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Man kan spørge sig selv, om det er nødvendigt med en 
ny rammesætning, at tænke anderledes og ændre vores 
måde at udvikle uddannelserne på. Noget tyder på det. 
De senere års udfordringer for erhvervsskolerne med 
hensyn til at skabe attraktive uddannelser, øge elevernes 
gennemførelse, styrke skole-virksomhedssamarbejdet til 
et stadig mere krævende arbejdsmarked, har vel aldrig 
været større. 
På TEC bliver der brugt rigtig mange kræfter på at udvikle 
uddannelserne og skolemiljøet og på at sikre, at medar-
bejderne har de nødvendige kompetencer etc. Men det 
handler ikke blot om, at vi afsætter og anvender tid og 
ressourcer til udvikling. Det er også vigtigt, at TEC sætter 
fokus på, hvordan ressourcerne anvendes, og hvordan vi 
får det bedste udbytte af denne udviklingsindsats.

 

Vi skal se ind på os selv
Derfor skal vi spørge os selv: Gør vi det rigtige rigtigt? Og 
vil det, vi allerede gør i dag, være nok til at drive os frem 
mod at blive en stærk uddannelsesinstitution, der leverer 
den højeste kvalitet i kerneydelsen – undervisningen? 
Den eksperimenterende tilgang til at udvikle læringsmil-
jøet på TEC giver os retten til at undres og stille sådanne 
spørgsmål.
Den eksperimenterende tilgang betyder, at TEC skal 
iværksætte nye udviklingstiltag, der bygger oven på den 
viden, der allerede findes inden for erhvervsuddannel-
sesområdet samt den nye viden, der hele tiden kommer 
til. Ny viden er vigtig. Den flytter os fremad og er med til 
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Med Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er der skabt en helt ny ramme for at 
tænke og skabe udvikling inden for erhvervsuddannelsesinstitutionerne. 

Hvad er et fagligt fælleskab? Et fagligt fællesskab er med andre ord en sammenhæng af faglige 
kompetencer (ny viden på det faglige område), der kan lede en strategisk indsats og implementere 
den på TEC. 

Ledelsen på TEC er naturligvis involveret i de strategiske indsatser og deltager i de faglige fælles-
skaber. Grundtanken er at ledelsen på TEC leder på tværs af organisationen og omgives af faglige, 
engagerede medarbejdere. 

at sikre, at uddannelseseksperimenterne har den nød-
vendige fornyelse og innovationskraft. Det stiller krav 
til, at vi her på TEC er orienteret om, hvad der rører sig 
inden for vores uddannelsesområde. Hvad er resultaterne 
af tidligere udviklingstiltag? Hvad sker der på de andre 
skoler? Og ikke mindst: Har vi spottet vores egne stærke 
udviklingszoner her på TEC og den erfaring og viden, vi 
selv ligger inde med?
I opstartsfasen af Uddannelseslaboratoriet har vi derfor 
lagt mange kræfter i at kortlægge, hvad der sker inden 
for erhvervsuddannelsesområdet. Vi har fået tegnet et 
samlet billede af, hvilke udfordringer og anbefalinger den 
eksisterende viden inden for vores område peger på. Vi 
har med andre ord skabt et fundament, en baseline, til 
at udvikle videre på. Denne baseline er nødvendig for at 

kunne eksperimentere og tænke nyt – og ikke blot gen-
tage udviklingsinitiativer, der allerede er afprøvet og hvor 
output er kendt.  

Faglige fællesskaber – fundamentet for nye 
eksperimenter og innovationskraft
Uddannelseseksperimenterne vil over tid involvere alle 
TEC’s afdelinger og medarbejdere. Her i starten er Uddan-
nelseslaboratoriets indsatsområder: Talent og motivation, 
erhvervsrettet innovation, samspil mellem uddannelse og 
erhverv, nye ledelsesformer og nye karriereveje. 
Medarbejdere med faglige kompetencer, erfaringer og en-
gagement inden for de pågældende indsatsområder skal 
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• Talent og motivation 
   – Susanne Mortensen, uddannelseschef 

•  Erhvervsrettet innovation  
   – Kristian Stagis, uddannelseschef

•  Fag og faglighed  
   – Allan T. Nielsen, uddannelseschef

•  Samspil mellem uddannelse og erhverv  
    – Johnny Olsen, uddannelseschef

•  Den eksperimenterende organisation  
    – Lone Hansen/Jesper Clausen, direktion

•  Nye karriereveje  
   – Jeanette Brodin, leder af vejledningen

samles og deltage i udviklingen af uddannelseseksperi-
menterne. Vi samler medarbejderne på tværs af organisa-
tionen i faglige fællesskaber. Det er de første indledende 
trin til at opbygge tværgående pædagogiske miljøer, hvor 
lærernes og ledernes kompetencer kan bruges på tværs 
til gavn for hele TEC. 
Eksempelvis vil vi samle de stærkeste kompetencer på 
TEC inden for erhvervsrettet innovation. Der er ledere 
og undervisere med praktisk erfaring, faglig viden og et 
stærk engagement inden for innovation i undervisningen. 
Det er i dette faglige fællesskab, hvor kommende uddan-
nelseseksperimenter inden for erhvervsrettet innovation 
bliver udviklet. Opgaven er nu at identificere ressource-
personerne på TEC og samle dem i faglige fællesskaber. 

Eksperimenter skal bidrage til mere
De enkelte uddannelseseksperimenter i uddannelsesom-
råderne skal bidrage til noget ’større’. Med større mener 
vi, at den erhvervede viden og kompetencer skal bidrage 
til TEC’s udvikling og ikke blot tilføre værdi i det område, 
hvor eksperimentet udføres. Derfor skal eksperimenterne 
udforskes og ’forstyrres’. Eksperimenterne er således 
åbne for intervention. Men husk på, at forstyrrelsen er 
konstruktiv. En enkelt ændring af et eksperiment kan 
være et værdifuldt bidrag til TEC’s strategi. 

Faglige fællesskaber

Opstartsmøde på TEC, Frederiksberg i august 2012.


