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Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. 
SOSU-uddannelserne 2013.  

Randers Social- og Sundhedsskole. 

Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har social- 
og sundhedshjælperelever eller social- og sundhedsassistentelever fra Randers Social- og 
Sundhedsskole.  
Praksis har været behjælpelige med at give skolen mailadresser på deltagende praktikvejledere. 

Undersøgelsen er foretaget af det eksterne firma Ennova.  

Denne rapport bygger på både kvantitative og kvalitative data, sidstnævnte er medtaget som 
typeeksempler i form af åbne kommentarer.  
Undersøgelsen anvendes i udviklingsøjemed internt på Randers Social- og Sundhedsskole og er 
præsenteret på Skolens Lokale Uddannelsesudvalg, LUU i maj 2014.  
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Konklusion på VTU: 
 
Randers Social- og Sundhedsskole havde en høj svarprocent på 65 %, hvilket var den højeste 
svarprocent i hele undersøgelsen.  

                               

Overordnet ses tilfredshed med samarbejdet, dog ses et generelt ønske om tættere samarbejde 
med skolen.  
Her nævnes i ikke prioriteret rækkefølge de udviklingspotentialer, der har haft praktikvejledernes 
særlige bevågenhed - hentet fra både de kvantitative og kvalitative data: 

 Temaer: 
o ”Eleven på skolen” herunder informationsniveauet vedr. ”elevens resultater” og 

”undervisningsindhold”  
o ”konsekvens over for elevens adfærd i skoleperioden” 

 Overdragelse af ”informationer om eleverne” til praktikvejlederne 
 Praktikbesøg af kontaktlærerne  
 Håndtering af ’mindre stærke elever’ 
 Præcisering af hvilke ansatte på skolen som praktikvejlederne kan henvende sig til 

vedrørende elever  

 

I nedenstående grafer har Ennova foretaget benchmarking mellem Randers Social- og 
Sundhedsskole og landsgennemsnit på øvrige EUD. Da Randers Social- og Sundhedsskole på 
undersøgelsestidspunktet var eneste medvirkende SOSU-skole, har det ikke været muligt i dette 
første år, at foretage benchmarking til SOSU området.  
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Kvantitative resultater. 
 

  
Det fremgår, at der er en tilfredshed på 63 point ud af 100.  
SOSU ligger således lidt under EUD landsgennemsnit på 66. Udsagnet ”samarbejdet lever op til mine 
forventninger” scorer på SOSU 61 point imod 64 på EUD gennemsnit. 
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Temaet ”eleven i virksomheden” viser, at praktikvejlederne med fordel kunne blive bedre 
informeret om, hvem de skal henvende sig til på skolen vedr. en elev. Til gengæld oplever 
praktikvejlederne bedre informationsniveau vedr. regler og mål for praktikperioden end øvrige 
EUD.  
Endelig er der et ønske om større kontakt med skolen i praktikperioden.  

 

Temaet ”eleven på skolen” får ringe bedømmelse, særligt er der et markant ønske om mere 
”information om elevens resultater i skoleperioden”.  
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Temaet ”elevens kvalifikationer” ligger på stort set samme niveau mht. til alle de spørgsmål, der 
relaterer til temaet, og resultatet tillige tilsvarende under EUD landsgennemsnit.  

 

 

Temaet ”Hvorfor have elever” viser, at praktikvejlederne mener, at elever er vigtige for andre end 
skolen og eleven selv. Således er elever vigtige af hensyn til fagets overlevelse og af hensyn til 
samfundsmæssige og praksisfaglige forhold. 
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Teamet ”omdømme”. Praktikvejlederne svarer meget positivt på dette tema og de mener således, 
at Randers Social- og Sundhedsskole har et godt omdømme. Dette vedrører både 
professionalisme, serviceminded-hed og udviklingsniveau.  
Randers Social- og Sundhedsskole vurderes på alle variable over EUD landsgennemsnit.  
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Kvalitative resultater. 

Åbne kommentarer fra praktikvejlederne  
Undersøgelsens åbne kommentarer består af kvalitative data, som supplerer undersøgelsens 
kvantitative del.  
Kommentarerne relaterer til to forskellige områder, henholdsvis: 

1: Samarbejdet 
2: Forbedringsforslag 

Af hensyn til deltagernes anonymitet er kommentarerne ikke medtaget i denne rapport. I stedet 
beskrives nedenfor konklusioner og typeeksempler på de åbne kommentarer. 

De åbne kommentarer der vedrører ’samarbejdet mellem skole og praksis’ minder meget om de 
åbne kommentarer, der vedrører ’forbedringsforslag’.  
Kommentarerne falder indenfor de temaer, der er angivet nedenfor med en *.  
Deltagerne synes således i stor udstrækning, at være optaget at de samme, selvvalgte temaer.  

1: Samarbejdet 
Konklusion: 

Det fremgår, at praktikvejlederne er tilfredse med samarbejdet, dog er dette ikke gældende for 
alle.  
Hvor samarbejdet kunne blive bedre, handler det især om følgeden tre forhold: 

 ”overdragelse af informationer om eleverne til praktikvejlederne” * 
  manglende ”praktikbesøg af kontaktlærerne” * 
 ”håndtering af ’mindre stærke elever’” * 

Ordlyden af spørgsmålet til deltagernes åbne kommentarer lød:  

”Hvilke yderligere kommentarer har du til samarbejdet med skolen og  
jeres forventninger til det? Giv gerne konkrete eksempler”. 

Randers Social- og Sundhedsskole har systematiseret de åbne kommentarer i sit 
udviklingsarbejde efter følgende farvekode: 

Neutral kommentar eller begrænset samarbejde: 15 kommentarer falder i denne kategori. 
Eksempel på åben kommentar i denne kategori:  

’Vi har ikke meget samarbejde med skolen’. 
 

Positiv oplevelse med samarbejdet: 12 kommentarer falder i denne kategori. 
Eksempel på åben kommentar i denne kategori: 

’At de lytter til os, at de tager de ting vi siger til efterretning’. 
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Delvis tilfredshed med samarbejdet: 23 kommentarer falder i denne kategori. 
Eksempel på åben kommentar i denne kategori: 

’Det er ønskeligt med mere information om den enkelte elev, når der er problemer  
fx med indlæring, fravær osv.’ 

 
Utilfredshed med samarbejdet: 14 kommentarer falder i denne kategori. 
Eksempel på åben kommentar i denne kategori: 

’Oplever, at hvis der kan være problemstillinger omkring enkelte elever,  
ved vi ikke noget om dette, før end det ofte er for sent, i forhold til at vi kan  

hjælpe dem bedst muligt’. 
 

 

 
2: Forbedringsforslag. 
Konklusion: 

Det fremgår af de åbne kommentarer, at praktikvejlederne har mange konstruktive forslag til 
forbedring af samarbejdet mellem praktik og skole til gavn for skolens elever, praksis og elevernes 
kommende arbejdspladser. 

Følgende forbedringsforslag står i ikke prioriteret rækkefølge: 

 Øget samarbejde mellem praksis og skole via møder og temadage  
 Genindførelse af praktikbesøgene, hvor kontaktlærere kommer i praksis.  
 Støttende tiltag til især ’mindre stærke elever’ 
 Overdragelse af elever til praksis (dette emne har været det emne med størst bevågenhed 

blandt praktikvejlederne). Herunder bedre informationsniveau mht. elevens standpunkt 
inden praktikstart, så praksis kan være bedst mulig forberedt til at støtte eleven i 
praktikken. 

 
Ordlyden af spørgsmålet til deltagernes åbne kommentarer lød:  

                  ”Hvilke gode ideer har du til, hvordan samarbejdet med skolen kan blive bedre”.  

Randers Social- og Sundhedsskole har systematiseret de åbne kommentarer efter følgende 
farvekode: 

Forslag primært vedrørende møder og temadage: 15 kommentarer i denne kategori. 
Eksempel på en åben kommentar i denne kategori: 

’Møde hvor skolens lærer, vejledere fra 1, 2 og 3 praktikperioder snakker sammen  
om hvordan forenes teori og praksis’. 

 
Forslag primært vedrørende genindførelse af praktikbesøg: 15 kommentarer i denne kategori 
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Eksempel på en åben kommentar i denne kategori: 
’Genoptag praktikbesøg med kontaktlærerne.  

Det gav en god sparring og dialog mellem skolen og praktikstederne’. 
 
Forslag primært vedrørende ’mindre stærke elever: 6 kommentarer i denne kategori. 
Eksempel på en åben kommentar i denne kategori: 

’…meget lidt kontakt med skolen i forhold til de konkrete elev-forløb. Især  
i de situationer, hvor eleven i skoleperiode har vist sig at have særlige behov  

eller svært ved at tilegne sig den teoretiske viden, vil det være  
hensigtsmæssigt at den støtte der iværksættes  

på skolen, følger med ud i praktikperioden’.  
 

Forslag primært vedrørende dialog mellem skole og praktik samt forslag om overdragelse af 
elev: 31 kommentarer i denne kategori.  
Eksempel på en åben kommentar i denne kategori: 

’inviter os der har med eleverne at gøre, måske vi skal have en repræsentant bland 
praktikvejlederne’ 

 
Forslag primært vedrørende undervisning og overordnede forhold: 4 kommentarer i denne 
kategori. 
Eksempel på en åben kommentar i denne kategori: 

’mere strømlinet proces og kommunikation til uddannelsesstedet  
om nyt og hvad der er i fokus’ 
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Spørgeguide 
 

Spørgeskema VTU 2013-2014 
Model  
spm. Spørgsmål 

SOSU 
skema 

      
      

  Samlet vurdering af uddannelsesforløb   

x Hvor tilfreds er du alt i alt omkring samarbejdet med 
[Skolenavn]? x 

x Samarbejdet med [Skolenavn] lever op til mine forventninger? x 

  
Hvilke yderligere kommentarer har du til samarbejdet med 
skolen og jeres forventninger til det. Giv gerne konkrete 
eksempler. 

x 

  ■ Åben kommentarfelt   

  Eleven i virksomheden   

x Jeg har den information om regler og mål for oplæring i 
praktikperioderne, som jeg har brug for x 

x Jeg får den hjælp, jeg har brug for i forbindelse med indgåelse 
af uddannelsesaftaler  x 

x Jeg har den kontakt med skolen i praktikperioderne, som jeg 
har brug for x 

x Jeg ved, hvem jeg skal henvende mig til på skolen om eleven x 

  Eleven på skolen   

x Skolen er konsekvent over for elevens adfærd i 
skoleperioderne (f.eks. fremmøde, ansvarlighed, socialt) x 

x 
Jeg har  den nødvendige information om elevens resultater i 
skoleperioderne (prøveresultater, fraværsprocenter, sygedage, 
etc.) 

x 

  Jeg har den nødvendige information om, hvad eleven arbejder 
med i skoleperioderne x 

  Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt  x 
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  Elevens kvalifikationer   

x Elevens teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende x 

x Elevens praktiske færdigheder er tilfredsstillende x 

x Eleven er i stand til at begå sig på en arbejdsplads x 

  Eleven er engageret x 

  Eleven er god til at samarbejde x 

  Hvorfor have elever?   

  At have elever er interessant i forhold til senere rekruttering  x 

  Det er nødvendigt at have elever i forhold til fagets overlevelse 
og fremtidige virke i samfundet x 

  At have elever er givtigt i forhold til medarbejdernes faglige og 
personlige udvikling x 

  Omdømme   

x [Skolenavn]’s samlede omdømme x 

x [Skolenavn] er en professionel uddannelsesinstitution x 

  [Skolenavn] er på forkant med udviklingen x 

  [Skolenavn] er serviceminded x 

  Det fremtidige samarbejde   

  Påtænker din virksomhed at ansætte elever indenfor det 
næste år? (1-10)   

  Vil din virksomhed samarbejde med [Skolenavn] næste gang, I 
skal ansætte elever 1-10   

  Hvis din virksomhed ikke forventer at samarbejde med os, 
hvad er da årsagen?   

  ■ Åben kommentarfelt   

  Rekruttering   

  Hvordan finder du typisk dine elever? (Sæt gerne flere 
krydser)   

  

■ Eleven/lærlingen henvender sig selv til virksomheden;  ■ Jeg 
samarbejder med [Skolenavn]; ■ Anbefalinger fra tidligere 
elever/lærlinge; ■ Eleven/lærlingen var allerede ansat i 
virksomheden (fx arbejdsdreng, studiejob, etc.);  ■ Jeg 
annoncerer selv efter elever/lærlinge; ■ Gennem netværk; ■ 
Andet 
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  Det er nemt at få det antal elever, der er behov for x 

  Det er nemt at få kvalificerede elever x 

  Afsluttende åbent spørgsmål   

  Hvilke gode ideer har du til, hvordan samarbejdet med skolen 
kan blive bedre?  x 

  ■ Åben kommentarfelt   

  Baggrundsoplysninger   

  B.  Angiv venligst hvor tit du er i kontakt med skolen 
(telefonisk eller personligt) x 

  
■ Har aldrig haft kontakt til skolen; ■ 1-3 gange om året;  
■ 4-6 gange om året; ■ 7-12 gange om året; ■ over 12 gange 
om året 

  

  C. Hvilke(n) uddannelse(r) har du elever fra? x 

  ■ Grundforløbet; ■ Social og sundhedsuddannelsen (trin 1 og 
trin 2); ■ Pædagogisk assistent   

  A. Angiv venligst din virksomheds størrelse   

  
■ Enkeltmandsvirksomhed;  ■ 1-10 medarbejdere;  ■ 11-50 
medarbejdere; ■ 51-200 medarbejdere; ■ 201-500 
medarbejdere; ■ over 500 medarbejdere 
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