TECs strategi 2022
Bæredygtighed og grøn omstilling

Hvordan sætter vi retning med TECs nye strategi
• Danmark står som resten af verden i en klimakrise, der kan mærkes på ændringer i blandt andet vejr
og temperaturstigninger. Med regeringens klimaaftale for 2030 og medfølgende klimakøreplan er
forventningen, at der kommer endnu mere skub i denne grønne omstilling og bæredygtighed.
• På TEC skal vi være med til at styrke den grønne omstilling specifikt og understøtte en bæredygtig
udvikling generelt via handlekraftige elever, lærlinge og kursister, som kan være med til at gøre en
forskel. Den nye strategi vil derfor stå på en grøn og bæredygtig grobund, som vi ønsker at udvikle og
være med til at sætte dagsorden for og derved medvirke til, at vores uddannelser hele tiden kan være
med til udvikle elever, lærlinge og kursister til et grønt og bæredygtigt liv – fagligt og personligt.
• Med TECs nye strategi sætter vi rammer og retning for, hvordan vi vil udvikle os som skole og
organisation med grøn omstilling og bæredygtighed som mindset og ambition for fremtidens
uddannelse og arbejdsplads.
• Strategien består af en ambition og tre fyrtårne, der sætter retning for vores strategiarbejde de
kommende år. For at strategien skal være så konkret som mulig for hver vores interne og eksterne
interessenter, udarbejdes der i 2022 indsatser for de enkelte fagområder, som skal være med til, at vi
når i mål.

TECs strategiske ambition fra og med 2022
Ambition
Tre fyrtårne

Ambition
TEC fremtidssikrer Danmark
Vi uddanner elever, lærlinge og
kursister til at håndtere og udvikle
bæredygtige og grønne løsninger

Bæredygtig pædagogik og didaktik
Undervisningen på TEC udfolder sig som en
bæredygtig praksis

Attraktiv skole
Blandt medarbejdere og i skolens fysiske
rammer prioriteres grønne og bæredygtige
løsninger

Strategiske alliancer
Interne og eksterne samarbejder udvikler
standarder for grønne og bæredygtige
teknologiske løsninger

Ambition
Fælles mål

Fyrtårne

Retningsgivere

Lokale strategier

Beskriver og forankrer områderelevante indsatser

Lokale indsatser for EUD, HTX og STAB

