MERE END GOD
UNDERVISNING
Værdier og strategi for Københavns Sprogcenter
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Københavns Sprogcenter udbyder danskuddannelser (DU) til selvforsørgende udlændinge i
henhold til driftsaftale med Københavns Kommune og gældende lovgivning.
Københavns Sprogcenter løser sin opgave ud fra en vision om, at kursisterne skal tilbydes den
bedst mulige undervisning med højt fagligt niveau, hvor udgangspunktet er det hele
menneske.
Københavns Sprogcenter skaber en succesfuld sammenhæng mellem en høj faglig
undervisning, god trivsel i studiemiljøet med opbygning af sociale netværk samt en god og
succesfuld tilknytning til det danske samfund og arbejdsmarkedet.
God undervisning er hele grundlaget for god indlæring af sproglige færdigheder hos
mennesker, men effektiv indlæring er også mere end god undervisning. Sociale relationer og
trivsel på undervisningsstedet, på ens arbejdsplads og generelt i det danske samfund har stor
betydning for indlæringen.

Vores udgangspunkt er derfor det hele
menneske og kursister på Københavns
Sprogcenter modtager således:
faglig professionel danskundervisning
af høj kvalitet. Vores lærere er dygtige,
erfarne og dedikerede, og sprogcentrets
kursister tilegner sig derfor effektivt de
sproglige færdigheder, der sætter dem i
stand til at komme med i netværk, de
ønsker at være en del af.
mere end god undervisning. Vi har
fokus på kursisternes behov for socialt
samvær. Vi er kendt for vores venlige,
imødekommende og kreative miljø,
hvor kursisten bliver mødt som et helt
menneske. På sprogcentret kan man
deltage i en række arrangementer og
events, der gør det både nemmere og
sjovere at lære dansk, men som også er
med til at opbygge netværk. Vi viser
omsorg, hvor der er brug for det, og
skaber i stort og småt en stemning, som
både kursister og ansatte trives i.

I forlængelse heraf har Københavns
Sprogcenter fokus på følgende overordnede
målsætninger:
1. At kursisterne modtager en undervisning på
et højt fagligt niveau med fokus på kvalitet,
fornyelse og udvikling af undervisningen, de
pædagogiske metoder og undervisernes
kompetencer.
2. At understøtte det sociale samvær på
Københavns Sprogcenter i dagligdagen og med
særlige events
3. Anvendelse af de bedste IT-værktøjer til at
fremme indlæringen og kommunikationen
med kursisterne.
4. Et godt samarbejde med eksterne partnere
med henblik på udvikling og afvikling af flere
erhvervsrettede undervisningstilbud.
5. Et stabilt grundlag for at drive kursistvirksomhed med velholdte undervisningslokaler,
en velfungerende administration og en
veldrevet økonomi.

6. At tage ansvar for det omgivende
samfund med både den sociale,
miljømæssigt og økonomisk bæredygtige
udvikling, hvor bl.a. menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder, miljø og
antikorruption er vigtige.
Københavns Sprogcenter arbejder med
sine egne værdier, visioner og
målsætninger kontinuerligt og løbende,
hvilket kommer til udtryk på følgende
måde:
Der er udarbejdet:
En strategi for det pædagogiske
arbejde med fokus på udvikling af de
pædagogiske metoder og brug af IT i
undervisningen.
En IT-strategi med fokus på brug af ITværktøjer i undervisning og
elektronisk kommunikation med
kursisterne.

CSR-politik med fokus på Københavns
Sprogcenters rolle og samfundsansvar.
En årlig virksomhedsplan indeholdende
indsatsområder og strategiske projekter
Ovenstående papirer revideres som minimum
en gang årligt. Alle papirerne er tilgængelig på
hjemmesiden.

