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VUC Lyngby tilbyder uddannelse for livet

VUC Lyngby løfter unge og voksnes faglige niveau og gør dem til aktive 
medspillere i det demokratiske, danske samfund, både som studerende, 
medborgere og erhvervsaktive med mangfoldige muligheder.

VUC Lyngby tilbyder uddannelse, der giver unge og voksne kompetencer til at 
tage en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. VUC Lyngby 
giver desuden mulighed for at bygge ovenpå eksisterende uddannelse og 
kompetencer i et livslangt læringsperspektiv. 

VUC Lyngby leverer kvalitetsuddannelse. 

Uddannelse for livet

105 medarbejdere

VUC Lyngby
VUC 

Business 
Partner

Lyngby 
HF

VUC Lyngby 
MISSION



VUC Lyngby vil understøtte opfyldelsen af FN’s verdensmål ved at:

• indtænke klima og bæredygtighed kontinuerligt

• øge mobiliteten på arbejdsmarkedet og styrke virksomhedernes konkurrenceevne 

• skabe et rummeligt og attraktivt arbejds- og studiemiljø, der giver optimale rammer for læring, 
udvikling og trivsel

• levere kvalitetsuddannelse, der passer til kursisters og elevers nuværende og kommende 
livssituation

VUC Lyngby 
Vision



VISION
Indtænke bæredygtighed, øge mobilitet på arbejdsmarkedet, skabe 

gode rammer for læring, udvikling og trivsel, levere 
kvalitetsuddannelse 

Bæredygtighed – Empowerment - Diversitet

VORES VÆRDIER

MISSION
VUC Lyngby tilbyder uddannelse for livet
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•Kvalitetsuddannelse –
kvalitet og vidensdeling
•Udvikle et nyt e-

learningskoncept
•Udvikle et koncept for en 

systematisk kvalitetssikring og 
udvikling af egen undervisning

•Udbrede arbejdet med 
kursisternes digitale dannelse

•Udbrede arbejdet med 
kursisternes demokratiske 
dannelse

•Udbrede flipped learning som 
didaktisk metode

•Klima og bæredygtighed
•Inddrage arbejdet med klima 

og bæredygtighed i 
undervisningen

•Gøre skolen mere bæredygtig

•Kunderne i centrum – i det 
eksterne samarbejde
•Sikre brobygning til og fra VUC 

Lyngby
•Tilrettelægge undervisning til 

virksomheder hurtigt
•‘Brande’ VUC Lyngbys nye 

kernefortælling

•Kultur og trivsel
•Social kapital og 

konflikthåndtering
•Kursisttrivsel med fokus på 

øget gennemførelse


