheder og etableringen af 
partnerskaber såvel ift. private som offentlige virksomheder 
 

 
1. Udbud 

AMU  
- Herningsholm vil kontinuerligt fastholde og udvikle bredden i vores AMU - 

udbudsgrundlag i forlængelse af og på tværs af erhvervsuddannelsesområderne på 
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
 



- Vi vil sikre, at vores udbud er dynamisk og fleksibelt samt tager udgangspunkt i 
virksomhedernes og den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling 

 
- Som partner i Kompetencepartner Midt – Vest vil vi understøtte den fælles 

udbudspolitik 
 

 
EUV 

- Vi vil gennem vores organisering og udbud skabe en attraktiv og målrettet vej i 
forhold til at flere voksne gennemfører en EUV 

 
 

IDV 
Vi vil udvikle attraktive konsulentydelser og tilbud om specialudviklede kursus- og 
efteruddannelsestilbud på såvel lokalt, regionalt og nationalt plan, og vi vil øge 
aktiviteten væsentligt 

 
 

2. Rådgivning og vejledning 
- Vi har en opsøgende, proaktiv og strategisk tilgang i det virksomhedsopsøgende 

arbejde gennem bl.a.  Kompetencepartner Midt – Vest og vil bidrage til og udnytte 
de allokerede konsulentressourcer effektivt 
 

- Vi iværksætter såvel interne som eksterne initiativer i samarbejde med bl.a. 
virksomheder, jobcentre, fagforeninger og a-kasser med henblik på at styrke 
vejledningen af beskæftigede og ledige mhp. på kompetenceudvikling – 
efteruddannelse 

 
- Vi vil bevare positionen som den centrale leverandør i den centrale del af Region 

Midtjylland for så vidt angår voksen- og erhvervsuddannelse 
 

3. Kompetencepartner Midt - Vest 
 

Vi vil udnytte vores partnerskab i Kompetencepartner Midt - Vest koordinerende optimalt i 
forhold til: 
 
• At medvirke til at sikre stærke relationer nationalt i forhold til at indgå i strategiske 

partnerskaber 
 

• At bidrage og medvirke til at påvirke udviklingsretninger og rammebetingelser 
 
• At medvirke aktivt i regionale (Region Midtjylland, RAR-Vest, AMK Midt-Nord, Den 

Midtjyske Teknologipagt m.fl.) initiativer på voksenuddannelsesområdet 
 



• At medvirke til, at sikre betydelig aktivitetsfinansiering i forhold til indsatser, der 
understøtter en fremgang i AMU-aktiviteten på Herningsholm og i Kompetencepartner 
Midt - Vest 

 
• At få større adgang til projektmidler til gavn for både vore brugere, Kompetencepartner 

Midt - Vest og Herningsholm 
 

• At profilere Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i forhold til eksterne relationer 
og interessenter 

 
 

4. Vi indtager en fremtrædende og proaktiv position i udviklingen af samarbejdet mellem 
aktørerne inden for de beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitiske områder – 
herunder også i relation til gennemførelsen af konkrete projekter 
 
 

5. I det tværinstitutionelle samarbejde er vi kendt som en toneangivende, proaktiv, troværdig 
aktør 

 
 

6. Vi vil af virksomheder, organisationer og myndigheder være kendt for at være en innovativ, 
professionel og fleksibel samarbejdspartner  
 

7. Vi vil gennem projektbevillinger bidrage til aktivitetsfinansiering, der kan fremme 
kundevirksomhedernes og den enkelte borgers kompetenceudvikling 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


