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1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for 2015 - 
2016 
 
1.1: Opnåede resultater i 2014 og målsætning for 2015 - 2016 

Afbrud uden om-
valg 6 mdr. efter 
start 

Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål 
2012 2013 2014 

måltal 
2014 
Resultat 

2015 
måltal  

2015 
evt. 
rev. 
måltal 

2016 
måltal  

Grundforløb under 
ét 

24,3 23,3 15,5 19,6 15,0 15 15 

Hovedforløb under 
ét 

11,9 10,3 10,0 12,1 9,5 12 11 

 
Bemærk at det ikke er muligt at skille social- og sundhedshjælperuddannelsens trin fra hinanden i Uni-
C-tallene. Elever på social- og sundhedsuddannelsen trin 1, som fortsætter på social- og sundhedsud-
dannelsen trin 2 inden for 18 måneder, ’tæller’ kun med, hvis de afbryder igen, hvorfor statistikken bli-
ver unøjagtig og ikke sammenlignelig fra år til år. 
 
Frafaldet på grundforløbet er 3,7 procentpoint fra 2013 til 2014, hvilket er et forholdsvis stort fald. På 
hovedforløbene er frafaldet derimod steget med 1,8 procentpoint. Frafaldsprocenten på hovedforløbet 
kan dog dække over forskelle på de enkelte uddannelser. Der er derfor trukket tal fra easy-a for hoved-
forløbsuddannelserne. Disse tal viser, at der er store forskelle mellem uddannelserne. På den pædago-
giske assistentuddannelse er frafaldet faldet med 0,1 procentpoint, og hvis man kigger på udviklingen 
på denne uddannelse er det meget stabilt. På social- og sundhedsuddannelsen trin 2 er frafaldet faldet 
med 0,8 procentpoint, og der har på denne uddannelse være en nedadgående tendens de sidste par år.  
 
Frafaldet på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 veksler meget fra år til år. Siden sidste år er der sket 
en stigning på 6,1 procentpoint, mens frafaldet er faldet 2,5 procentpoint sammenlignet med for to år 
siden. Dette billede stemmer meget godt overens med den generelle tendens for trin 1, hvor frafaldet 
svinger meget fra år til år. 
 
Stigningen på den samlede frafaldsprocent for hovedforløbene stammer derfor kun fra social- og sund-
hedsuddannelsen trin 1. 
 
1.2: Status efter 6 måneder. Optag i skoleårene 11/12, 12/13 og 13/14 

 11/12 12/13 13/14 

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 27,0 % 18,4 % 24,5 % 

Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 10,4 % 9,8 % 9,0 % 

Den pædagogiske assistentuddannelse  6,8 % 6,6 % 6,5 % 
 
Der er især to udviklinger, som påvirker frafaldet på social- og sundhedsuddannelsens trin 1. For det 
første kom der en ny bekendtgørelse for uddannelsen i 2013, hvor de faglige krav blev strammet. For 
det andet er søgning til skolen faldende. Det kræver derfor en større indsats fra skolens side at fasthol-
de eleverne, og frafaldet vil nemmere blive påvirket af sammensætningen af ansøgerpuljen. 
 
1.3: Skolens begrundelse for at revidere måltallet for hovedforløbene 2015 
Skolen har valgt at revidere måltallet for 2015 for hovedforløbene. Dette sker på baggrund af, at frafal-
det på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 er steget siden 2013 (se tabel 1.2). En del af forklaringen 
på denne stigning kan findes i, at antallet af uddannelsesaftaler, der er ophørt, er steget på social- og 
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sundhedsuddannelsen trin 1 – både de uddannelsesaftaler, der er ophørt i elevens prøvetid og efter prø-
vetiden (se skema 3.1). 
 
1.4: Afslutning af evt. medfinansierede indsatser 
Skolen vælger at afslutte økonomien for indsatsområdet ’Tiltag for frafaldstruede elever på de ”Skæve” 
optag’ med denne handlingsplan. Skolen har sat alle tiltagene i indsatsen i gang, og tiltagene får nu tid 
til at virke. Skolen afslutter derfor økonomien for indsatsen nu, men effekten af tiltagene i indsatsen 
måles ved udgangen af 2015 og opgøres i næste års handlingsplan for øget gennemførelse.  
 
Indsatsområde navn Beløb (kr.) Bevilliget 

år 
FOUnr. 

Tiltag for frafaldstruede elever på de "Skæve" optag 1.315.000 2012 130091 
 
1.5: Udviklingen i tilgangen 
Tilgang 2012/13 

UNI-C data 
2013/14 
UNI-C data 

2014/15 
(eget skøn) 

2015/16 
(eget skøn) 

Grundforløb under ét 300 306 300 200 
Hovedforløbet under ét 435 420 420 380 
 
Skolen afventer nye 3-parts forhandlinger i 2015, hvilket betyder, at antallet af hovedforløbspladser i 
2015/16 er forholdsvis uvist på nuværende tidspunkt. 
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2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 
2014 
 
2.1: Afslutning af evt. medfinansierede indsatser 
Skolen vælger at afslutte økonomien for indsatsområdet ’Tiltag for frafaldstruede elever på de ”Skæve” 
optag’ med denne handlingsplan. Skolen har sat alle tiltagene i indsatsen i gang, og tiltagene får nu tid 
til at virke. Skolen afslutter derfor økonomien for indsatsen nu, men effekten af tiltagene i indsatsen 
måles ved udgangen af 2015 og opgøres i næste års handlingsplan for øget gennemførelse.  
 
Indsatsområde navn Beløb (kr.) Bevilliget 

år 
FOUnr. 

Tiltag for frafaldstruede elever på de "Skæve" optag 1.315.000 2012 130091 
 
2.2: Afrapportering af indsatsområder med medfinansiering 
Indsats med medfinansiering  Titel: Ekstra tiltag for de ’skæve’ optag 
Baggrund/beskrivelse af pro-
blemstillingen jf. tidligere 
handlingsplan 

Skolen har oplevet en stigning i antallet af grundforløbselever, hvor 
elevgruppen er blevet mere kompleks, både i forhold til personlige, 
psykiske og sociale problemstillinger, og mange af eleverne er en-
somme og mangler netværk i uddannelsen. 
Samtidig var der elevgrupper, som det ikke var muligt at nå med 
mere individuelt målrettede tilbud, som f.eks. mentor og psykolog.  
Skolen valgte derfor at sætte ind med kollektive tilbud, med en 
mere helhedsorienteret tilgang, hvor der er fokus på skolemiljøet.  
Frafaldsanalysen for grundforløbet viste en klar overrepræsentation 
på de hold, der starter på andre tidspunkter end august. Denne 
gruppe har nogle helt særlige udfordringer bl.a. i forhold til frafald 
fra andre uddannelser og et usikkert uddannelsesvalg. 

Starttidspunkt 1.8.2012 
Sluttidspunkt 31.12.2015 
Initiativer/redskaber Inden for indsatsområdet er der lavet tiltag, der styrker den interne 

videndeling og best practice, og tiltag, der er målrettet de frafalds-
truede elever, herunder at udvikle et særligt forløb for eleverne på 
de ’skæve’ optag. 
 
Generelt fortsættes arbejdet med tiltagene i 2014. Frafaldet for 
grundforløbet er faldet betydeligt i 2014, hvilket indikerer, at tilta-
gene virker.  
Blandt de tiltag målrettet de frafaldstruede elever, som blev afprø-
vet i 2013/2014 og fortsat udvikles, er: 
• Fast morgenlektion med morgenaktivitet og morgenmad: Tiltaget 
har betydet, at eleverne møder op, og det har rystet eleverne sam-
men og skabt et fælles afsæt for dagens undervisning. Mentor og 
skolekoordinator deltager i morgenaktiviteten, hvilket har været 
med til at skabe relationer til eleverne og skabe naturlig adgang for 
eleverne til elevsupporten.  
• Fortsat udvikling og etablering af en meget præcis fraværsproce-
dure for grundforløbselever: Proceduren præsenteres for eleverne 
flere gange i forbindelse med uddannelsens opstart. Fraværsproce-
duren beskriver en helt klar arbejdsgang ift. elever med for meget 
fravær – herunder bl.a. obligatorisk deltagelse i fraværsgruppen ”Ta’ 
fat”, der bestyres af mentor og uddannelsesvejleder.  
• Faste lektioner med fokus på skolemiljø og trivsel på alle grund-
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forløbshold, varetaget af mentor og skolekoordinator: Resultaterne 
præsenteres for elever og kontaktlærere. Elevrådet for grundforlø-
bet har været inddraget i dette arbejde, da elevinddragelse har vist 
sig at have stor betydning. 
• Information til grundforløbselever tidligt i forløbet om muligheden 
for frivilligt arbejde i form af et projekt frivillig-forløb, og hjælp til 
eleverne med at finde frivilligt arbejde – bl.a. i skolens elevråd og 
som it–tutor på holdene, aftaler inden for ældreområdet og diverse 
sportsaktiviteter.  
• Elevinddragelse i planlægning af aktiviteter for holdene – f.eks. 
pauseaktiviteter, diverse sociale arrangementer, torsdagscafeer, 
planlægning af idrætsdag, indretning af pauseområde mm. Betyd-
ningen af at have et elevråd specielt rettet mod grundforløbet har 
vist sig at være en god ide – det fremmer elevernes oplevelse af at 
have medindflydelse i forhold til deres uddannelse og det daglige 
skolemiljø. 
• Café for unge piger, der har behov for at udvide deres netværk, 
hvor der øves personlige, sociale og relationelle kompetencer i 
gruppen – dette gives som et specielt tilbud til udvalgte elever. I 
2014 er der forsøgt at inddrage drenge i gruppen. 
• Gruppeforløb for grundforløbselever i forhold til at tage ordet i 
klassen og håndtering af eksamensangst. Der er sat flere tiltag i 
gang i forhold til at skabe et systematisk samarbejde mellem elev-
supportteam og kontaktlærere, og dermed fremme den interne 
videndeling. 
• Fast procedure på grundforløbet, hvor der 2 gange under forløbet 
laves en klasse-gennemgang af alle elever, så der skabes et fælles 
billede af de elever, der kræver en øget opmærksomhed og hand-
ling både fra kontaktlærere og elevsupportteam. 
• I det daglige er der i forbindelse med den etablerede morgenakti-
vitet på holdene et tæt samarbejde mellem kontaktlærere og elev-
supportteam i forhold til at følge op på frafaldstruede elever. 
• Der er organiseret et systematisk samarbejde gennem anvendelse 
af elevplan som kommunikationsplatform i forhold til, om den en-
kelte kontaktlærer eller elevsupporter har haft kontakt med eleven. 
Eksempelvis registrering af projekt frivilligforløb, diverse samtaler 
mm. 

Det oprindelige mål med 
indsatsen/forventet effekt.  

Den forventede effekt for 2014 var et fald i frafaldet på 8,2 pro-
centpoint siden 2012, svarende til 17,5 årselever. 
 

Evaluering af indsatsen – blev 
det antal elever fastholdt, 
som man forventede? 

Frafaldet på grundforløbet er faldet fra 24,3 % i 2012 til 19,6 % i 
2014 – altså et fald på 4,7 procentpoint. Dette fald er lavere end 
forventet.  
 
En mulig forklaring på det lavere frafald er, at der var et større be-
hov for planlægning og udvikling af tiltagene, før de blev iværksat. 
Tiltagene blev derfor først igangsat i starten af 2013. Denne forkla-
ring understøttes af, at frafaldet på grundforløbet kun faldt med 1 
procentpoint i 2013 fra 24,3 % til 23,3 % (hvor tiltagene kun havde 
været i gang et halvt år på opgørelsestidspunktet for Uni-C’s fra-
faldstal), men siden 2013 er det faldet med 3,7 %. 
 
Tiltagene har altså en effekt, som er begyndt at slå igennem, nu 
hvor tiltagene har haft længere tid til at virke. 
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Hvordan vil skolen bruge er-
faringerne fra dette indsats-
område i det videre arbejde 
med øget gennemførelse?  

Skolen fortsætter arbejdet med tiltagene i 2015, herunder fortsat 
implementering af erfaringerne fra tiltagene i arbejdet med Model-
skole. 
 
Desuden inddrages erfaringerne fra handlingsplansprojektet i for-
hold til planlægning og organisering af GF 1 og GF 2 i forbindelse 
med den nye erhvervsskolereform. 

Hvad har virket/ikke virket? Se afsnittet om tiltagene. 
 
2.3: Evaluering af arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 
Hvordan er FPDG udfoldet i 
skolens strategi, målsætning 
og undervisning? 

Det Fælles pædagogiske didaktiske grundlag er beskrevet som en 
integreret del af skolens strategi for 2014-2016: 
Skolen vil have fokus på at uddanne elever og kursister, der på et 
højt fagligt niveau og med en innovativ, problemløsende og aner-
kendende tilgang kan løse og udvikle opgaver inden for den sund-
hedsfaglige og den pædagogiske sektor. 
Forudsætningen for læring er et motiverende, varieret og udfor-
drende læringsmiljø, hvor gode relationer mellem underviser og 
elev understøtter elevens/kursistens læring. 
Den pædagogiske strategi skal understøtte, at uddannelserne giver 
udvikling og værdi for den enkelte elev/kursist og dennes arbejdsliv, 
samt at uddannelserne giver værdi i forhold til arbejdsgivernes be-
hov for kvalificeret arbejdskraft. 
I skolens pædagogisk didaktiske grundlag fokuseres på, at eleven 
og kursisten skal være aktiv producent af viden, hvor læringen un-
derstøttes af it. For både elev og kursist skal uddannelsen være 
praksisnær. 
 

Hvordan formidles FPDG til 
bestyrelse, lærere og elever? 

Skolens FPDG er tilgængelig for eleverne på skolens hjemmeside. 
Formidlingen af det FPDG til underviserne er primært baseret på en 
fokuseret sprogliggørelse og italesættelse af skolens pædagogiske 
pejlemærker, foretaget af den pædagogiske ledelse. Derudover 
kommunikeres de pædagogiske pejlemærker internt via skolens 
elektroniske platform. 
Det er bestyrelsen, der drøfter og vedtager skolens samlede strate-
gi. FPDG er central i strategien. 
 

Hvad har evalueringen vist? I forbindelse med arbejdet med FPDG forventede skolen et fald i 
antallet af elever, der overvejede at droppe ud af uddannelsen. I 
2014 viste ETU-målingen fra 2013, at 17 % af eleverne overvejede 
at stoppe. 
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I ETU-målingen fra 2014 er antallet af elever, der ovevejede at 
stoppe, fortsat 17 %. Det manglende fald kan skyldes, at skolen 
gennem de sidste år har arbejdet strategisk med et FPDG. Indsat-
sen kan derfor ikke umiddelbart måles med kvantitative data. 
Implementeringen af FPDG er beskrevet i en SMTTE-model. I den 
forbindelse bestemte vi følgende tegn: • Teamets udviklingstiltag begrundes med afsæt i den pæda-

gogiske strategi  • Underviserne er bevidste om de pædagogiske indsatsområ-
der • Underviserne tilrettelægger og evaluerer læringsaktiviteter-
ne i fællesskab  • Underviserne begrunder didaktiske overvejelser med afsæt i 
den pædagogiske strategi. 

 
Ovenstående tegn er i dag synlige i skolens hverdag.  
 

Hvordan vil skolen følge op 
på erfaringerne? 

Erfaringsopsamling omkring implementering af FPDG indgår i le-
dergruppens evaluering i foråret 2015. 
 

 
2.4: Evaluering af arbejdet med styrket differentiering 
Evaluering af indsats nr. 1 Titel: Differentierede læringsmuligheder på PAU og trin 2 
På hvilken måde og med 
hvilke metoder differentierer 
skolen undervisningen? 

Skolen har som en del af et større projekt, Nye kompetencer og nye 
veje til læring, arbejdet med nye former for differentieret læring.  
 
I projektet er der både blevet arbejdet med differentiering i forhold til 
de opgaver, eleverne arbejdede med, i forhold til om eleverne arbej-
dede selvstændigt eller i grupper, og elevernes tilgang til opgaverne 
og arbejdstempo.  
 
Der er også blevet arbejdet med at gøre eleverne mere aktive og 
selvstændige og give underviserne en mere læringsunderstøttende 
rolle i forhold til den traditionelle underviserrolle. 
 

Hvilken effekt har de valgte 
aktiviteter haft på elevernes 
præstationer, fastholdelse og 
evt. tilfredshed? 

Evaluering af projektet har vist, at eleverne generelt er blevet mere 
selvstændige i deres tilgang og har haft nemmere ved at arbejde 
tværfagligt og se sammenhængen mellem fagene.  
 
Eleverne har også været i stand til at føre denne tilgang med over i 
praktikken, hvor praktikvejlederne har givet udtryk for, at eleverne 
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har haft en mere selvstændig tilgang. 
 

Hvad har virket / ikke virket?  Det er en række elementer i projektet, der har haft god effekt: 
-  At underviserne kun har holdt korte oplæg, og i stedet har 

haft en mere læringsunderstøttende rolle 
-  At eleverne har kunnet arbejde i deres eget tempo og har 

haft en vis valgfrihed ift., hvilken rækkefølge de vil arbejde 
med opgaverne 

-  At eleverne har kunnet vælge, om de ville arbejde individuelt 
eller i grupper 

-  Strukturen for opgaverne, hvor de både har kunnet arbejde 
med obligatoriske opgaver og fordybelsesopgaver 

-  At eleverne har skullet arbejde mere selvstændigt og tage 
ansvar for egen læring. 

 
Hvordan følges der op på 
erfaringerne? 

Projektet er blevet evalueret, både i forhold til eleverne, underviserne 
og praktikvejlederne.  
 
Der bliver arbejdet videre med metoderne, der er udviklet i projektet. 
De undervisere, der har deltaget i projektet, er blevet uddannet for-
andringsagenter for metoderne og har bl.a. i forbindelse med flere 
pædagogiske arrangementer på skolen afholdt workshop for de øvri-
ge undervisere på skolen. 
 

 
Evaluering af indsats nr. 2 Titel: Modelskole 
På hvilken måde og med 
hvilke metoder differentierer 
skolen undervisningen? 

Skolen har siden januar 2014 været modelskole for Undervisnings-
ministeriets FastholdelsesTaskforce. Alle skolens grundforløbsunder-
visere og medlemmer af elevsupport teamet har deltaget i seminarer 
og supervisionsforløb i forbindelse med implementeringen af værktø-
jerne fra motivationspædagogikken. Der har i høj grad været fokus 
på undervisningsdifferentiering. Der er bl.a. arbejdet med læringssti-
le, læringsmål, før- og efter-test og it-værktøjer. 
 

Hvilken effekt har de valgte 
aktiviteter haft på elevernes 
præstationer, fastholdelse og 
evt. tilfredshed? 

Der er knyttet en ekstern evaluator til modelskoleprojektet, Rambøll. 
Skolen har endnu ikke modtaget en evalueringsrapport, men der er 
foretaget flere interne evalueringer af forløbet. Eleverne har været 
begejstrede for de nye undervisningsmetoder. Undervisningen har 
været præget af aktive og engagerede elever. Det kan desuden kon-
stateres, at frafaldet på grundforløbet er faldet i 2014. 
 

Hvad har virket / ikke virket?  Underviserne udtrykker, at de har fået øgede kompetencer i forhold 
til brugen af mange forskellige undervisningsmetoder med fokus på 
differentiering. Undervisningen tilrettelægges med øje for forskellige 
måder at lære på. 
 

Hvordan følges der op på 
erfaringerne? 

I forbindelse med pædagogiske arrangementer på skolen er redska-
berne i motivationspædagogikken blevet præsenteret til inspiration 
for alle skolens undervisere. Der er skabt et fælles sprog omkring 
motivationspædagogikken. 

 
2.5: Evaluering af arbejdet med stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel 
Evaluering af indsats nr. 3 Titel: Elevens personlige uddannelsesplan 
Hvilke konkrete aktiviteter har En systematisk og målrettet indsats i forberedelsen af eleverne til 



 

11 
 

Sagsnr.: 088.36K.391 

skolen iværksat for at styrke 
lærernes, virksomhedernes 
og praktikvejledernes samar-
bejde om det fælles uddan-
nelsesansvar over for den 
enkelte elev? 

praktik og skoleperiode, hvor skolens praktikkoordinator er den gen-
nemgående figur.  
 
Praktikerklæringen og skolevejledningen udgør det håndgribelige 
afsæt for elevernes forberedelse til læringsperioderne. Tilsvarende 
bliver elevernes oplevelser og erfaringer fra skoledel og praktikdel 
aktivt brugt til, at eleverne sætter sig mål for den kommende læ-
ringsperiode 
 
Praktikerklæringen og skolevejledningerne bliver et vigtig redskab for 
praktikvejledere og kontaktlærer i samarbejdet om at understøtte 
elevens oplevelse af sammenhæng. 

Hvilken effekt har aktiviteter-
ne haft på elevernes præsta-
tioner, fastholdelse og evt. 
tilfredshed? 

Indsatsen er blevet evalueret både i forhold til elever, praktikvejlede-
re og undervisere. 
 
Praktikvejlederne har oplevet, at eleverne i højere grad har været 
bedre forberedte til den indledende forventningssamtale, som ele-
verne har, når de kommer ud i praktikken. Eleverne er blevet mere 
specifikke i forhold til deres ønsker og behov til praktikperioden, og 
de er blevet mere bevidste om, at de skal informere praktikvejlede-
ren, hvis der er nogle særlige ting, som eleven skal arbejde med i 
løbet af praktikken. Dermed har indsatsen gjort det nemmere for 
praktikvejlederne at give eleverne en bedre vejledning. 
 
Eleverne oplevede, at indsatsen klædte dem bedre på til at have 
kontaktlærersamtale i forbindelse med, at de går ud i og kommer 
tilbage fra praktikken. 
 
Dette kan også aflæses i ETU-målingen fra 2014, hvor der er en 
generel stigning i vurderingen af spørgsmålet ’Jeg føler mig godt 
forberedt til at komme i praktik. På den pædagogiske assistentud-
dannelse er vurderingen gået fra 79 til 81 point, på social- og sund-
hedsuddannelsen trin 1 er vurderingen gået fra 75 til 79 point, og på 
social- og sundhedsuddannelsen trin 2 er den gået fra 68 til 71 point. 
 
Underviserne har også oplevet, at indsatsen er med til at kvalificere 
kontaktlærersamtalerne med eleverne. Til gengæld kunne undervi-
serne ikke entydigt vurdere, om indsatsen har klædt eleverne bedre 
på til deres målarbejde inde på skolen. 
 
Hvis vi ser på fastholdelse, er frafaldet på den pædagogiske assi-
stentuddannelse og på social- og sundhedsuddannelsen trin 2 faldet 
(se tabel 1.2). Frafaldet på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 er 
steget (se tabel 1.2), men som beskrevet bliver frafaldet på denne 
uddannelse meget påvirket af sammensætningen af elevoptaget fra 
år til år. 
 

Hvad har virket/ikke virket?  Alle delelementerne i elevernes personlige uddannelsesplan har haft 
positiv effekt. 
  
Professionaliseringen af timerne ’Ud i praktik’ og ’Ind fra praktik’ har 
betydet, at eleverne får den samme viden, og at de får den mest 
nødvendige og mest opdaterede viden, samtidig med at timerne er 
med til at kvalificere kontaktlærersamtalerne. 
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Kontaktlærersamtalerne er med til at give eleverne en god ballast og 
afklare dem til at gå ud i praktikken. 
 
Skolevejledningen gør det nemmere for eleverne at kommunikere 
deres ønsker og behov videre til praktikvejlederen. Skolevejledningen 
er ligeledes med til at give praktikvejlederne mere viden om den 
enkelte elev. 
 
Praktikerklæringen er med til at give eleverne et indblik i, hvilke om-
råder de skal arbejde med i deres uddannelse. 
 
Der, hvor udfordringen ligger, især i forhold til skolevejledningen og 
praktikerklæringen, er at udbrede kendskabet hos praksis til den. De 
praktikvejledere, der havde arbejdet med skolevejledningen, havde 
gode erfaringer med den – men det er ikke alle praktikvejledere, som 
er opmærksomme på, at den eksisterer. 
 

Hvordan følges der op på 
erfaringerne? 

Skolen vil blive ved med følge, om eleverne føler sig forberedte til 
praktikken, via ETU-målingerne. 
 

 
Evaluering af indsats nr. 4 Titel: Fortællespor – en skole-praktik-opgave 
Hvilke konkrete aktiviteter har 
skolen iværksat for at styrke 
lærernes, virksomhedernes 
og praktikvejledernes samar-
bejde om det fælles uddan-
nelsesansvar over for den 
enkelte elev? 

Indsatsen var primært målrettet mod at udarbejde en case, baseret 
på de fortællespor eleverne møder i løbet af deres uddannelse. Der 
er tre fortællespor, husmor, sygeplejerske og lønarbejder. Eleverne 
skulle arbejde med casen både på skolen og i praktikken. Casen blev 
udarbejdet i samarbejde mellem skolen og praksis.  
 
Eleverne og deres praktikvejledere blev introduceret til casen på et 
fælles introduktionsmøde, hvor de fik mulighed for at arbejde sam-
men om casen. Herefter skulle eleven ude i praktikken arbejde 
sammen med vejlederen om at skrive en livshistorie for en borger og 
arbejde med denne ud fra begreberne om fortællespor. 
 
For at understøtte at både skole og praksis var involverede i løbet af 
hele projektet, blev der oprettet en projektgruppe, som bestod af 3 
repræsentanter fra skolen og 3 repræsentanter fra hver af de 2 
kommuner. 
 

Hvilken effekt har aktiviteter-
ne haft på elevernes præsta-
tioner, fastholdelse og evt. 
tilfredshed? 

Indsatsen fik desværre ikke den forventede effekt. Indsatsen blev 
evalueret både sammen med elever, undervisere og praktikvejledere, 
samt i projektgruppen. Evalueringen viste, at begreberne om fortæl-
lespor var meget abstrakte og svære at arbejde med. Selve casen og 
fortællespor har derfor ikke haft nogen målbar effekt. 
 

Hvad har virket/ikke virket?  Casen og begreberne om fortællespor virkede ikke efter hensigten. 
Begreberne var for tunge og abstrakte til, at de kunne hjælpe elever-
ne til at binde skole og praktik sammen. 
 
Til gengæld har rammerne omkring indsatsen haft en positiv virk-
ning. Både elever og praktikvejledere havde en meget positiv ople-
velse af, at de havde mulighed for at møde hinanden og arbejde 
sammen om en opgave før praktikperioden. 
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Ligeledes har projektgruppen haft en positiv virkning – den har både 
været med til at understøtte en erfaringsudveksling mellem skole og 
praktik og tydeliggøre over for de andre, hvilke udfordringer sko-
len/praktikken står med i forhold til at understøtte elevernes transfer 
mellem teori og praksis. 
 

Hvordan følges der op på 
erfaringerne? 

Eftersom det ikke var hovedområdet i indsatsen, der virkede, har 
skolen og praksis i fællesskab besluttet ikke at arbejde videre med 
fortællespor.  
 
Til gengæld er skolen undersøgende på at finde andre redskaber, der 
kan understøtte elevernes transfer mellem teori og praksis, og som 
er nemmere at arbejde, og på at finde andre muligheder for erfa-
ringsudveksling mellem undervisere og praktikvejledere. 
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3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfor-
dringer 
 
3.1: Frafald 
 
3.1.1: Overordnet analyse og beskrivelse af skolens udfordringer med henblik på at øge gennemførelsen 
Forløbsstatistik 
I forløbsstatistikken har vi mulighed for at kigge på, om der er en sammenhæng mellem frafald og 
henholdsvis køn og alder. 
 
Frafald på grundforløbet opdelt på køn 

 
 
Hvis vi ser på grundforløbet først og ser på sammenhængen mellem frafald og køn, kan vi se, at 
regnet ud på procenter ser det ud til, at der er en større procentdel blandt mændene, der falder fra 
uddannelsen, end der er blandt kvinderne. Gruppen af mænd på grundforløbet er betydeligt mindre 
end gruppen af kvinder – der er 80 mænd mod 226 kvinder. Hvis vi ser på antallet af frafaldne er der 
36 kvinder og 24 mænd, der har afbrudt deres uddannelse. 
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Frafald på grundforløbet opdelt på alder 

 
 
Hvis vi ser på sammenhængen mellem frafald og alder, er det den yngste gruppe, 17 år og under, 
som har det lavest procentvise frafald.  
 
Frafald på hovedforløbet opdelt på køn 

 
 
På hovedforløbene er der også en større procentandel af mænd end kvinder, der har afbrudt deres 
uddannelse. Igen udgør mændene en langt mindre andel samlet af eleverne. Der er 57 mænd og 
363 kvinder på hovedforløbene. Ud af disse er 11 mænd faldet fra deres uddannelse, mod 40 kvin-
der. 
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Frafald på hovedforløbene opdelt på alder 

 
 
Der er flest i aldersgruppen 20-24 år, som har afbrudt deres uddannelse. Det er måske ligeså inte-
ressant, at aldersgruppen 25 år og over er på 270 elever, mens de andre tre aldersgrupper sammen-
lagt er på 150 elever. Skolen har altså tydeligt flest voksne elever på hovedforløbene. 
 
 
Fravær 
I den nedenstående tabel er frafald sammenholdt med fravær. 
 
Elevfravær opgjort på uddannelser  
 2013 2014 
Uddannelse Afbrudte Aktive Afbrudte Aktive 
Grundforløb 19,7 % 7,6 % 24,3 % 7,7 % 
Social- og sundhedsuddannel-
sen trin 1 

14,1 % 6,4 % 16,4 % 6,8 % 

Social- og sundhedsuddannel-
sen trin 2 

10,7 % 4,9 % 6,6 % 3,9 % 

Den pædagogiske assistent-
uddannelse 

16,7 % 7,6 % 25,4 % 9,4 % 

 
Vi kan her se, at der er en tydelig sammenhæng mellem frafald og fravær på alle uddannelserne – de 
elever, der har højt fravær, har også større risiko for at afbryde deres uddannelse. Det er især på 
grundforløbet, den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen trin 1, at vi 
kan se denne sammenhæng – og på disse tre uddannelser er sammenhængen steget siden 2013. 
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Frafaldsårsager på grundforløbet 
 
Afgangsårsager for grundforløbet 
Afgangsårsag Andel af afbrudte elever 
Fravær 26,7 % 
Person. Forhold 17,5 % 
Fortrudt udd. 15,0 % 
Ej bestået 10,0 % 
Skiftet skole 7,5 % 
Ikke udd. parat 5,0 % 
Ikke kontakt 3,3 % 
Ikke fremmødt 3,3 % 
Afbrud - Sygdom 2,5 % 
Sygdom 2,5 % 
Bortvist 1,7 % 
Ingen årsag 1,7 % 
Niveau for højt 1,7 % 
Trives ikke 0,8 % 
Niveau for lavt 0,8 % 

 
Hvis vi kigger på afgangsårsagerne for de grundforløbselever, der har afbrudt deres uddannelse, kan 
vi også se, at der er en stor sammenhæng mellem frafald og fravær. 26,7 % af de grundforløbsele-
ver, der afbryder deres uddannelse, har angivet fravær som årsagen. Herudover er der også en stor 
gruppe på 17,5 %, der angiver personlige forhold som årsagen til deres afbrud, ligesom gruppen af 
grundforløbselever, der fortryder deres uddannelsesvalg også er forholdsvis stor med 15 %. 
 
Fravær er altså en meget stærk indikator for, om en elev er i farezonen for at afbryde uddannelsen på 
grundforløbet. Skolens kvalitative gennemgang af grundforløbselevernes udfordringer i Handlingspla-
nen for øget gennemførelse fra 2014 er stadigt gældende, hvor fravær kan være en udløsende faktor 
for frafald, men aldrig er den eneste faktor: de svageste elever har udfordringer med dårlig økonomi, 
psykiske problemer, svage boglige kompetencer og lav ’robusthed’ over for modgang, hvilke har ind-
flydelse på deres motivation og fremmøde. Afgangsårsagen ’personlige forhold’ er derfor interessant 
at sammenholde med fravær som afgangsårsag – og de to afgangsårsager udgør samlet 44,2 % 
procent af afgangsårsagerne. 
 
Skolen har allerede en række tiltag, der både skal være med til at mindske elevernes fravær og være 
med til at fastholde eleverne i uddannelse ved højt fravær. Andelen af grundforløbselever, der angi-
ver fravær som frafaldsårsag, er faldet med 3,5 procentpoint siden 2014. Sammenholdt med, at 
frafaldet er faldet på grundforløbet, er der altså indikation på, at disse tiltag har en effekt. Samtidig 
er der så stor en sammenhæng mellem fravær og frafald, at skolens frafaldsprofil fra 2014 om fra-
vær stadig er gældende. 
 
Ligeledes udgør andelen af grundforløbselever, der fortryder deres uddannelsesvalg, så stor en andel 
af frafaldsårsagerne, at denne frafaldsprofil fra 2014 stadig er gældende. 
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Frafaldsårsager på hovedforløbet 
På den pædagogiske assistentuddannelse er de 5 største afgangsårsager, i nævnt rækkefølge: syg-
dom (18,5 %), barselsorlov (14,8 %), læreforhold opsagt af elev (14,8 %), fortrudt uddannelse (14,8 
%) og personlige forhold (11,1 %).  
 
På social- og sundhedsuddannelsen, samlet for trin 1 og 2, er de 6 største afgangsårsager i nævnt 
rækkefølge: læreforhold opsagt af elev (17,4 %), sygdom hvor eleven forventes tilbage (14,4 %), læ-
reforhold opsagt af arbejdsgiveren (11,9 %), barselsorlov (11,4 %), sygdom hvor elever ikke forventes 
tilbage (11,4 %) og læreforhold ophørt i prøvetiden (10,0 %).  
 
De elever på hovedforløbene, der falder fra uddannelsen i forbindelse med sygdom, udgør en for-
holdsvis stor gruppe. Frafaldsprofilen fra 2014 om sygdom er derfor stadig gældende. 
 
Frafald, hvor eleven enten selv har opsagt sin uddannelsesaftale, eller den er blevet opsagt af prak-
tikken, udgør ligeledes en stor andel af frafaldet på hovedforløbene. Hvis vi ser på, om uddannelses-
aftalerne er opsagt i elevernes prøvetid eller efter, får vi denne tabel. 
 
Elever, hvis uddannelsesaftale er ophørt, fordelt på uddannelse 

Uddannelse I alt  

Ophørt i  
prøvetiden 

Ophørt efter 

Prøvetiden 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Social- og sundhedsuddannelsen 
trin 1 

63 85 41 52 22 33 

Social- og sundhedsuddannelsen 
trin 2 

33 30 9 9 24 21 

Pædagogisk assistentuddannelse  17 9 8 1 9 8 

Samlet  113 124 58 62 55 62 
 
Her kan vi se, at der generelt har været et fald i antallet af opsagte uddannelsesaftaler på både soci-
al- og sundhedsuddannelsen trin 2 og på den pædagogiske assistentuddannelse. På social- og sund-
hedsuddannelsen trin 1 er antallet af opsagte uddannelsesaftaler derimod steget, og stigningen er 
sket både på uddannelsesaftaler ophørt i prøvetiden og efter prøvetiden. 
 
Uddannelsesaftale der er ophørt efter prøvetiden for 2013 og 2014 

 Opsagt virksomhed Opsagt af elev Gensidig aftale 

Uddannelse 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Social- og sundhedsuddannel-
sen trin 1  

6 8 7 11 9 14 

Social- og sundhedsuddannel-
sen trin 2  

3 7 17 7 4 7 

Pædagogisk assistentuddannel-
se  

4 1 4 5 1 2 

Samlet 13 16 28 23 14 23 
 
Hvis vi kigger på, om de uddannelsesaftaler, der er ophørt efter prøvetiden, er opsagt af eleven, 
praktikken eller efter gensidig aftale, kan vi se, at der har været et lille samlet fald i antallet af ud-
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dannelsesaftaler, som er opsagt af praktikken, der har været et fald i antallet af uddannelsesaftaler, 
som eleven selv har opsagt, og uddannelsesaftaler, som er ophørt efter gensidig aftale, er steget. 
 
Samtidig kan vi se, at der ikke er noget entydigt billede af, hvordan en uddannelsesaftale ophører. 
Der kan derfor ikke laves en entydig frafaldsprofil for det frafald, der sker på hovedforløbene i forbin-
delse med, at elevens uddannelsesaftale ophører. 
 
 
 
3.2: Profil af frafaldsgrupper 
Frafaldsgruppe nr.: 1 Elever der fortryder deres uddannelse 
Hvem falder fra (fx køn, alder, etnici-
tet)? 

Særligt de yngste elever 

Hvornår falder eleverne fra (GF, 
overgang mellem GF og HF, HF)? 

I første skoleperiode eller første praktikperiode for hovedforlø-
bene 

På hvilke indgange/uddannelser fal-
der eleverne fra?  

Flest på grundforløbet, men også en del på social- og sund-
hedsuddannelsen trin 1 

Hvorfor? 
Årsager til frafald, fx faglige proble-
mer, personlige og/eller sociale pro-
blemer etc. 

Det har ikke til denne handlingsplan været muligt at undersøge 
fænomenet nærmere. En del elever vil simpelthen fortryde og 
vælge et andet grundforløb i stedet. 
En mulig forklaring kan være, at der er uoverensstemmelse 
mellem elevernes forventninger til at arbejde med mennesker 
og den virkelighed, der møder dem i ældreplejen. 

 
 
Frafaldsgruppe nr.: 2 Elever der afbryder pga. sygdom 
Hvem falder fra (fx køn, alder, etnici-
tet)? 

Gruppen af elever på social- og sundhedsuddannelsen trin 1, der 
afbryder uddannelsen på grund af sygdom, er gennemsnitligt 
35 år – aldersgennemsnittet for social- og sundhedsuddannel-
sen trin 1 som helhed er 31 år. Eleverne på social- og sundheds-
uddannelsen trin 2, der afbryder på grund af sygdom, er ikke 
ældre end gennemsnittet på denne uddannelse. 

Hvornår falder eleverne fra (GF, 
overgang mellem GF og HF, HF)? 

Eleverne falder fra spredt over hele uddannelsesforløbet. Den 
elev, der i 2013 faldt fra efter kortest tid, havde 10 dage inden 
afbruddet. De elever, der havde flest skoledage inden afbrud-
det, havde omtrent to år (og ikke et sædvanligt uddannelsesfor-
løb). 

På hvilke indgange/uddannelser fal-
der eleverne fra?  

Sygdom er som afgangsårsag størst på social- og sundhedsud-
dannelsen trin 1 og 2. 

Hvorfor? 
Årsager til frafald, fx faglige proble-
mer, personlige og/eller sociale pro-
blemer etc. 

Sygdom. 

 
Frafaldsgruppe nr.: 3 Elever der ophører uddannelse pga. fravær 
Hvem falder fra (fx køn, alder, etnici-
tet)? 

Inden for uddannelserne er der ikke forskel på denne elevgrup-
pe fra deres medelever. Set over alle uddannelser er de yngre, 
fordi flertallet af afbrud sker på grundforløbet. 

Hvornår falder eleverne fra (GF, 
overgang mellem GF og HF, HF)? 

 
 

På hvilke indgange/uddannelser fal-
der eleverne fra?  

Særligt på grundforløbet. Fravær er en mindre faktor på hoved-
forløbene. 

Hvorfor? Fravær er nært koblet til socioøkonomiske udfordringer. Op 
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Årsager til frafald, fx faglige proble-
mer, personlige og/eller sociale pro-
blemer etc. 

mod halvdelen af grundforløbseleverne har sociale eller famili-
ære udfordringer. 
Billedet, som tegnes af uddannelsesvejlerne, er, at mange un-
ge i denne gruppe mangler robusthed over for modgang i sko-
len, fordi der er så meget uden for skolen, der fylder.  
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4. Reformimplementering og obligatoriske indsatsområ-
der  
 
4.1: Skolens implementeringsstrategi 
Hvordan sikres løbende opfølgning på 
skolens implementeringsstrategi?  

Skolen følger arbejdet med uddannelsesbekendtgørelser og 
uddannelsesordninger tæt og er klar til at udarbejde LUP, 
når det relevante materiale foreligger.  
Implementeringen sker gennem arbejdet med LUP. 
 

Hvor ser skolen de største udfordrin-
ger ift. implementering af reformen? 

Manglende uddannelsesbekendtgørelser og uddannelses-
ordninger samt manglende svar fra UVM på spørgsmål 
vedr. implementering af reformen.  
 

 
4.2: Skolens fælles pædagogiske og didaktisk grundlag 
Hvilke aktiviteter vil skolen 
sætte i gang for at imple-
mentere FPDG? 

Skolen arbejder systematisk med at implementere FPDG gennem en 
række planlagte initiativer, der skal sikre, at FPDG praktiseres i fæl-
les aktiviteter og i den enkelte lærers undervisning og i skolens læ-
remiljø.  
 
Pædagogisk ledelse: 
Skolens ledere vil udnytte ledelsesrummet, der er tilvejebragt med 
de nye arbejdstidsregler til at sikre, at FPDG implementeres i under-
visningen. 
De pædagogiske ledere skal tættere på undervisningsrummet og 
gennem anerkendende og målrettet feedback støtte og udfordre 
underviserne til at udvikle undervisningen. 
De pædagogiske ledere skal skabe konkrete og systematiske ram-
mer for, at underviserne i fællesskab kan reflektere over pædagogi-
ske og didaktiske problemstillinger. 
Skolen har tilrettelagt et internt udviklingsforløb for gruppen af ud-
dannelsesledere med henblik på at fokusere den pædagogiske ledel-
se og udvikle en ”værktøjskasse” for pædagogisk ledelse. 
 
MUS og TUS 
Skoens FPDG er skrevet ind i oplægget til MUS. Det betyder, at alle 
underviser i forbindelse med MUS drøfter med nærmeste leder, 
hvordan de vil praktisere FPDG og planlægge den individuelle strate-
giske kompetenceudvikling. 
Skolen anvender SMTTE-modellen til at udvikle strategiske hand-
lingsplaner, som der på alle niveau i organisationen følges op på. 
Ledelsen skal sikre, at udviklingstiltag besluttet ved TUS begrundes i 
FPDG, og at tiltagene gennemføres i praksis. 
 
Pædagogiske dage og arrangementer 
Skolen vil i løbet af 2015 afvikle: 

• 2 pædagogiske dage, der er fælles for alle skolens undervi-
sere  • 1 pædagogisk dag for undervisere på de specifikke uddan-
nelsesniveauer. 

 
Formålet med de pædagogiske arrangementer er: 
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• At skabe mulighed for et udviklende fællesskab, hvor sko-
lens pædagogiske strategi kan omsættes til handlinger • At styrke undervisernes didaktiske refleksion gennem deling 
af viden og erfaringer fra projekter • At skabe mulighed for fordybelse i pædagogiske problem-
stillinger og at tilføre evidensbaseret viden om pædagogik 
og didaktik. 

 
De pædagogiske dage skal opleves som meningsfulde på såvel indi-
vid- og gruppeniveau, medvirke til at understøtte den organisatoriske 
sammenhængskraft og implementering af FPDG. 
 
Projekter og Undervisningseksperimenter  
Skolen vil fortsat være opsøgende i forhold til projektmidler til udvik-
lingsopgaver og pædagogiske projekter, der kan bidrage positivt til 
skolens kerneydelser og understøtte skolens vision og FPDG. Skolen 
vil arbejde systematisk med konkrete og afgrænsede undervisnings-
eksperimenter, der skal fremme praktisering af FPDG. 
 
Undervisersupport 
Skolens undervisersupportteam vil i 2015 arbejde målrettet på at 
understøtte FPDG gennem:  

• Sparring med undervisere individuelt og i grupper • Kompetenceudvikling af undervisere • Videns- og erfaringsspredning. 
 

Fælles elektronisk platform 
Skolen etablerede i 2014 en fælles elektronisk platform. Platformen 
giver mulighed for at videndele omkring pædagogiske initiativer og 
didaktisk inspiration, der understøtter FPDG. 
 

Hvordan inddrages bestyrel-
sen i arbejdet med skolens 
FPDG? 

I august 2015 afholder skolen en strategidag for skolens undervisere 
og skolens bestyrelse. Formålet er at drøfte det fælles pædagogiske 
didaktiske grundlag, og hvordan vi kan arbejde med en systematisk 
implementering af det. 
 

Hvordan inddrages lærerne i 
arbejdet med skolens FPDG? 

Se ovenstående 

Hvornår og hvordan vil skolen 
evaluere skolens FPDG? 

Skolens ledergruppe vil i løbet af foråret 2015 evaluere indholdet i 
FPDG med henblik på at justere skolens strategi, så den fortsat af-
spejler de udfordringer, der knytter sig til planlægningen og gennem-
førelsen af undervisningen af skolens elevgrupper. 
Skolen forventer, at de konkrete indsatser med hensyn til at imple-
mentere FPDG kan aflæses i en øget elevtilfredshed med undervis-
ningen i skolens ETU-måling.  
 

 
4.3: Styrket differentiering 
Hvilke konkrete aktiviteter vil 
skolen sætte i gang? 

Med afsæt i de beskrevne indsatsområder i ”Handlingsplan for øget 
gennemførsel 2014” vil skolen arbejde på en bredere implementering 
af konkrete projekterfaringer, herunder undervisningsmetodikker, der 
understøtter en pædagogisk differentiering, hvor man i den enkelte 
klasse tager højde for f.eks. elevernes forskellige læringsstile og tem-
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pi. Metoderne beskrives i de lokale undervisningsplaner. 
 
Indsats nr. 1: Differentierede læringsmuligheder på PAU og SOSU Trin 
2 
I projektet udviklede undervisergruppen konkrete metoder til at diffe-
rentiere undervisningen. Metoderne bliver internt benævnt som Vand-
huller og 4:3-opgaver. 
 
Metoderne lægger op til elevstyret differentiering, hvor eleverne selv 
kan vælge metode, fordybelsesniveau, rækkefølge og tempo i tileg-
nelsen af viden. 
 
Indsats nr. 2: Motivationspædagogik på grundforløbet 
I projektet udviklede underviserne, med afsæt i læringsstile metoder 
til differentieret undervisning på grundforløbet. Metoderne tager afsæt 
i en læretyret differentiering, der sikrer, at undervisningen imøde-
kommer elevernes forskellige forudsætninger for læring – herunder 
læringsstil. 
 

Hvilke målgrupper er der for 
den styrkede differentiering? 

Indsats 1 er særligt rettet mod skolens hovedforløbslever. 
Indsats 2 er særligt rettet mod skolens grundforløbslever. 

Hvorledes og hvornår skal 
aktiviteterne evalueres? Her-
under evt. delmål 

Skolen har etableret uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesniveau. 
Det er uddannelsesudvalgets opgave at følge op på effekten af indsat-
ser. 
Skolen forventer, at de konkrete indsatser med henblik på differentie-
ring kan aflæses i en øget elevtilfredshed med undervisningen i sko-
lens ETU-måling.  
 

 
 
4.4: Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel  
Hvilke konkrete aktiviteter vil 
skolen gennemføre for at 
sikre sammenhæng mellem 
læring i praktikken og skole-
undervisning? 

Skolen vil i 2015 gennemføre et FoU-projekt, Kompetent praksisnær-
hed, hvor underviserne skal sendes i kortere virksomhedsforløb hos 
praksis. Virksomhedsforløbene bliver afsluttet med, at underviserne 
sammen med praktikvejledere udarbejder praksisnære cases, som skal 
bruges i undervisningen. 
 
Det vil være undervisere fra den pædagogiske assistentuddannelse og 
social- og sundhedsuddannelsen trin 2, der deltager i projektet. 
 

Angiv antal lærere, der siden 
2013 har deltaget i kortere 
virksomhedsforløb – og hvor 
mange, der skal deltage i det 
kommende år? 

I 2014 har skolens haft 3 kortere virksomhedsforløb for underviserne. 
 
Skolen forventer, at minimum 6 undervisere kommer ud i kortere virk-
somhedsforløb i forbindelse med projekt Kompetent praksisnærhed. 
 

Hvorledes og hvornår skal 
aktiviteten evalueres? Herun-
der evt. delmål 

Projektet indgår i FoU-programmet om kortere virksomhedsforløb. 
Programmet vil blive evalueret af NCE/Teknologisk Institut. Den af-
sluttende fællesrapport forventes at foreligge i februar 2016. 
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4.5: Implementering af enkelte elementer i reformen: a) Udvikling af euv, b) Undervisningsmiljø, c) 
Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning, og d) Erhvervspædagogisk kompetenceløft 
 
4.5.A: Udvikling af euv 
Hvordan vil skolen tilrette-
lægge arbejdet med real-
kompetencevurdering, herun-
der organisatorisk forankring 
og ændringer ift. hidtidig 
praksis? 

Skolen gennemfører allerede RKV i forbindelse med GVU, og denne 
praksis fortsættes i forhold til EUV.  
 
Skolen kan på nuværende tidspunkt ikke afgøre, om det er nødvendigt 
med ændringer, da der mangler afklaring fra UVM om uddannelsesaf-
taler under RKV-perioden samt om elevernes forsørgelsesgrundlag. 
 
Ligeledes er der endnu ikke modtaget noget fra det faglige udvalg om 
standardmeritter. 
 
Skolen afventer, at lovgrundlaget for RKV og tilrettelæggelsen af 
EUV-forløb er på plads, inden det videre arbejde kan gå i gang.  
 

Hvilke initiativer planlægger 
skolen, der understøtter et 
voksenpædagogisk miljø? 

Se ovenfor.  
 
Det faglige udvalg har fastlagt kravene til EUV1. På den baggrund 
vurderer skolen sammen med vores samarbejdskommuner, at der ikke 
vil være elever, som kan leve op til kravene i EUV1 i vores optageom-
råde.  
 
Der er derfor heller ingen anledning til en særlig samarbejdsaftale 
med VUC på dette område. 
 
Skolen samarbejder med VUC om andre målgrupper. 
 

 
4.5.B: Udvikling af undervisningsmiljø 
Hvilke konkrete aktiviteter vil 
skolen sætte i gang? 

Skolen har gennem de sidste år haft stor fokus på undervisningsmiljø-
et. I 2011 blev der oprettet en stilling som skolekoordinator med speci-
el fokus på skolemiljøet. Dette tiltag har bl.a. resulteret i udviklingen 
af fællessamlinger på alle uddannelser, grundforløbscaféer, fredagsca-
féer, styrkelse af elevrådsarbejdet på grundforløb og hovedforløb. Sko-
lekoordinator og mentor besøger holdene ved uddannelsesstart og 
taler om trivsel og den gode skoledag, og hvad den enkelte kan gøre 
for at fremme det gode undervisningsmiljø.  
 
Alle grundforløbshold indleder dagen med en morgenaktivitet og efter-
følgende morgenmad for alle. Morgenaktiviteten har til formål at give 
alle elever en god start på skoledagen – det er ofte en fysisk aktivitet, 
hvor eleverne får rørt sig og grinet sammen.                                              
 
Der er specielle tiltag for elever, der har særlige behov. Det drejer sig 
om studiecaféer for alle uddannelser, særlige gruppetilbud for elever 
med eksamensangst, for elever med fraværsproblematikker, for elever 
der har svært ved at fremlægge på klassen eller tage ordet og en 
gruppe for de stille piger. Skolen planlægger at fortsætte disse aktivi-
teter også under den ny reform.  
 
EUD-reformens fokus på bevægelse og idræt har i hele 2014 været 
under implementering på alle uddannelser. I 2015 vil skolen herudover 
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nedsætte et udvalg, der skal arbejde med tiltag inden for sundhed og 
idræt. I udvalget er både ledere, undervisere og elever repræsenteret. 
 

Hvorledes skal udviklingen 
evalueres? Herunder evt. 
delmål 

Skolens evaluering af undervisningsmiljøet sker i forbindelse med 
ETU-målingen, som typisk ligger i uddannelsesforløbets 8. uge. Re-
sultaterne fra ETU-målingen giver anledning til udarbejdelser af hand-
lingsplaner i forhold til fokuspunkter i undersøgelsen. Der sker også 
løbende evalueringer af undervisningsmiljøet på de enkelte hold. 
 

 
4.5.C: Udvikling af helhedsorienteret og tværfaglig undervisning 
Hvordan er skolens arbejde 
med helhedsorienteret, tvær-
faglig undervisning organise-
ret? 

Skolen har i lang tid arbejdet med temabaseret, tværfaglig undervis-
ning. Den temabaserede undervisning er beskrevet i LUP’erne for de 
forskellige uddannelser på skolen. 

Hvilke konkrete aktiviteter har 
skolen sat i gang? 

Ud over den temabaserede undervisning, har skolen gennemført en 
række projekter, som har været med til at understøtte den helhedsori-
enterede og tværfaglige undervisning. 
 
Som tidligere nævnt gennemførte skolen i 2014 et projekt, Nye kom-
petencer og nye veje til læring, hvor der blev udviklet nye undervis-
ningsstrukturer på den pædagogiske assistentuddannelse og social- og 
sundhedsuddannelsen trin 2. De nye undervisningsstrukturer blev ud-
viklet ud fra grundtanken om, at der skulle findes nye veje til at gøre 
undervisningen endnu mere helhedsorienteret og tværfaglig på de to 
uddannelser, og at underviserne skulle udvikle de nødvendige kompe-
tencer til at gennemføre undervisning på denne måde. 
 
Skolen har gennemførte ligeledes projekt En transithal mellem teori 
og praksis, hvor der blev udviklet standpunktsbedømmelse baseret på 
Skills-metoder. Disse metoder er baseret på en tværfaglig stand-
punktsbedømmelse. 
 
Endelig er skolen Modelskole under FastholdelsesTaskforcen. Skolen 
går derfor i 2015 i gang med at implementere FastholdelsesTaskfor-
cens redskab om Helhedsorienteret undervisning i 2015. 
 

Hvorledes skal aktiviteterne 
evalueres? Herunder evt. 
delmål 

Den temabaserede undervisning bliver evalueret i forbindelse med 
evaluering af LUP’erne. 
 
Både projekt En transithal mellem teori og praksis og projekt Nye 
kompetencer og nye veje til læring er blevet evalueret, og de udvikle-
de redskaber er blevet implementeret i den daglige undervisningsprak-
sis. 
 
Modelskolen bliver evalueret af eksterne konsulenter. 
 

 
4.5.D: Erhvervspædagogisk kompetenceløft (10 ects point) 
Har skolen en plan for, hvor-
dan den vil sikre, at det er-
hvervspædagogiske kompe-
tenceløft nås inden 2020?  

Skolen arbejder systematisk med at kompetenceafklare alle undervise-
re. Alle undervisere ansat efter 2010 indkaldes til en kompetenceaf-
klaring hos skolens pædagogiske supporter. Undervisere, der er ansat 
før 2010, kompetenceafklares af nærmeste leder. Der udarbejdes 
efterfølgende en individuel uddannelsesplan, som bliver dokumenteret 
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i medarbejderplan.  Gennemførte og aftalte moduler ajourføres endvi-
dere i et fælles excel-baseret ledelsesredskab. 
 
Skolen ønsker, at det erhvervspædagogiske kompetenceløft skal un-
derstøtte implementeringen af FPDG.  Da it som læringsstøttende 
metode er et af skolens strategiske pædagogiske pejlemærker, skal så 
mange undervisere som muligt gennemføre modulet ”Digitale tekno-
logier i de erhvervsrettede uddannelser”. 
 
Det er den pædagogiske supporters opgave at sikre, at det erhvervs-
pædagogiske kompetenceløft nås inden 2020. 
 

Angiv skolens skøn for, hvor 
mange lærere, der inden 
2020 skal deltage i kompe-
tenceløftet? 

10 undervisere følger en planlagt uddannelsesplan med henblik på at 
gennemføre en fuld erhvervspædagogisk diplomuddannelse inden 
2020.  
 
Skolen skønner, at ca. 20 undervisere derudover skal gennemfører 
strategisk kompetenceløft svarende til 10 ECTS point inden 2020.  
 

 
4.6: Status for skolens implementering af andre elementer fra reformen 
Hvor langt er skolen nået 
med implementering af flg. 
reformelementer:  

I mindre 
grad 

I nogen grad I høj grad Udført 

Eux    Ikke relevant, da det faglige 
udvalg endnu ikke har udar-

bejdet en EUX. 
Udvikling af grundforløbets 
1. del 

   X 

Udvikling af uddannelses-
specifikke fag på grundfor-
løbets 2.del. 

   X 

Motion og bevægelse    X 
Fag på højere niveau    Vi mangler uddannelsesbe-

kendtgørelse og uddannel-
sesordninger for at beskrive 

fag på højere niveau. 
Talentspor    Vi mangler uddannelsesbe-

kendtgørelse og uddannel-
sesordninger for at beskrive 

talentspor. 
Etablering af samarbejde 
med VUC om forlagt un-
dervisning på erhvervssko-
len  

 Vi er i gang 
med at 
etablere 
samarbejde 
med VUC. 

  

Supplerende kommentarer Vi mangler først og fremmest uddannelsesbekendtgørelse, uddannelses-
ordninger, vejledninger etc. for at komme videre i arbejdet. 
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4.7: Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde 
4.7.1: Skolens mål og resultater for indgåelse af uddannelsesaftaler (antal aftaler)2 

 2013 fakt. 2014 fakt. 2015 mål 2016 mål 
Ordinære uddannelsesaftaler  

 
502 

 
 
474 468 

Ukendt, da 
det vil af-
hænge af 3-
partsaftalen i 
2015. 

Kombinationsaftaler   
 

Se ovenfor 
Restuddannelsesaftaler 20 20 ? Se ovenfor 
Korte uddannelsesaftaler   

 
Ikke relevant 

Ny mesterlæreaftaler   
 

Ikke relevant 
Delaftaler under skolepraktik   

 
Ikke relevant 

 
4.7.2: Skolens mål for alternative muligheder til at få elever uden uddannelsesaftale i praktik (antal 
elever) 
 2013 fakt. 2014 fakt. 2015 mål 2016 mål 
Praktik i udlandet   0 0 
VFU for elever i skolepraktik     
 
Ingen elever kan blive optage på hovedforløbet uden en uddannelsesaftale – derfor er det ikke muligt at 
opstille mål for skolepraktik eller praktik i udlandet. 
 
4.7.3: Hvor lang tid er elever uden uddannelsesaftaler i alternativer til uddannelsesaftaler (samlet antal 
uger)? 
 2013 fakt. 2014 fakt. 2015 mål 2016 mål 
Praktik i udlandet 

  
Ikke relevant 
– se ovenfor 

Ikke relevant – 
se ovenfor 

VFU for elever i skolepraktik     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2 Bem ærk, at  Undervisningsm inisteriet  endnu ikke har indsat  tal om  skolens indgåelse af ud-

dannelsesaftaler, da tallene for 2014 afventer validering. Så snart  tallene er klar, vil m inisteriet  

genfrem sende skabelonen m ed tallene for indgåelse af uddannelsesaftaler indsat  ovenfor.  
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4.7.4: Skolens mål for det praktikpladsopsøgende arbejde (antal virksomheder) 
 2013 fakt.3 2014 fakt. 3 2015 mål 2016 mål 
Antal godkendte virksomhe-
der med elever, som skolen 
har haft telefonkontakt med 

6 6 6 6 

Antal godkendte virksomhe-
der med elever, som skolen 
har besøgt 

6 6 6 6 

Antal godkendte virksomhe-
der uden elever, som skolen 
har haft telefonkontakt med 

0 0 0 0 

Antal godkendte virksomhe-
der uden elever, som skolen 
har besøgt 

0 0 0 0 

Antal ikke-godkendte virk-
somheder, som skolen har 
haft telefonkontakt med 

25 0 5 5 

Antal ikke-godkendte virk-
somheder, som skolen har 
besøgt 

0 1 2 2 

 
4.7.5: Skolens plan for det praktikpladsopsøgende arbejde i 2015 
Beskrivelse af indsatser mhp opnåelse af de af skolen angivne produkt- og procesmål (i tabel 
4.1 – 4.4) 

Direktøren for skolen besøger hvert år de 5 kommuner og regionen med henblik på udvikling i 
antallet af uddannelsesaftaler og andet samarbejde. Der indgås hvert år i september skriftlige 
aftaler med kommunerne og regionen om antallet af uddannelsesaftaler for det kommende år. 
 
Det skal bemærkes, at der i det geografiske og branchemæssige område, som skolen dækker 
inden for sundhedsområdet, er ganske få private virksomheder på markedet; at de indtil videre 
har en meget lille markedsandel; og at deres opgaver endnu ikke er tilstrækkeligt varierende til 
at kunne give eleverne de faglige udfordringer, der skal til for at nå praktikmålene i uddannel-
sen. Skolen vil forsat være opmærksom på, om der sker i ændringer i disse forhold. 
 
På det pædagogiske område er der private virksomheder. Ingen af de private institutioner og 
væresteder inden for det pædagogiske område er godkendte som praktiksteder. De private 
pædagogiske institutioner er meget små og har indtil nu ikke vist nogen interesse for elever, da 
en del af stederne er udfordret af selv at have mange ufaglærte ansat. 
 
Skolen har en strategi for, hvordan den kan sikre, at de elever, der bliver afvist ved et optag, 
fortsat er en del af ansøgerskaren til næstkommende optag. Skolen igangsætter tiltag for at 
sikre, at disse elever også fremadrettet er en del af skolens ansøgerfelt, herunder hvordan sko-
len kan hjælpe dem med at øge deres mulighed for at blive optaget ved et kommende optag. 
 
Skolen koordinerer sin indsats med andre SOSU-skoler i regionen, først og fremmest med de 
skoler, hvor vi har fælles optageområde. De lokale uddannelsesudvalg inddrages som ressour-
cepersoner i arbejdet med at finde nye praktikpladser. 
 
 

                                           
3
 I det omfang, skolen har registreret dette. 
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4.8: Evaluering af skolens praktikpladsopsøgende arbejde 
Hvor mange ressourcer afsatte 
skolen i 2014 til det opsøgende 
arbejde (arbejdstimer og/eller løn-
kroner)? 

Skolen har brugt ca. 1/5 af en fuldtidsstilling på opsøgende arbej-
de. 

Hvordan tilrettelagde skolen i 2014 
sin opsøgende aktivitet, herunder 
strategi for at undgå ikke-besatte 
praktikpladser inden for det geogra-
fiske og branchemæssige område, 
som skolens praktikpladsopsøgende 
virksomhed dækker? 

Skolen har ingen praktikpladser, der ikke er besat 

Har skolens erfaringer fra 2014 
givet anledning til ændringer i det 
opsøgende arbejde? (sæt kryds) 

Ja  Hvis ja, hvordan? 

Nej X Hvis nej, hvorfor?  
Skolen gennemførte i 2013 en ekstra ind-
sats for at prøve at skabe flere praktikplad-
ser. Indsatsen medførte dog ingen nye prak-
tikpladser. 
 
Derudover vurderer skolen, som nævnt 
ovenfor, at det ikke vil være muligt at få 
skabt nye praktikpladser hos private virk-
somheder i skolens optageområde. 

Hvordan har skolen koordineret sin 
indsats med andre erhvervsskoler, 
faglige udvalg/lokale uddannelses-
udvalg, regioner, kommuner og 
andre aktører på området, herunder 
hvordan regionernes arbejdsmar-
kedsbalancer mv. indgår i det prak-
tikpladsopsøgende arbejde? 

Skolen samarbejder med social- og sundhedsskolerne i Århus og 
Silkeborg om besættelse af elevpladser i Favrskov Kommune og 
Syddjurs Kommune. 

Har skolens erfaringer fra 2014 
givet anledning til ændringer i koor-
dineringen? (sæt kryds) 

Ja  Hvis ja, hvordan? 

Nej X Hvis nej, hvorfor? 
Skolen er tilfredse med den koordinering, 
der foregår på nuværende tidspunkt. 

Hvilken rolle har skolens evt. prak-
tikcenter haft i det opsøgende ar-
bejde? 

Skolen har intet praktikpladscenter. 

Har erfaringerne med et evt. prak-
tikcenter på skolen medført æn-
dringer i skolens organisatoriske 
placering af det opsøgende arbej-
de? (sæt x) 

Ja – ligger nu i praktikcentret  

Nej – ligger samme sted  

Har ikke praktikcenter X 
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Regnskab for ekstra indsatsområde (bevilget i 2012 eller 
tidligere) 
 
Regnskab og revisorerklæring for indsatsområdet er vedhæftet som bilag. 
 
Bemærkninger til regnskabet 
Skolen brugte en anden organisering af indsatsområdet end forventet. Dette betød, at der gik flere 
penge til selve udviklingen og afprøvningen af tiltagene i indsatsområdet, og at projektledelsen i stedet i 
høj grad har været en del af skolens egenfinansiering af indsatsområdet. Der er også en del af midler-
ne, som er blevet registreret som ’udvikling af konkrete tilbud’, hvilket også dækker over udvikling og 
afprøvning. 
 
Herudover brugte skolen færre midler til projektadministration end forventet – disse midler er også brugt 
på udvikling og afprøvning af tiltagene i stedet. 
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