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Grundlag for analysen 
I efteråret 2015 igangsatte vi på skolen en virksomhedstilfredshedsundersøgelse, på dette tidspunkt fordi 

erhvervsskolereformens fire klare mål lagde op til, at denne i 2015 ville blive målt. Det viste sig dog senere, 

først at blive aktuelt i 2016, denne VTU bliver derfor et internt værktøj. Ikke destro mindre er 
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tilfredshedsmålinger et vigtigt instrument, når man beder aktører om deres mening, sætter man også 

forventninger i gang, at aktørerne føler sig oprigtigt hørt.          

Dette års VTU er blevet udsendt til PAU uddannelsens praktikvejledere på praktikstederne. Vi har spurgt 

vejledere, som har været vejledere for en PAU- elev indenfor de seneste to år. 

VTU’ens besvarelser fordeler sig som vist i nedenstående skema:  

Skema 1: Fordelinger af besvarelser i VTU’en 2015 

Antal udsendte  156 

Antal mulige besvarelser 135 

Antal besvarelser  54/59 

Svarprocent  40 

 

59 vejledere har besvaret VTU’en, hvoraf 5 har svaret, at arbejdspladsen ikke indenfor de seneste to år har 

haft elever, disse er derfor blevet frasorteret. Besvarelserne giver VTU’en en svarprocent på 40%, som 

anskues tilstrækkelig højt, nedre grænse er 20 %. Der er indikationer af, at flest praktikvejledere fra den 

seneste praktikperiode er repræsenteret i undersøgelsen, når man tager udgangspunkt i nedenstående 

spørgsmål. Dog kan der også være vejledere repræsenteret som eksempelvis både er vejledere nu og også 

har været det i tidligere perioder. Det betyder, at det billede, vi får af praktikstedernes tilfredshed mest 

tager udgangspunkt i de seneste praktikperioder. 

Et forbehold er, at der i forbindelse med indtastningen af spørgeskemaet, er sket en fejl, så den midterste 

svarkategori hverken eller i nogle spørgsmål ikke er kommet med. Det betyder, at kun spørgsmål med ens 

svarmuligheder kan sammenlignes.    

Tabel 1: Hvornår har din arbejdsplads senest haft pædagogisk assistentelever fra Randers Social- og 

Sundhedsskole? 
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Den samlede tilfredshed  
Den samlede virksomhedstilfredshed er generelt placeret i den høje ende af tilfredshedsskalaen, stortset 

alle praktikvejlederne svarer, at de er tilfredse i nogen – eller i høj grad jf. tabel 2. Det samme mønster gør 

sig også gældende i de øvrige spørgsmål, VTU’en viser generelt et flot resultat med en høj generel 

tilfredshed.   

Tabel 2: Samlet vurdering af uddannelsesforløb - Hvor tilfreds er du alt i alt omkring samarbejdet 

med Randers Social- og Sundhedsskole? 

 

I vurderingen af tilfredsheden er det også væsentligt at inddrage praktikvejledernes grundforlag for at 

vurdere skolen. Praktikvejlederne har forholdsvis begrænset kontakt til skolens koordinator, 

kontaktpersoner for PAU, uddannelsesvejledere og kontaktlærere, idet de svarer, at de aldrig eller 1- 3 

gange om året har kontakt til skolen. Praktikvejlederne har således en særdeles god kontakt med skolen, de 

gange, de har den.      

Viden 

Et overtal af de praktikvejledere, der har besvaret spørgeskemaet, oplever, at de har information om regler 

og mål for oplæringen.  

  

Tabel 3: Eleven i virksomheden - Jeg har den information om regler og mål for oplæring i 

praktikperioderne, som jeg har brug for. 

 

 

En af de første forudsætninger for praktikstedernes oplevelse a f at mestre at have en praktikant, er 

oplevelse af tilstrækkelig viden om eleven. Der tegner sig generelt et lidt lunkent billede af praktikstedernes 

oplevelse af viden, forstået på den måde at svarerne fordeler sig nogenlunde ligeligt på alle svarkategorier. 

I tabel 4 har størstedelen af praktikvejlederne i nogen grad information om, hvad eleverne arbejde med i 

skoleperioderne, men der er samtidig mange, der placerer sig i mindre grad.  



 

Side 7/18 
 

Tabel 4: Eleven på skolen - Jeg har den nødvendige information om, hvad eleven arbejder med i 

skoleperioderne. 

 

I tabel 5 fordeler svarerne sig også nogenlunde ligeligt på alle svarmulighederne.  

Tabel 5:  Eleven på skolen - Jeg har den nødvendige viden om, hvad den enkelte elev skal arbejde 

særligt med i praktikperioden. 

 

Tabel 6 afspejler en lignende udfordring, som også var aktuel i 2013, praktikvejlederne oplever ikke i lige så 

høj grad, at de har oplysninger om eleverne resultater i skoleperioderne   

Tabel 6: Eleven på skolen - Jeg har den nødvendige information om elevens resultater i 

skoleperioderne (prøveresultater, fraværsprocenter, sygedage, etc.). 

 

I VTU’en for 2013 var oplevelse af viden om hvem, praktikstedet skal henvende sig til på skolen en 

udfordring, men i 2015 ser der ud til at være sket ændringer. Størstedelen af praktikvejlederne ved hvem, 

de skal henvende sig til. Samtidig ser praktikvejlederne også ud til at have den kontakt til skolen i 

praktikperioden, de har brug for, hvilket også er positiv ændring fra 2013. I det åbne tekstfelt er behovet 

for viden også et gennemgående tema.    
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Tabel 7: Eleven i virksomheden - Jeg ved, hvem jeg skal henvende mig til på skolen om eleven. 

 

 

Elevernes kvalifikationer  
Spørgsmålene omhandlede elevernes kvalifikationer (se i øvrigt bilag for at se alle spørgsmål), er de 

spørgsmål, hvor praktikvejlederne demonsterer den største tilfredshed. Deres svar fordeler sig i de øvre 

tilfredshedskategorier. Nedenstående to tabeller er de spørgsmål indenfor kategorien, hvor 

praktikvejledernes svar ligger pænest.    

Tabel 8: Elevens kvalifikationer - Eleven er engageret. 

 

Tabel 9: Elevens kvalifikationer - Eleven er god til at samarbejde. 

 

 

Skolens omdømme: 
Praktikvejlederne bedømmer skolens omdømme godt jf. tabel 10 og 11.  
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Tabel 10: Hvordan vurderer du Randers Social- og Sundhedsskoles samlede omdømme? 

 

Tabel 11: Hvor enig er du i disse sætninger? - Randers Social- og Sundhedsskole er en professionel 

uddannelsesinstitution. 

 

Konklusion: 
I 2015 oplever vi på skolen et flot resultatet i forhold til tilfredshed. Vi har spurgt praktikvejledere, som 

indenfor de seneste to år har haft elever fra Randers Social – og sundhedsskole, der er dog forventeligt en 

overvægt af vejlederens indenfor de seneste praktikperioder. Det betyder, at tilfredsheden tager udgang i 

de seneste praktikperioder.  De adspurgte praktikvejledere svarer generelt på mange spørgsmål i den øvre 

del af tilfredshedsskalaen. Der er sket positive forandringer i forhold til VTU’en i 2013, særligt i forhold til at 

praktikvejlederne nu i højere grad ved hvem, de skal henvende sig til på skolen og de ser i højere grad ud til 

at have den kontakt til skolen i praktikperioden, de har brug for. Praktikstedernes oplevelse af viden om 

eleverne fremstår som et udviklingspotentiale mens skolens generelle omdømme fremstår positivt.   

 

 

Bilag: VTU’ens besvarelser  
Har din arbejdsplads inden for de seneste to år (september 2013 - november 2015) haft 

pædagogisk assistentelev(er) fra Randers Social - og Sundhedsskole? 
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Hvornår har din arbejdsplads senest haft pædagogisk assistentelever fra Randers Social- og 

Sundhedsskole? 

 

Samlet vurdering af uddannelsesforløb - Hvor tilfreds er du alt i alt omkring samarbejdet med 

Randers Social- og Sundhedsskole? 

 

Samlet vurdering af uddannelsesforløb - Samarbejdet med Randers Social- og Sundhedsskole lever 

op til mine forventninger? 
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Eleven i virksomheden - Jeg har den information om regler og mål for oplæring i 

praktikperioderne, som jeg har brug for. 

 

Eleven i virksomheden - Jeg får den hjælp, jeg har brug for i forbindelse med indgåelse af 

uddannelsesaftaler. 

 

Eleven i virksomheden - Jeg har den kontakt med skolen i praktikperioderne, som jeg har brug for. 

 

Eleven i virksomheden - Jeg ved, hvem jeg skal henvende mig til på skolen om eleven. 
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Eleven på skolen - Skolen er konsekvent over for elevens adfærd i skoleperioderne (f.eks. 

fremmøde, ansvarlighed, socialt). 

 

Eleven på skolen - Jeg har den nødvendige information om elevens resultater i skoleperioderne 

(prøveresultater, fraværsprocenter, sygedage, etc.). 

 

Eleven på skolen - Jeg har den nødvendige information om, hvad eleven arbejder med i 

skoleperioderne. 

 

Eleven på skolen - Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt. 
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Eleven på skolen - Jeg har den nødvendige viden om, hvad den enkelte elev skal arbejde særligt 

med i praktikperioden. 

 

Elevens kvalifikationer - Elevens teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende. 

 

Elevens kvalifikationer - Elevens praktiske færdigheder er tilfredsstillende. 

 

Elevens kvalifikationer - Eleven er i stand til at begå sig på en arbejdsplads. 

 

Elevens kvalifikationer - Eleven er engageret. 
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Elevens kvalifikationer - Eleven er god til at samarbejde. 

 

Hvorfor har I elever? - At have elever er interessant i forhold til senere rekruttering. 

 

Hvorfor har I elever? - Det er nødvendigt at have elever i forhold til fagets overlevelse og 

fremtidige virke i samfundet. 

 

Hvorfor har I elever? - At have elever er givtigt i forhold til medarbejdernes faglige og personlige 

udvikling. 
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Hvordan vurderer du Randers Social- og Sundhedsskoles samlede omdømme? 

 

Hvor enig er du i disse sætninger? - Randers Social- og Sundhedsskole er en professionel 

uddannelsesinstitution. 

 

Hvor enig er du i disse sætninger? - Randers Social- og Sundhedsskole er på forkant med 

udviklingen. 

 

Hvor enig er du i disse sætninger? - Randers Social- og Sundhedsskole er serviceminded. 

 



 

Side 16/18 
 

Rekruttering - Det er nemt at få det antal elever, der er behov for. 

 

Rekruttering - Det er nemt at få kvalificerede elever. 

 

Angiv venligst, hvor tit du er i kontakt med skolen (telefonisk eller personligt): - Skolens 

koordinator for skolepraktiksamarbejdet 

 

Angiv venligst, hvor tit du er i kontakt med skolen (telefonisk eller personligt): - Skolens 

kontaktperson for PAU 

 



 

Side 17/18 
 

Angiv venligst, hvor tit du er i kontakt med skolen (telefonisk eller personligt): - 

Uddannelsesvejledere 

 

Angiv venligst, hvor tit du er i kontakt med skolen (telefonisk eller personligt): - Elevernes 

kontaktlærere 

 

Angiv venligst, hvor tit du er i kontakt med skolen (telefonisk eller personligt): - Ingen af 

ovenstående 

 

Samlet status 
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Åbent tekstfelt: Hvilke gode ideer har du til, hvordan samarbejdet med skolen kan blive 

bedre? 
 skolen skal oplyse noget mere om den elvev vi modtager, der er meget mangel omkring det 

teoretiske, eleven aner ikke hvad det er, der afholdes ikke noget møde i praktik perioden, hvor vi 

kan samarbejde følge op på målen som også er meget misvisene i forhold til hvilken inst. type der 

valgt.I er langt fra sem. opfølgning og uddannelse, ved godt at de ikke skal være pædagoger når de 

kommer ud, de bliver jo ikke ikke ansat, og hvis det skal være et springbræt til sem. er i langt fra 

målet med jeres stud. 

 evt. praktikbesøg i institutionen 

 mere kommunikation 

 Jeg synes det ville være en god ide hvis i besøgte elever herude. For at få et indtryk af dem i 

praktisk i samarbejde med os som vejleder. 

 Opæg fra praktikinstitutionerne, kunne give de studerende et endnu tydeligere billede af. hvordan 

teori og praksis kobles sammen. 

 At indkalde praktikvejleder sammen med elev ved indkald i praktikperioden, evt. en enkelt dag eller 

eftermiddag. 

 I skal stille nogle større krav til jeres elever. eleverne skal være mere ansvarlige og seriøse omkring 

deres uddannelse. Eleverne skal lære at tage ansvar. 

 Mere kontakt og info. fra skolen 

 mere dialog omkring elevens mål. Besøg fra skolen.. 

 Et besøg fra skolen ude i praktikke husker jeg som en god sparring 

 Praktikvejlederen har indkald med lærer og studerede 

 Jeg har ikke været på praktikvejleder kursus endnu, men håber at komme afsted i januar 2016. 

Dette kan give mig en god mulighed for at lære skolen og jeres holdninger bedre at kende. 

I starten af praktikforløbet fik vi besøg af en fra Randers Kommune, der fortalte om forventninger 

og regler. 

Det var en god start, som gav afklaring på evt. spørgsmål. 

 Hvis det ikke er muligt med et paktikmøde mellem institution og praktiksted ville det være dejligt i 

det mindste med en skriftlig vurdering af hvad der er særligt vigtigt for den studerende at arbejde 

med. Jeg tænker især på studerende i 2. praktikforløb. Det ville være en god ide hvis man kunne få 

praktikvurderingen fra det forrige praktiksted så man ved hvor der evt. er behov for en særlig 

indsats 

 


