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Vision og mission 

 

Vision for CSU Egedammen  
Vores vision er at udvikle og tilbyde undervisnings-, aktivitets- og samværstilbud af høj kvalitet til 

mennesker, som har behov for særlig tilrettelagt undervisning, vejledning og aktivitet.  

Det er mennesker med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og unge og voksne med særlige behov for 

undervisning og afklaring i forhold til uddannelse og beskæftigelse.  

 
Vores vision er, at hver elev, kursist og bruger opnår øget livskvalitet og udvikling.  

Med udgangspunkt i den enkeltes personlige forudsætninger, styrker og kompetencer stræber vi efter at 

opnå det bedst mulige fundament for selvstændig og aktiv deltagelse i samfundslivet og for at komme i 

uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud.  

De opgaver, vi påtager os, løser vi med respekt for de rammer vore samarbejdspartnere har - såvel 

samfundsmæssigt som økonomisk.  

Mission for CSU Egedammen  

Faglig kvalitet  
Udgangspunktet for kvaliteten i vores tilbud er et højt fagligt niveau. Derfor prioriterer vi faglig udvikling 

højt. Det gælder metodeudvikling, erfaringsudveksling, efter- og videreuddannelse.  

Vi lægger vægt på at lære af andre, og at andre kan lære af os. Derfor dokumenterer, formidler og 

samarbejder vi med faglige netværk i Danmark og i udlandet.  

Ledelse og medarbejdere  
I bestræbelserne på at nå vores vision, lægger vi vægt på, at ledelse og medarbejdere er kendetegnet ved 

engagement, faglige kompetencer og et ønske om udvikling.  

Elever, kursister og brugere - og deres pårørende  
Vi stræber efter, at vores arbejde bidrager bedst muligt til den enkelte elev, kursist og brugers livskvalitet og 

personlige, sociale og faglige udvikling. Vores tilbud skal være kendetegnet ved et anerkendende og 

ressourcesøgende samspil med den enkelte elev, kursist og bruger og dennes sociale netværk. Og vi stræber 

efter hele netværkets fælles fokus på den enkeltes livskvalitet og udvikling.  

For vore ungdomselever er det vigtig at møde og være sammen med andre unge. Derfor lægger vi vægt på at 

have et godt ungdomsmiljø.  

Samarbejdspartnere  
Vore samarbejdspartnere skal opleve, at vi tilbyder og udvikler de løsninger, der imødekommer deres behov. 

De skal opleve CSU Egedammen som en faglig kompetent og serviceorienteret samarbejdspartner.  

For ungdomseleverne er vores samarbejde med UU- vejledere, jobcentre og sagsbehandlere centralt for de 

unges udbytte af undervisningen. Og i forbindelse med overgangen til uddannelse og beskæftigelse er vores 

samarbejde med uddannelses-institutioner, arbejdspladser, værksteder og lignende afgørende for de unges 

videre forløb. Derfor prioriterer vi disse samarbejder højt. 
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