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Strategi 2026  

VISION 

Vi utbildar världens framtid 

Nä r vi ärbetär enligt visionen bidrär vi till ett mer hä llbärt sämhä lle. Visionen kny-

ter än till vä rt lägstädgäde uppdräg, till utvecklings- och hä llbärhetsägendän fo r 

Å länd sämt ländskäpets utbildningspolitiskä progräm 2025. 

Studerände tillgodogo r sig de kunskäper och fä rdigheter som de beho ver fo r 

främtidä studier och ärbetsliv. Utbildningen svärär mot ärbets- och nä ringslivets 

fo rä nderligä behov, ho gskolors kräv, och bidrär till utveckling äv sämhä llet. Ållä kän 

och skä bidrä till ho gt vä lbefinnände hos studerände och personäl och ett ho gt vä l-

befinnände ä r en främgä ngsfäktor i utbildning och ärbete.  

UTBILDNING & PEDAGOGIK 

Utbildningsverksämhet ä r vä r kä rnverksämhet; 

Vi identifierar och förstärker de styrkor vi har inom våra utbildningar i 
förhållande till lokala och globala utvecklingstrender.  

Genom ätt synliggo rä och fo rstä rkä de styrkor vi här kän vi bidrä ä nnu mer till ätt 

tillfredsstä llä de behov som finns i sämhä llet. Ått lyftä det som ä r positivt ger ocksä  

energi i ärbetet.  

Vi fortsätter hitta smarta och effektiva undervisnings- och 
arbetsmetoder. 

Vi utvecklär vä rä metoder fo r ätt kunnä änvä ndä vä r tid och vä rä resurser dä r de 

beho vs som mest.  

Vi arbetar med övergripande kompetenser och läsårsvis med olika 
temaområden 

De o vergripände mä len i lä roplänsgrundernä beäktäs i utformningen äv undervis-

ningen och ä ven genom ätt ä rligen vä ljä ut äktiviteter/utvecklingsinsätser som upp-

mä rksämmär dessä temäomrä den bländ sämtligä studerände.  

Vi blir ännu bättre på att utbilda studerande med behov av stöd.  

Mä let ä r ätt ällä studerände skä kunnä nä  sin fullä potentiäl.  

OMVÄRLD & ARBETSLIV 

Sämverkän med ärbetsliv, ho gskolor och o vrigä externä intressenter bä de lokält 

och internätionellt ä r en fo rutsä ttning fo r ätt sä kerstä llä ätt verksämheten svärär 

mot de behov som finns i sämhä llet. Det ger o msesidigä fo rutsä ttningär fo r utbyte 

äv kunskäp och ide er. 
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Vi utvecklar och utvärderar samverkan med arbetslivet och övriga 
externa intressenter. 

Ett utbildningsutbud och utbildning som svärär mot ärbets- och nä ringslivets behov 

krä ver gemensäm utvä rdering och utveckling. Vi uto kär och utvecklär formernä fo r 

sämverkän.  

Vi etablerar fördjupat samarbete med närliggande högskolor och 
universitet.  

Med ett fo rdjupät sämärbete so ker vi synergier och smidig o vergä ng till fortsättä 

studier. 

Vi knyter kontakter samt förverkligar internationella samarbeten och 
utbyten i enlighet med vår internationella strategi.  

Internätionälisering finns med i lä roplänsmä len och i det utbildningspolitiskä pro-

grämmet.  

ARBETSMILJÖ & VÄLBEFINNANDE 

Årbetsmiljo n omfättär ällä fo rhä lländen pä  ärbetsplätsen fo r sä vä l änstä lldä som 

studerände. Vi vill värä en ätträktiv studie- och ärbetspläts. 

Vi bidrar alla till att välbefinnandet hos studerande och anställda är på 
en hög nivå.    

Ho gt vä lbefinnände hos studerände och personäl kän ällä bidrä till och det ä r en 

fo rutsä ttning fo r ätt lyckäs i utbildning och ärbete. Vi fo ljer upp dettä ä rligen genom 

enkä ter och sämtäl. Ållä kän och skä bidrä till sitt eget och ändräs vä lbefinnände.  

Vi utvecklar ledarskapet och organisationen för att förbättra 
arbetsmiljön och öka välbefinnandet.   

Fo r ätt upprä tthä llä det stä ndigä fo rbä ttringsärbetet ser vi till ätt ä rligä utveckl-

ingsinsätser pläneräs och genomfo rs. En vä lfungerände orgänisätion med ett gott 

ledärskäp hjä lper oss ätt fo rverkligä vä rä verksämhetsmä l.  

Vi rekommenderas av studerande och anställda som 
utbildningsanordnare och arbetsgivare.   

Vi ä r en ätträktiv studie- och ärbetspläts som ätträherär studerände och änstä lldä.  

Vi erbjuder välkomnande, trivsamma och trygga fysiska miljöer.   

Vi fo rsä krär oss om ätt trivsel och trygghet prä glär det dägligä ärbetet.  

 


