
Vision for Campus Køge 2012 
 

Niveau Vision 

Identitet 

Hvordan opfatter vi os selv, og 

hvad skal Campus Køge være 

kendt for ude i verden? 

 

 

Varemærke: Innovation 

Campus Køge er kendt for at anvende, praksisformidle og udvikle innovative metoder, på tværs af ud-

dannelserne i Campus Køge og i samspil med offentlige og private virksomheder samt de højere uddan-

nelsesinstitutioner. 

 

Uddannelser på alle niveauer 

Campus Køge tilbyder i stadig udvikling en bred vifte af uddannelser på alle uddannelsesniveauer. 

 

Et udviklende studiemiljø 
Campus Køge skaber et fysisk og virtuelt praksisnært udviklingsmiljø, som samler studie, udvikling, 

arbejde, bolig og fritid. Campus Køge skaber et attraktivt fagligt og socialt studiemiljø med flere og 

bedre faciliteter. Et udviklende miljø skaber en fælles identitet blandt de studerende. 

 

En attraktiv arbejdsplads 

Medarbejderne indgår i et attraktivt, udviklende og tværinstitutionelt fællesskab, der tiltrækker nye 

kvalificerede og motiverede kolleger. 

 

Et fyrtårn for Køge 

Campus Køge er et knudepunkt, der - i respekt for Køges historie som industriby - bidrager til udvikling 
af Køge som uddannelsesby. De mange uddannelsestilbud af høj faglig kvalitet i Campus Køge bidrager 

derudover til at højneuddannelsesniveauet og sikre kvalificeret arbejdskraft lokalt og regionalt. 

 

Værdier 

Hvilke værdier understøtter Cam-

pus Køges identitet? 

 

Nysgerrighed på forskellighed - 2+2=5! 

Tværfaglig nysgerrighed og kreativitet er grundlæggende for kompetenceudvikling og innovationsmæs-

sig synergi. Forskellighed er en fælles styrke. Rummelighed og tillid er en forudsætning for anvendelse 

af forskellighederne. 

 

Solidaritet og rummelighed 

Campus Køge udviser respekt for forskelligheder på mange planer: partnernes virtuelle eller fysiske 

indgåelse i samarbejdet, de studerendes mangfoldighed fastholdelse af de ansatte som en del af det 
rummelige arbejdsmarked. 

 

Regionalt og internationalt udsyn 

Campus Køge skaber balance mellem det nære og udsynet til resten af verdenen.  

 

Kompetencer 

Hvad skal Campus Køge kunne 

som netværksorganisation og 

hvad skal de mennesker, der 

arbejder på Campus Køge kunne, 

for at leve værdierne ud i praksis 
og understøtte campus’ identitet?’ 

 

Synergieffekterne i centrum 

Campus Køge har fokus på synergieffekter på tværs af institutionerne, og overlader det til den enkelte 

institution at have fokus på fag-faglighed. 

 

Kompetencer i stadig (sam)spil 

Det høje faglige miljø blandt samtlige faggrupper på campus understøtter den tværinstitutionelle kompe-
tenceudvikling - også på mindre fagområder. Teori og praksis er i stadig samspil. Hver enkelt medarbej-

der i campus har ansvar for egen kompetenceudvikling og optræder nysgerrig og anerkendende i alle 

relationer. Ledere og medarbejdere har et stærkt fokus på kunder, studerende og deres læreprocesser. 

 

Højt serviceniveau 

I fællesskab råder Campus Køge over en velfungerende og effektiv serviceorganisation: koordination og 

drift, administration, IT, kantineordning, rengøring, pedelservice mm. 

 

Adfærd 

Hvordan understøtter den fælles 

og tværgående sproglighed og 
adfærd campus’ identitet, værdier 

og praksis? 

 

 

Deling af viden 

Deling af viden sker bl.a. gennem konkrete samarbejder både inden for kerneydelser og på projektbasis 

samt gennem udveksling af medarbejdere. 
 

Campus Køge som innovationsmiljø 

Ledelse og medarbejdere har fokus på innovation og kobling mellem teori og anvendt praksis. 

 

Vejledning på tværs samt fastholdelse 

Vejledning på et højt niveau sikres gennem etablering af et stort fælles vejledningscenter der vil mind-

ske frafald, lette overgang mellem uddannelser og evt. omvalg. Et fælles center kan udvikle nye meto-

der i vejledningen fx brobygningsforløb. 

 

Fysiske rammer 

Hvilke rammer; geografiske, 
arkitektoniske og infrastrukturelle 

kan muliggøre Campus Køges 

identitet, værdier, adfærd og 

praksis? 

 

 

Rum til innovation og tværfaglighed 

Campus Køge etablerer et innovations- og iværksætterhus for uddannelsesmæssigt tværgående opgave-
løsning. Dette sker i samspil med offentlige og private virksomheder. 

 

Virtuelle rum 

Ikke alle campuspartnere er fysisk beliggende på campus. Der skabes derfor også rum der muliggør en 

virtuel organisering af samarbejdet. 

 

Rum til alle tider 

Campus Køges arkitektur og infrastruktur befordrer rummelighed, fordybelse og kreativitet på tværs, 

både fagligt og i fritidsøjemed, samt danner grobund for byliv og aktivitet døgnet rundt. Arkitekturen 
bidrager til at Campus Køge bindes sammen med byen. 

 


