
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er på TEC 
et pædagogisk og organisatorisk forandringsprojekt. 
Målet er at udvikle og udbrede en ny eksperimenterende 
tænkning og tilgang til at drive en moderne erhvervsud-
dannelsesinstitution.
 
Gennem de sidste otte måneder har vi på TEC og i det 
store UDDX-projekt brugt mange ressourcer på at orga-
nisere og forberede os til igangsættelsen af de første 
eksperimenter. Der har været afholdt en række meget 
succesfulde kick-off arrangementer for chefer og ledel-
sesrepræsentanter. 140 lærere har været gennem de 
første start-up-dage, hvor alle har fået en introduktion til 
den eksperimentelle tænkning. 

TEC skal være en skole, der leverer den højeste kvalitet 
i kerneydelsen. Vi skal kunne bryde med traditioner og 
normer for, hvordan man driver en erhvervsskole. Vi skal 
på TEC opbygge tværgående pædagogiske miljøer, hvor 
lærernes og ledernes kompetencer kan bruges på tværs - 
hvor der er et behov. 

Vi skal have mere tilstedeværelse, fælles forberedelse og 
teamsamarbejde, som vil give bedre undervisning, fælles 
planlægning. Alt dette vil tilsammen give medarbejdere 
og elever/kursister et bedre miljø. Vi kan ikke leve op til 
vores vision på den traditionelle bane. Vi skal sammen 
skabe den nye og spændende erhvervsskole. 

Vi uddanner arbejdskraft, som kræver et tættere samar-
bejde mellem skole og virksomhed. Vi skal alle tættere 
på den virkelighed, der findes ude på arbejdspladserne. 
Lærerne skal i praktik på virksomhederne, deltage i pro-
duktionen og på den måde få nye kompetencer, de kan 
bruge som input til undervisningen

Vi skal finde talentet; ikke kun, når der er tale om Skills, 
men også i en sammenhæng hvor det gælder om at finde 
talentet i den bredere gruppe af elever.  

Jeg glæder mig meget over den store interesse, der er 
omkring vores erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. 
Det bliver spændende år, vi går i møde med TEC som den 
eksperimenterende organisation. Velkommen inden for på  
en moderne erhvervsskole!

Jesper Clausen
Vicedirektør

Vicedirektøren skriver

- TEC skal være en skole, der leverer den højeste kvalitet i kerne-
ydelsen. Vi skal kunne bryde med traditioner og normer for, hvor-
dan man driver en erhvervsskole.  
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