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TECs identitet 

Formål 
Teknologisk og erhvervsrettet dannelse – vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker 

Hvad brænder vi for at arbejde hen imod? 
• At vores elever, lærlinge og kursister flytter sig fagligt mest muligt, tror på sig selv og lykkes i livet 
• En høj faglig og pædagogisk standard på alle niveauer 
• Vi omsætter viden til praksis 

Hvad gør os til noget særligt, som vi er stolte af? 
• Vi gør en ekstra indsats for vores elever, lærlinge og kursister 
• Vi samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser 
• Vi understøtter bæredygtig vækst og udvikling 
• Respekt for vores forskellige fag og kulturer – det gør os stærke 

 
 



 

 
TECs Praksis 

• Med engagement samarbejder vi om at løfte elever, lærlinge og kursister 
• Vi er nysgerrige på hinandens undervisning og har en professionel vidensudveksling 
• Vi samarbejder lokalt, nationalt og globalt 
• Vi insisterer på den gode idé – vi leger og eksperimenterer på basis af faglighed 
• Vi har en åben og ærlig dialog baseret på tillid 
• Vi ser problemer og udfordringer i øjnene og handler på dem 

 
TECs Kompetencer 

• Vi er på forkant og opdateret på ny viden, både fagligt og pædagogisk 
• Vi har menneskelig indsigt, dømmekraft og rummer forskellighed 
• Vi kan afvige fra det planlagte og har fornemmelse for, hvad der vil fungere 
• Vi er innovative og har fokus på tværgående samarbejde 
• Vi tager ansvar og gør tingene ordentligt 

 
TECs Omdømme 

• Vi er virksomhedernes og de unges førstevalg 
• Vi har et højt fagligt niveau 
• Vi tager godt imod vores elever og giver medbestemmelse og frihed under ansvar 
• Alle har talent, og TEC formår at finde det frem 
• Vi har et levende, innovativt og trygt lærings- og arbejdsmiljø 
• En skole, der har styr på tingene 
• Vores størrelse forpligter og giver muligheder 
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