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Indledning 
 

Dette er Randers Social- og Sundhedsskoles Handlingsplan for Øget Gennemførelse. Handlingsplanen er et styringsredskab, 

som erhvervsskolerne årligt skal lave for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL). I handlingsplanen ser vi 

både bagudrettet på, hvilke målsætninger skolen har opnået, og hvilke indsatser vi har gennemført i det foregående år, og 

fremadrettet på, hvilke målsætninger og indsatser vi vil arbejde med i det kommende år. 

Handlingsplanen er opdelt efter de fire klare mål, det praktikpladsopsøgende arbejde samt skolen fælles pædagogiske, 

didaktiske grundlag. 

De fire klare mål er: 

1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 

2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse  

3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 

4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes  

 

1 Klare mål 1 - Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 
 

MBUL har opstillet det resultatmål, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. 

Andelen skal op på min. 30% i 2025. Til sammenligning så valgte 19% af eleverne i 2013 en erhvervsuddannelse direkte efter 

9. eller 10. klasse. 

Mål 1 belyses gennem antallet af elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet. 

 

   
 

  

   

  

 2014 2015 2016 2017 

Antal Antal Resultatmål Antal Resultatmål 

I alt 81 70 71 75 70 
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Note: Rapporten viser antal 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne fra de elever som forlader grundskolens 9. og 10. klasse. Hver elev kan søge 

op til 5 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. I denne rapport opgøres alene 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne. Rapporten er 

opgjort på baggrund af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned. Rapporten viser således kun søgningen fra grundskolen og ikke al søgning til 

erhvervsuddannelserne (søgning uden om den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU)). 

Oplysningerne om afgivende og modtagende institution stammer fra optagelse.dk, men institutionsnavnet er fra institutionsregistret. 

Opgørelserne kan afvige fra tidligere offentliggjorte tal grundet opdatering af datagrundlaget. Sammenligning over tid skal foretages med varsomhed grundet 

sammenlægninger, ændringer i udbud og demografi. 

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring.  

 

1.1 Vurdering af udviklingen i resultater 
Antallet af elever på grundforløbets første del er steget med ca. 7%. Som noget nyt har vi haft mulighed for at udbyde 

EUX på Grundforløb 1, hvilket har haft en positiv påvirkning på elevtallet. Herudover begynder vi at spore resultater af 

den store indsats for at rekruttere flere elever, som vi har igangsat i 2016. En analyse af fordelingen af elever mellem de 

to hovedområder SOSU og PAU viser, at 2/3 af eleverne, der starter direkte efter folkeskolen har ønske om at fortsætte 

deres uddannelse inden for det pædagogiske område. 

 

Fremadrettet bliver det en stor udfordring, at der er indført adgangsbegrænsning på grundforløbets anden del til den 

pædagogiske assistentuddannelse. Adgangsbegrænsningen vil reducere interessen for et Grundforløb 1 på skolen 

betragteligt. Muligheden for EUX forventer vi vil have en positiv virkning på antal elever på grundforløbets første del, 

men igen vil det trække betragteligt ned i interessen, at vi ikke har mulighed for at udbyde EUX rettet mod den 

pædagogiske assistentuddannelse. 
 

1.2 Beskrivelse og vurdering af indsatser 
Randers Social- og Sundhedsskole er samarbejdspartnere eller deltagere i mange forskellige sammenhænge, hvor målet 

er, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Vi er overbeviste om, at vores indsatser på sigt vil få en positiv 

betydning for unges valg af erhvervsuddannelser. Noget har været i gang siden sommerferien 2015, mens andet først er 

ved at blive udviklet og igangsat.  

EUD10 

Med den nye lovgivning om EUD10 har vi aktivt taget ansvar for at udbyde EUD10 i tre af vores samarbejdskommuner 

(Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner). I alle tre kommuner gennemføres uddannelsen i samarbejde med de andre 

lokale erhvervsskoler. Konstruktionen af EUD10 er lidt forskellig i de tre kommuner, men ens for alle er, at der i EUD10-

forløbet indgår temalinjer på bl.a. Randers Social- og Sundhedsskole. Målet med temalinjerne er at vise eleverne 

erhvervsuddannelserne indefra og dermed øge antallet af elever, der søger disse uddannelser efter 10. klasse. 
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Ca. 70% af eleverne fortsætter på en erhvervsuddannelse efter EUD10 i august 2016.  

En anden konkret virkning er, at alle eleverne har fået et indgående kendskab til erhvervsuddannelserne, så de har et 

bedre grundlag at foretage deres valg på baggrund af. 

I 2017 vil vi starte drøftelser med Favrskov Kommune om mulighederne for at oprette EUD10. 

Valgfag i Norddjurs Kommune 

I Norddjurs Kommune har skolen et valgfagssamarbejde med to af folkeskolerne i kommunen. Det har betydet, at godt 

50 folkeskoleelever fra 8.-9. klasse har gennemført et af deres valgfag på Randers Social- og Sundhedsskoles Djursland-

afdeling. Valgfaget bestod af to dages teori på skolen efterfulgt af tre dages praktik i en relevant institution, og alle 

elever har gennemført dette både målrettet social- og sundhedsuddannelserne og målrettet den pædagogiske 

assistentuddannelse. 

En konkret virkning er, at alle eleverne har fået et begyndende kendskab til erhvervsuddannelserne, og dermed bedre 

grundlag for at træffe beslutning om deres fremtidige uddannelsesretning.   

Randers Kommune 

I Randers Kommune er der igangsat et samarbejde mellem overbygningsskolerne, ungdomsuddannelserne og UU. 

Konkret er der lavet en masterplan for fælles aktiviteter for eleverne i 7. 8. og 9. klasse, som vi er i gang med at afprøve 

og tilpasse. Forløbet er startet i 2016, og resultater vil først kunne ses i 2017. 

Projekt i RegionMidt – SmartSkills 

Vi deltager i projektet SmartSkills – også kaldet ”Flere unge i erhvervsuddannelserne”, hvis formål er at være med til at 

opfylde folketingets målsætning om at øge andelen af unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse. Projektet fremmer 

samarbejdet mellem erhvervsskolerne indbyrdes og mellem erhvervsskolerne og grundskolerne i vores 

samarbejdskommuner. Projektet er lige startet, og der er derfor ingen konkrete resultater endnu, men vi har en 

forventning om, at projektet kan være med til at udvide vores samarbejde med kommuneskolerne. Resultater forventes 

først at kunne ses i 2018. 

Brobygning og Introforløb 

Ud over vores EUD10-elever modtager skolen elever både i introforløb og i brobygningsforløb. 

Et synligt Grundforløb 2 i Rønde  

Grundforløb 2 i Syddjurs Kommune er placeret på Rønde Skole, en folkeskole i kommunen. Håbet er, at vores 

uddannelser på denne måde bliver mere synlige for de elever, der går på skolen. 
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1.3 Fastsættelse af resultatmål  
Som skrevet under punkt 1.1 forventer vi to modsatrettede tendenser i forhold til ansøgertallet til grundforløbets første 

del. Samtidigt er der gang i mange initiativer, der har til formål at give eleverne bedre forudsætninger for at vælge en 

erhvervsuddannelse. Vi forventer, at 70 elever vil søge ind på skolen til start august 2017. 

 

2 Klare mål 2 - Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 
 

Resultatmålet for klare mål 2 belyses ved indikatorer om: 

2.1 Fuldførelse på landsplan 

2.2 Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet 

(institutionsniveau) 

2.3 Socioøkonomisk reference 

2.4 Supplerende indikatorer om: 

 Frafald på grundforløbet (første og anden del) 

 Frafald på hovedforløbet 

 Frafald i overgang fra første og anden del af grundforløbet 

 Frafald i overgang fra grundforløbet til hovedforløbet 
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2.1 Fuldførelse på landsplan 
Den overordnede målsætning for mål 2 er, at fuldførelsen skal stige fra 54% i 2012 til mindst 60% i 2020 og mindst 

67% i 2025. 

 

2012 2013 2014 2015 

54% 53% 50% 50% 

 

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 

 

Fuldførelsen opgøres jf. Undervisningsministeriet ikke på institutionsniveau, da der her i stedet kigges på frafald.  
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2.2 Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet 

(institutionsniveau)  
 

Status tre måneder efter gennemført grundforløb, for elever der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende år. 

 

Hovedforløb Status tre mdr. 
efter tilgang 2012 2013 2014 2015* 

I hovedforløb Uddannelsesaftale 36,0% 38,8% 36,7% 28% 

 I hovedforløb    5% 

 I alt 36,0% 38,8% 36,7% 33% 

Ikke i hovedforløb 
Frafald under 
grundforløbet 

30,6% 25,4% 25,9% 32% 

 
Frafald efter 

grundforløbet 
29,7% 32,2% 30,6% 29% 

 
Ingen aftale, men 
har haft 

 1,1%   

 Status ukendt 3,0% 1,8% 6,1% 3% 

 I alt 64,0% 60,5% 63,3% 64% 

 

Note: Rapporten viser, hvor stor en andel, der hhv. starter på hovedforløb eller ikke gør, ud af de personer, der er startet på en erhvervsuddannelse i 

et givent kalenderår. I opgørelsen følges personer der er startet (førstegangstilgang) på et grundforløb i et givent kalenderår. Denne population svarer 

til forløbsstatistikken for grundforløbet.  

Tre måneder efter de har fuldført grundforløbet (eller senest på opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører grundforløbet) bliver det opgjort, 

hvor mange der er i gang med hovedforløbet, enten med status ”uddannelsesaftale” eller ”skolepraktik”, og hvor mange der ikke er i gang med 

hovedforløbet, enten med status ”frafald under grundforløbet” (dvs. ikke har gennemført et grundforløb på opgørelsestidspunktet), ”frafald efter 

grundforløbet” (dvs. har fuldført grundforløbet, men er ikke overgået til hovedforløbet) eller ”ingen aftale, men har haft” (dvs. elever som har mistet 

deres aftale på opgørelsestidspunktet). 
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Status ukendt er elever, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke er gået fx 3 måneder siden eleven har opnået en kvalifikation til hovedforløbet. År er 

starttidspunkt på uddannelsen. Uddannelsesaftaler omfatter ordinære, korte, kombinations og restaftaler samt mesterlære. Se mere om opgørelsen 

under ”Om data”. 

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 

* Datakilde: Uddataplus.dk, Z8079 

 

2.3 Socioøkonomisk reference 
 

   

 

 2014 

 Frafald tre mdr efter  
opnået kvalifikation - 
gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel (* = 
signifikant) 

Djurslandafd. 0,49 0,55 0,06* 

Randers 0,59 0,59 0 
 

 

   

 

Note: Rapporten viser hvor stor en andel, der forventes at falde fra, når der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund. Eleverne følges 

fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald (hvis eleven ikke opnår uddannelsesaftale), sker 

altså her fra start på grundforløbet frem til hovedforløbet.  

For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model for sammenhængen mellem, om eleven opnår uddannelsesaftale eller ej og 

karaktererne fra grundskolen samt socioøkonomiske baggrundsvariable. Resultatet er et forventet elevfrafald på den enkelte institution, hvor der er 

taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold. 

Usikkerheden på institutionens forventede elevfrafald er herefter estimeret og er angivet i form af et usikkerhedsinterval. Ligger institutionens faktisk 

observeret elevfrafald inden for denne usikkerhed, da kan det ikke afvises at frafaldet er på niveau med frafaldet på landsplan, når der er taget højde 

for institutionens elevgrundlag. Ligger det observerede frafald over eller under usikkerhedsintervallet, da er frafaldet på institutionen større eller mindre 

end forventet. 

Det forventede og det faktiske elevfrafald er angivet som andele, dvs. man fx kan se, hvor stor en andel af eleverne på en institution, der forventes at 

falde fra. 

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 
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2.4 Supplerende indikatorer for frafald 
 

 Frafald på grundforløbet (første og anden del) 

 Frafald på hovedforløbet 

 Frafald i overgang fra første og anden del af grundforløbet 

 Frafald i overgang fra grundforløbet til hovedforløbet 

  

  

  

Frafalds 
indikatorer 

2013 2014 2015e 2016 2016/2017 

Antal  Andel Andel, 
land 

Antal Andel Andel, 
land 

Antal Andel Andel, 
land 

Antal Andel Andel, 
land 

Resultatmål 

Frafald på 
grundforløbet 1. 
og 2. del 
(afbrud u. omvalg, 3 
mnd efter tilgang) 

30 10,8% 14,0% 46 13,4% 15,8% 70 
 
GF1: 22 
GF2: 48 

14,7% 
 
11% 
17,7% 

15,1%  
 

GF1: 6 (af 73) a 

GF2: 94 (af 586) b 

 

15% 
 
8,2% 
16% 
 

 13,5% 
 
7,8% 
15% 
 
 

Frafald på 
hovedforløb 
(afbrud u. omvalg, 3 
mnd efter tilgang) 

30 7,0% 7,4% 38 9,2% 8,4% 50 12,0% 8,0% 19 (285) c 6,7%  6,7% 

Frafald i overgang 
ml. grundforløbets 
1. og 2. del (ikke i 
gang med GF2 3 
måned efter 
gennemførelse af 
GF1) 

         3 5,3% f 6,6% 5,3% 

Frafald i overgang 
ml. grund- og 
hovedforløb (ikke i 
gang med 
hovedforløb 3 
måned efter 
gennemførelse af 
GF2) 

90 43,7% 45,7% 102 45,1% 46,4% 130 65,0% 46,3% 124 / 224 d 55,3%  30% 
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Note: Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet: Rapporten viser hvor mange elever der tre måneder efter start på uddannelsen er 

faldet fra, dvs. at der er gået tre måneder efter personens start på uddannelsen uanset hvornår eleven er startet i løbet af et kalenderår. 

Frafaldet opgøres ud fra afbrud uden omvalg, som betyder at personen har afbrudt sit grund-/hovedforløb, men ikke er startet på et andet grund-

/hovedforløb (personen kan godt være startet på fx en erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet – det tæller ikke som et omvalg i statistikken). 

I statistikken indgår hver person (cpr.nr) kun ved første tilgang til et grund-/hovedforløb i løbet af et kalenderår. Hvis en person i det efterfølgende 

kalenderår starter på en ny uddannelse eller har haft en pause fra uddannelsen på mere end syv måneder for grundforløbselever og 18 måneder for 

hovedforløbselever indgår personen i statistikken for det efterfølgende kalenderår. Kalenderåret angiver starttidspunktet på uddannelsen og beregnes 

ved hjælp af startdatoen for første skoleforløbsplacering. 

Rapporten er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt 

andet afgangsmeldinger og skoleperioder. 

Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Rapporten viser hvor mange elever, der tre måneder efter at have gennemført grundforløbets 1. 

del ikke er i gang med GF2. Dette kan både være elever der er faldet fra mellem grundforløbets 1. og 2. del, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet 

ikke er overgået til grundforløbets 2. del eller elever der er startet på grundforløbets 2. del, men er faldet fra på opgørelsestidspunktet. 

I opgørelsen indgår kun elever, der er afgangsmeldt på grundforløbets 1. del. En elev indgår kun i statistikken, hvis eleven er startet på grundforløbets 

1. del efter reformen trådte i kraft i august 2015 og er afgangsmeldt grundforløbets 1. del med adgangskoden ”33-Gennemført GF1”. Opgørelsen af 

kalenderåret 2015 omfatter elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. august-1. februar 2016.  

Rapporten er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt 

andet afgangsmeldinger og skoleperioder. 

Frafaldet mellem gf1 og gf2 er fordelt efter år for frafald. Dette stemmer ikke ifht. rapporten under klare mål 2, hvor frafaldet for elever, der er blevet 

færdig med gf1 i 2015 er placeret i kalenderåret 2016.   

Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløbet: Rapporten viser hvor mange elever, der 1 måned efter at have gennemført grundforløbet 

(efter reformen grundforløbets 2. del) ikke er i gang med et hovedforløb. Dette kan både være elever der er faldet fra mellem grundforløbet og 

hovedforløbet, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til hovedforløbet, eller elever der er startet på hovedforløbet, men faldet fra på 

opgørelsestidspunktet. 

I opgørelsen indgår kun elever, der har gennemført grundforløbet i løbet af et kalenderår. Dvs. de har fået kvalifikation til hovedforløbet eller 

adgangsmeldt med gennemført grundforløb. En elev indgår kun i statistikken, hvis eleven har gennemført grundforløbet (efter reformen grundforløbets 

2. del) i løbet af et kalenderår (dvs. perioden 1.januar-31.december). En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne har fået kvalifikation til 

hovedforløbet eller er afgangsmeldt, som fuldført på grundforløbet (herunder også elever der afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet – 

fortsætter ej). 

I statistikken kan forekomme elever, der fx i 2014 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 2015 tager et opgraderingsforløb – i de tilfælde vil 

eleven tælle med i opgørelsen for både 2014 og 2015. 

Rapporten er opgjort på baggrund af oplysninger fra institutionernes studieadministrative systemer EASY-A og EASY-P. Opgørelserne er dannet ud fra 

registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, adgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A. Fra EASY-P er anvendt registreringer om 

uddannelsesaftaler og skolepraktik.   

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 
a Datakilde: Uddataplus.dk. Z8070. Frafald på grundforløb 1. 
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b Datakilde: Uddataplus.dk. Z8071. Frafald på grundforløb 2. 
c Datakilde: Uddataplus.dk. Z8076. Frafald på hovedforløb. 
d Datakilde: Uddataplus.dk. Z8071. Opgørelsen omfatter elever, der har gennemført GF2 inden for kalenderåret, og som enten er faldet fra efter 

gennemført grundforløb 2 eller startet på hovedforløb og så faldet fra. 
e Tallene er en blanding af nyt og gammel grundforløb. 
f Datakilden er Datavarehuset, men da tallet ser anderledes ud end vores interne tal, formoder vi, at det handler om ufuldstændig indberetning eller 

lign. Derfor sætter vi vores mål uændret. 

 

2.5 Vurdering af udviklingen i resultater 

Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale på hovedforløbet 

Tallene viser at andelen af elever som har en uddannelsesaftale senest tre måneder efter et gennemført grundforløb er 

faldet fra 36,7% i 2014 til 28% i 2015. Samtidig er andelen af elever, som falder fra i løbet af grundforløbet steget fra 

25,9% i 2014 til 32% i 2015. Dette frafald kan være svært at mindske, da vi har et fast antal uddannelsesaftaler til 

rådighed, og dermed kan vi ikke optage flere elever på hovedforløbene end dette antal.  

Skolen har ikke længere mulighed for at tilbyde specialforløb rettet mod tosprogede elever, hvilket resulterer i, at en del 

af skolens elever ikke er sprogligt stærke nok, til at blive optaget på et hovedforløb. Samtidig er det også en faktor i 

frafaldet af der ikke har været Grundforløb 2 elever nok i nogle områder i vores geografiske dækningsområde til at 

dække hovedforløbspladserne. Samtidig udnytter kommunerne sjældent deres mulighed for at fylde pladserne op efter 

frafaldne hovedforløbselever.  

Socioøkonomisk reference 

Skolens faktiske estimerede frafald ligger meget tæt på eller er lig med frafaldet når der er taget højde for den 

socioøkonomiske reference. 

Supplerende indikatorer 

I 2015 lå det samlede frafald på grundforløbet på 14,7%, hvilket ligger lige under landsgennemsnittet på 15,1%. 

Frafaldet på Grundforløb 1 lå på 11% i 2015 og i 2016 estimeres det til 8,2%. Dette forholdsvise begrænsede frafald 

skyldes formentlig, at eleverne er vant til at gå i skole, da de kommer direkte fra 9. og 10. klasse. Samtidig er mange af 

eleverne fortsat hjemmeboende og har dermed støtte til at fastholde et skoleforløb.  

På grundforløbets anden del lå frafaldet i 2015 på 17,7% og i 2016 estimeres dette til at falde ganske let til 16%. Mange 

af eleverne på grundforløbets andet del har andre uddannelsesforsøg bag sig, og eleverne har ofte lavere indre 

motivation til at fuldføre grundforløbet, da de f.eks. er pålagt uddannelse af jobcentret. Derfor er frafaldet på 

Grundforløb 2 højere end på Grundforløb 1, men set isoleret, er det dog stadig forholdsvist stabilt. 

Frafaldet i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb er faldet fra 65% i 2015 til estimeret 55,3% i 2016, men det 

ligger stadig højere end landsgennemsnittet i 2015 på 46,3%. Nedgangen i frafaldet viser, at vores indsatser fra sidste 
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år har haft en effekt. Vi har blandt andet i samarbejde med kommunerne haft stort fokus på at hjælpe eleverne med at 

lave gode ansøgninger til hovedforløbet. 

På hovedforløbet forventer vi, at frafaldet bliver 6,7% i 2016, i forhold til 12% i 2015. Dette fald er kan blandt andet 

tilskrives, at der er indført et adgangskrav om 02 i dansk og matematik. Et adgangskrav, der gør, at vores elever bliver 

stærkere og dermed også mindre risiko for frafald.  

2.6 Beskrivelse og vurdering af indsatser 

 

Skolen har i de seneste år haft stort fokus på et systematisk arbejde med fastholdelse. Dette arbejde fører vi videre, 

således, at der fortsat vil være klasserunder på grundforløbet, hvor kontaktlærer, uddannelsesvejleder og læsevejleder 

to gange i løbet af et grundforløb gennemgår eleverne med henblik på, om der er behov for støtte af forskellig art. 

Skolen intensiverer desuden fokus på at holde helhedsvurderende samtaler med elever med fravær eller mistrivsel 

mellem elev, vejleder og praktikansvarlig i praktikken. 

Det systematiske arbejde omfatter også et fokus på at forbedre fremmøde og gennemførelse. Dette vil vi gøre med et 

fortsat og kontinuerligt fokus på læringsmålstyret undervisning, som også er med til at understøtte elevernes 

gennemførsel af uddannelsesforløb. 

Vi lægger fortsat vægt på tydelig klasserumsledelse, ved at arbejde yderligere med relationer eleverne imellem og 

mellem undervisere og elever samt arbejde med feedback til eleverne jf. skolens Fælles Pædagogiske Didaktiske 

Grundlag, som uddybes i afsnit 6. Med denne indsats har vi i 2016 indført, at underviserne får feedback af 

uddannelseslederne på deres klasserumsledelse. Denne indsats vil vi fortsætte fremover. Vores pædagogiske strategi 

bygger på forskningsbaseret viden omkring hvilke faktorer, der har indvirkning på motivation, hvorfor vi har en 

forventning om, at se resultater i bl.a. frafaldet.  

Vi har erfaringer med, at nogle elever kan have svært ved at skrive ansøgninger. Især i overgangen fra grundforløb til 

hovedforløb vil vi fortsat arbejde målrettet med at motivere eleverne i deres ansøgningsskrivning. Skolen ønsker, at 

elevernes ansøgninger bliver gode og giver dem mulighed for at blive kaldt til samtaler i kommuner og region, og 

dermed forbedrer deres chancer for at få en uddannelsesaftale. Derfor fortsætter vi vores gode samarbejde med 

kommunerne omkring processen omkring skrivning af ansøgning og ikke mindst at tydeliggøre, hvilke forventninger, 

kommunerne har til kommende medarbejdere. 

2.7 Fastsættelse af resultatmål  
På hovedforløbet forventes samme tendens som tidligere – jo længere eleverne kommer i deres uddannelsesforløb på 

skolen, jo mindre bliver frafaldet, dog forventes frafaldet på hovedforløbet at blive højere end i 2015.  
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Skolen arbejder efter at frafaldet på Grundforløb 1 ligger på 7,8%, og på Grundforløb 2 på 15%. Vi arbejder efter at det 

samlede frafald på begge grundforløb lander på 13,5%. På hovedforløbet er vores mål, at frafaldet holder sig på samme 

niveau som i 2014. Frafaldet i overgangen mellem grundforløbets første og anden del holder sig stabilt. Med hensyn til 

frafaldet i overgangen mellem grundforløbet og hovedforløbet, så har vi fastsat et mål på 30%. Disse mål er fastlagt på 

baggrund af vores indsatser i 2016 og de fremtidige indsatser i 2017. 

3 Klare mål 3 - Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 
 

Klare mål 3 består af to resultatmål:   

Resultatmål 3.1: Andelen af de dygtigste elever – målt ved andel af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på 

højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg – skal øges år for år. Dette belyses ved: 

 Andelen af elever, der tager fag på et højere niveau end det obligatoriske niveau 

 Andel elever med fag på ekspertniveau 

 Andel EUX-elever 

 Andel af elever, der følger et talentspor 

Det skal bemærkes, at data om andelen af elever, der tager fag på et højere niveau end det obligatoriske niveau og andel 

elever med fag på ekspertniveau stadig ikke er tilgængeligt i Datavarehuset. 

Resultatmål 3.2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. 
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3.1 Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 
 

       

     

 

 2014 2015 2017 

 Antal Andel Andel, 
landsplan 

Antal Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål, 
andel 

Tilgang til fag 
på højere 
niveau end 
det 
obligatoriske 

      

25% 

Fuldførte med 
fag på 
ekspertniveau 

      
30% 

Tilgang EUX   2,1%   5% 21% 

Tilgang 
talentspor 

  
 4 1% 0,6% 15% 

 

 

 

 

Note: Rapporten viser data for to af de fire indikatorer for mål 3.1: 

”Tilgang til EUX” viser andelen af EUX-elever, der er startet på en erhvervsuddannelse (dvs. enten grundforløbets 1. eller 2. del eller hovedforløbet) i et 

givent kalenderår i forhold til alle elever der er startet på en erhvervsuddannelse. 

”Tilgang til talentspor” viser andel elever, som er startet på erhvervsuddannelsens hovedforløb i et kalenderår i forhold til alle elever med tilgang til 

hovedforløbet i året. Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-). Ved ”andele” er diskretionerede celler tomme.  

Bemærk: Data for ”Fuldførte med fag på ekspertniveau” og ”tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske” først forventes at være tilgængelige i 

Datavarehuset senere på året.  

Bemærk: Avanceret niveau er udgangsniveauet på både SOSU-uddannelsen og på pædagogisk assistentuddannelsen. 

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 
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Da ovenstående data trukket fra Datavarehuset er yderst begrænset på dette område, er følgende data bearbejdet på 

baggrund af egne statistikker. 

 

Andel startende elever med mindst ét afsluttet fag på højere niveau end det obligatoriske i forhold til det samlede 

antal startende elever. Vi kigger på de elever, som er tilgået en uddannelse i perioden. 

 

Startende elever der har mindst 1 fag på 
højere niveau end obligatorisk, både 
grundfag og uddannelsesspecifikke fag 

2016 

 Antal Andel 

Grundforløb 1 7 / 74 9% 

Grundforløb 2 PAU 131 / 189 69% 

Grundforløb 2 SOSU 44 / 201 22% 

PAU 31 / 80 39% 

SSH 76 / 168 45% 

SSA 13 / 149 9% 

I alt 302 / 861 35% 

Datakilde: Uddataplus.dk. Z8022, Z8073. 
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Procenterne i foregående oversigt er forholdsvis høje, da de indeholder både grundfag og ekspertniveau. At der er så 

mange startede elever på ekspertniveau, skyldes også, at der var så kort tid fra uddannelsesordningens udgivelse til den 

skulle træde i kraft, at både skole og arbejdsgivere ikke nåede at blive fortrolig med, hvad ekspertfag og talentniveau 

egentlig var, hvorfor mange elever ”for en sikkerhedsskyld”, blev tilmeldt et højere niveau i forbindelse med deres 

uddannelsesaftales indgåelse, for så senere at blive afmeldt igen. 

 

Andel elever med fag på ekspertniveau. Indikatoren opgøres som ”andel af fuldførte elever med minimum ét fag på 

ekspertniveau i forhold til alle fuldførte elever i perioden. Her kigges udelukkende på hovedforløbselever, da det ikke er 

muligt at vælge ekspertniveau på grundforløbene. 

 

Fuldførte elever der har afsluttet 
mindst 1 fag på ekspertniveau 

2016 

 Antal Andel 

PAU 0 / 87  

SSH 19 / 207 9,2% 

SSA 0 / 110  

I alt 19 / 404 4,7% 

 

Datakilde: Uddataplus.dk. Z8064, Z8074. Udtrækkene viser elever, der i en periode har afsluttet enten trin 1, trin 2 eller pau med mindst ét fag på 

ekspertniveau. Fuldførte elever er elever med den centrale afgangskode 14, Fuldført EUD. 

 

Andelen er lav i foregående oversigt, da det kun er elever, der er startet op i anden halvdel af 2015 efter den nye EUD 

reform. 
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Andel elever på EUX som en andel af alle startende elever på grundforløb 1 i 2016. 

GF EUX elever 

2016 
Antal Andel 

GF1 15 / 74 20% 

Datakilde: Uddataplus.dk. Z8078. 

 

 

Andel hovedforløbselever, der vælger talentspor i forhold til alle startende elever i perioden. 

 

Startende hovedforløbselever med 

talentspor 2016 

 Antal Andel 

PAU 17 / 80 21% 

SSH 54 / 167 32% 

SSA 13 / 148 9% 

I alt 168 / 395 42% 

Datakilde: Uddataplus.dk. Z8078, Z8076. 
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3.2 Vurdering af udviklingen i resultater 
Fag på højere niveau end obligatorisk 

Ifølge oversigten, har vi på vores hovedforløb i gennemsnit 35% af de startende elever, der afslutter mindst ét fag på 

højere niveau end det obligatoriske niveau. Dette er en tendens som vi også i stigende grad ønsker at fokusere på, da vi 

i lighed med fag på ekspertniveau ønsket at motivere vores elever til at blive så fagligt dygtige som muligt. Dog skal det 

gentages, at tallene i oversigten er kunstigt høje, da elever der efterfølgende falder fra, eller skifter niveau også tælles 

med i populationen. 

Fag på ekspertniveau 

Oversigten viser antallet af afsluttede elever inden for perioden, som har afsluttet mindst ét fag på ekspertniveau. Da det 

er en ny mulighed på uddannelserne, er der intet sammenligningsgrundlag. Skolen ønsker en kontinuerlig stigning i 

antallet af elever, der vælger fag på ekspertniveau, da vi naturligvis fortsat ønsker at motivere vores elever til at højne 

deres faglige niveau. 

EUX 

Vores andel af EUX-elever har i 2016 ligget på 15 elever, dvs. 20% af alle startende Grundforløb 1 elever. Skolen 

vurderer, at dette er et naturligt leje for 2016, da ordningen er ny på skolen. Skolen ønsker fremadrettet at øge andelen 

af EUX elever, men vurderer, at det på den korte bane ikke umiddelbart er realistisk at sætte et voldsomt højere mål, 

idet den kraftige adgangsbegrænsning på Grundforløb 2 PAU gør, at det ikke bliver muligt fremover at vælge EUX PAU.  

Talentspor 

Ordningen med talentspor er så ny, at der endnu ikke er et sammenligningsgrundlag. De første Trin 2 elever på 

ordningen afslutter først i marts 2017. Dog har skolen en lokal overgangsordning, så elever der har fået 10 og 12 i de to 

fag, der udbydes på Trin 1, har haft mulighed for at tilmelde sig talentsporet på Trin 2. Derfor optræder disse i 

oversigten. 

 

3.3 Beskrivelse og vurdering af indsatser 

Da det er skolens mål at øge andelen af elever på EUX, talentspor og ekspertniveau er det naturligt, at det allerede 

igangværende fokus på disse områder fortsætter ind i 2017. Vores nuværende aktiviteter vil suppleres af et højere fokus 

på information på brobygningsaktiviteterne end tidligere. 

Skolen har i det forgange år arbejdet systematisk og målrettet med de uddannelsesansvarlige i kommunerne, så de 

klædes på til at vejlede eleverne omkring valg af f.eks. talentsport eller ekspertniveau. Denne indsats vil fortsætte 

fremadrettet. 

For at understøtte indsatsen med at øge andelen af elever på højere niveauer, fastholder vi initiativet med at holde 

temadage for vores undervisere, hvor vi klæder dem på til at forstå talentsporene. Derudover fortsætter vi samarbejdet 
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med kommunerne omkring vejledning af eleverne i forhold til at vælge et højere niveau. Fremadrettet vil vi fortsat 

fokusere på at implementere vores pædagogiske strategi, da denne understøtter eleverne i at blive så motiverede som 

muligt. 
 

3.4 Fastsættelse af resultatmål  
Som nævnt ovenfor er vores mål for EUX eleverne, at deres andel skal stige til 21%. Med hensyn til talentsporsordningen 

er vores mål, at 20% af eleverne på social- og sundhedshjælperuddannelsen skal være tilmeldt, 25% for pædagogisk 

assistent-eleverne samt 10% på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Grunden til dette noget lavere tal på social- 

og sundhedsassistentuddannelsen, er, at niveauet i forvejen er højt på denne uddannelse. Den samlede andel af 

hovedforløbselever på talentsporsordningen forventes at blive 15%. 

 2017 

 Resultatmål, andel 

Tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske 25% 

Fuldførte med fag på ekspertniveau 30% 

Tilgang EUX 21% 

Tilgang talentspor 15% 

SSH 20% 

SSA 10% 

PAU 25% 

 

Resultatmålet for elever med tilgang til fag på højere niveau end det obligatorisk er 25% for 2017 

Vi forventer et lavere tal for 2017 end i 2016, da både arbejdsgivere og skole nu har en større erfaring i og vil gøre en 

mere målrettet indsats at vurdere og vejlede eleverne til at vælge det rette niveau for dem, så fravælgelse af fag på 

højere niveau undgås i så stort et omfang. 
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4 Klare mål 3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
 

Herunder ses den samlede beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere 

samt social- og sundhedsassistenter. Da der er stor forskel på frekvensen for pædagogiske assistenter i forhold til uddannede 

fra social- og sundhedsuddannelsen, har vi også herunder indsat mere detaljerede oversigter. 

 
  

    

    

 

2012 2013 2014 

Beskæftige
lses 
Frekvens 

Beskæftige
lses 
frekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddann
ede 

Antal 
færdig-
uddanne
de, 

landspla

n 

Beskæftigel
ses-
frekvens 

Beskæftigelsesfre
kvens, landplan 

Antal 
færdig-
uddann
ede 

Antal 
færdig-
uddanne
de, 

landspla

n 

Beskæftigel
ses-
frekvens 

Beskæftigelsesfre
kvens, landplan 

Antal 
færdig-
uddann
ede 

Antal 
færdig-
uddanne
de, 

landspla

n 

0,7 0,71 392 33.187 0,67 0,7 419 33.123 0,68 0,72 392 33.459 
 

 

   

 

Note: Frekvenserne er et gennemsnit af beskæftigelsen i kalenderåret efter endt uddannelse. Det vil sige, at for elever, som blev færdiguddannede i 2013, er 

frekvenserne et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse i 2014. 

 

Institutionsoplysningerne knytter sig til den institution, hvor eleven er afgangsmeldt fra. 

 

Beskæftigelsesfrekvenserne kan generelt være mindre præcise på uddannelser med relativt få elever og stor andel af kvinder, idet kvinder oftere end mænd 

vil have en barselsfrekvens/deltid. 

 

Bemærk, at der ingen øvre grænse for beskæftigelsesfrekvens er. Hvis den enkelte eksempelvis har to deltidsjob, kan beskæftigelsesfrekvensen overstige 1,0. 

Hvis en færdiguddannet kun arbejder halv tid, vil beskæftigelsesfrekvensen være 0,5. Erhvervsuddannede, som ikke har indbetalinger til ATP i perioden, 

indgår med 0,0 i beregningen af beskæftigelsesfrekvenserne. 

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 

  



 

24 

 

 

Beskæftigelsesfrekvens 

 2012 2013 2014 

 
Randers Social- og 
Sundhedsskole 

Landsgennemsnit 

Randers 

Social- og 
Sundhedsskole Landsgennemsnit 

Randers 

Social- og 
Sundhedsskole Landsgennemsnit 

Pædagogiske 

assistentudd. 
0,46 0,46 0,4 0,44 0,38 0,44 

Social- og 
sundhedsudd. 

0,74 0,77 0,74 0,75 0,76 0,78 

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 

 

4.1 Beskrivelse og vurdering af udviklingen i resultater og indsatser 

Skolens samlede beskæftigelsesfrekvens for både den pædagogiske assistentuddannelse og social- og 

sundhedsuddannelsen ligger i 2014 meget tæt på landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at de tilgængelige tal stadig 

kun dækker 2012-2014 som i den tidligere handlingsplan. 

Beskæftigelsen for den pædagogiske assistentuddannelse har været let faldende i de tre år. Da antallet af 

færdiguddannede samtidig har været let stigende, hvilket må betragtes som en samlet faldende beskæftigelsesfrekvens. 

Beskæftigelsen for social- og sundhedsuddannelsen ligger højt og let stigende – i 2014 er cirka 76 % i beskæftigelse et 

år efter. Det ligger kun ganske lidt under landsgennemsnittet. 
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5 Klare mål 4 - Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 
 

Klare mål 4 har et todelt resultatmål: "Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020". 

 

  

 2015 2017 

 
Resultat 

Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Elevtrivsel  
(generel indikator) 

4,1 4,0 4,2 

Trivsel i praktik 4,3 4,1 4,3 
 

 

 

 

Note: Rapporten viser to indikatorer for elevernes trivsel hhv. General Trivsel og Trivsel i praktik.  

Generel Trivsel er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate 

indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner. Spørgsmål som indgår i indikatoren Praktik er ikke en 

del af Generel trivsel, da det kun er elever på hovedforløbet, som har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik. 

Trivsel i praktik indeholder seks spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af den støtte de fik til at finde en praktikplads, om de følte sig forberedte til 

skoleforløb, praktik eller skolepraktik, om det de lærer i skoleforløbene kan anvendes i praktikken, og om de er glade for at være i praktik eller skolepraktik. 

Spørgsmålene er kun stillet til elever på hovedforløbet. Afhængigt af om eleverne er i skolepraktik eller uddannelsesaftale, er der en mindre variation i 

formuleringen af spørgsmålene (f.eks. Jeg er glad for at være i praktik/Jeg er glad for at være i skolepraktik). 

Begge indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel. 

Bemærk: Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-) i tabeller. Trækkes rapporten med "andele", er diskretionerede 

celler tomme. Datagrundlaget stammer fra den årlige obligatoriske trivselsmåling. 

Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 
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5.1 Vurdering af udviklingen i resultater 

De officielle indikatorer fra Undervisningsministeriet i denne opgørelse baseres på en omregning fra den 

elevtrivselsundersøgelse som for Randers Social- og Sundhedsskoles vedkommende udføres af Ennova. I 2015 fik skolen 

et overordnet resultat på elevtrivsel på 86, som var det samme som landsgennemsnittet for SOSU-skoler. I den netop 

gennemførte elevtrivselsundersøgelse er resultatet steget til 87, hvor landsgennemsnittet for SOSU-skoler er faldet til 

85. Det er en positiv, om end marginal udvikling. Den SOSU-skole, der har det bedste resultat i 2016, har et resultat på 

87, dvs. at spændet op til det bedste resultat er begrænset. 

 

Et af de områder, hvor der har været stort fokus i den forgangne periode er feedback. Og målingerne fra den nye 

elevtrivselsundersøgelse viser en generel positiv udvikling, som vi tilskriver vores store fokus gennem vores 

pædagogiske strategi.  

 

2015:     2016: 
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5.2 Beskrivelse og vurdering af indsatser 

Eksisterende indsatser for skolemiljø og elevtrivsel 

Randers Social- og Sundhedsskole har i de seneste par år arbejdet med en række indsatser. Skolen havde fra 2012 til 

2014 et fald i frafald på det tidligere grundforløb fra 24,3 % til 19,6 %, og vi vurderer, at disse indsatser har bidraget til 

dette fald ved at skabe et bedre skolemiljø på skolen, og vi vælger derfor at fortsætte indsatserne. 

Skolekoordinator 

Skolen har siden 2013 haft en skolekoordinator, som arbejder med at forbedre skolemiljø. Nogle af de tiltag, som 

skolekoordinatoren arbejder med, er: understøtte elevrådet (som ofte kan være præget af, at eleverne er inde på skolen 

i kort tid ad gangen), holde fællessamlinger for de forskellige uddannelser, lave sociale arrangementer på skolen for 

eleverne (f.eks. fredagscafé) og deltage i arrangementer ude i byen, som f.eks. Den Levende By.  

Elevsupport 

Skolen har samlet de funktioner, som er understøttende ift. eleverne, i ét team, elevsupport. Elevsupport består af 

mentor, uddannelsesvejledere, læsevejleder og skolekoordinator. Nogle af de tiltag, som elevsupport tilbyder til 

eleverne, er bl.a. kurser omkring eksamensangst og arbejdet med fastholdelse. Kurserne omkring eksamensangst er 

frivillige, men underviserne kan anbefale eleverne at deltage. Elevsupport er også ansvarlige for studiecafé for eleverne 

og for løbende støtte, når eleverne har behov for det. 

Events 

Skolekoordinatoren og elevsupport har holdt en række events i 2016, hvor der var fokus på at skabe et godt skolemiljø. 

Disse events har bl.a. været ’Godmorgen’, hvor medarbejdere fra skolen stod ved alle skolens indgange og sagde 

godmorgen til eleverne, når de kom. Der har været afholdt forskellige konkurrencer, hvor elevholdene dyster, bl.a. ’Hop 

for dit hold’, en sjippekonkurrence. Til alle de afholdte events har der været rigtig god opbakning fra eleverne. 

Fysisk miljø 

Skolen har forsat det gode arbejde med at forny og forbedre den fysiske indretning af skolen i 2016. Der har været en 

række evalueringer fra tidligere år, hvor eleverne gjorde opmærksom på, at de ofte manglede steder, hvor de kunne 

trække sig tilbage til gruppearbejde. Skolen har derfor arbejdet med at indrette fællesarealer (f.eks. gangarealer, 

kantine, kælder), så det skaber rum til eleverne.  

Praktiktovholdere 

I 2015 gik skolen oven til en struktur, hvor skolekoordinatoren er ansvarlig for samarbejdsfora, mens en række 

praktiktovholdere, hver især er kontaktperson for eleverne på en bestemt uddannelse, når de er ude i praktik. Denne 

struktur giver en bredere samarbejdsflade til praktikken.  
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Samarbejdsfora med praktikken 

Udover over de obligatoriske LUU, har skolen på SOSU-området også et skolepraktikrådsmøde, hvor de 

uddannelsesansvarlige fra kommuner og region deltager. Skolepraktikrådet arbejder med koordinering mellem skole og 

praktik på et mere detaljeret plan end LUU. 

Skolen afholder fortsat løbende skolepraktikinformationsmøder. Disse møder er målrettet praktikvejlederne, og indholdet 

på møderne kan bl.a. være oplæg om relevante problemstillinger, information om nye tiltag eller om nye regler (f.eks. 

ændringer i uddannelserne). Møderne er opdelt på uddannelse (pædagogisk assistent, social- og sundhedsuddannelsen 

trin 1, og social- og sundhedsuddannelsen trin 2). Der bliver afholdt to møder om året for hver af de tre uddannelser. 

Endelig er de uddannelsesansvarlige fra praktikken fortsat inde på skolen en gang om ugen, hvor de har træffetid for 

eleverne. 

Skolen vil fortsætte alle disse samarbejdsfora med praktikken, da de samlet giver en bred samarbejdsflade med 

praktikken og dermed er veje, hvorigennem vi kan forbedre praktikkens tilfredshed med skolen. 

Andre samarbejder 

Skolen har i 2015 og 2016 deltaget i to internationale projekter: 

Et mobilitetsprojekt ”Highway 45 to Europe” – et projekt søgt hjem i samarbejde med SOSU Århus og SOSU Nord. 

Projektet giver mulighed for at sende elever og undervisere afsted på mobilitetsophold i udlandet. 

Et strategisk partnerskabsprojekt:  ”A pedagogical and cultural approach to inclusion of foreign cultures”, som er et 

samarbejdsprojekt med en erhvervsskole i Norge og en tilsvarende skole i Tyskland. Projektet sætter fokus på udvikling 

og afprøvning af nye metoder til at inkludere børn og unge fra fremmede kulturer sprogligt og kulturelt. 

 

5.3 Fastsættelse af resultatmål  
Da vi fortsætter det store arbejde med at fokusere på eleverne trivsel på skolen, er vores målsætning at den generelle 

indikator for trivsel på skolen skal stige ganske lidt til 4.2. Indikatoren for trivsel i praktikken ligger i forvejen højere end 

landsgennemsnittet, så denne indikator forventer vi at fastholde på samme niveau. 
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6 Praktikpladsopsøgende arbejde 
 

 
Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb? 
OPGØRELSESPERIODE  
(Periode hvor kvalifikationen er 
opnået) 

2014 
(1.1.-31.12.2014) 

2015 
(1.1.-31.12.2015) 

2016 
(1.1.-
31.12.2016) 

 
INDIKATORER 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL
, andel 

I hoved-
forløb 

I ordinær aftale 123 54,67 28,02 70 35,35 27,40 
45% 

I skolepraktik   12,92   12,93 
 

I restaftale   1,03   1,11 
 

I anden type aftale   9,67   10,26 
 

I uddannelse uden praktik   2,25   1,99 
 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende 3 1,33 7,79   7,85 
 

Ikke praktik-pladssøgende 99 44,00 38,31 128 64,65 38,46 
65% 

 
Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 

Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb. 
Herunder opgøres det, om eleverne er i gang med et hovedforløb, og i givet fald på hvilken måde. Tabellen viser desuden, hvor mange elever der ikke er i 
gang med et hovedforløb. Elever, der ikke er i gang med et hovedforløb, er elever, der har gennemført et grundforløb og som tre måneder efter enten er 
praktikpladssøgende eller ikke optræder i de øvrige statuskategorier i tabellen. Elever, der har afsluttet deres grundforløb i de angivne perioder, er medtaget 
i opgørelsen.  
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6.1 Vurdering af udviklingen i resultater 
Antallet af elever, der er kommet i ordinær praktik, er faldet fra 55% til 35%. Det hænger sammen med ophør af den 

dimensioneringsaftale, der tidligere har været mellem kommunerne, regionen og staten om praktikpladser. Efter at 

dimensioneringsaftalen ophørte med udgangen af 2015, har kommunerne valgt at ansætte færre elever, på trods af at 

der har været ansøgere, som har bestået grundforløbets 2. del, og som har søgt en praktikplads. 

Det fremgår af resultaterne, at vores elever ikke tilmelder sig som praktikpladssøgende. 

 

6.2 Fastsættelse af resultatmål   
Da UVM har valgt at gennemføre adgangsbegrænsning på den pædagogiske assistentuddannelse med virkning allerede 

fra d. 1. januar 2017, vil alle de elever, der er påbegyndt grundforløbets anden del i august 2016, ikke have en mulighed 

for at fortsætte direkte på et hovedforløb. Skolen forventer derfor, at der vil være en meget lav overgangsfrekvens for 

den pædagogiske assistentuddannelse. Samtidigt bliver den nuværende SOSU-uddannelse delt i en uddannelse til SOSU-

hjælper og SOSU-assistent. Det er meget svært at forudsige, hvad det vil betyde for overgangsfrekvenser for eleverne 

på grundforløbets anden del, men skolen forventer, at der vil ske en stigning i forhold til 2016.  

 

6.3 Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde  
Direktøren for skolen besøger hvert år de fire kommuner og regionen med henblik på udvikling i antallet af 

uddannelsesaftaler og andet samarbejde. 

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 uddannelsen. Skolen vil forsat være opmærksom på, om der sker i ændringer i disse forhold.  

På det pædagogiske område er der private virksomheder, men 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 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 ressourcepersoner i arbejdet med at finde nye 

praktikpladser.  
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7 Det Fælles Pædagogisk og Didaktisk Grundlag (FPDG) 
 

Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag er beskrevet som skolens pædagogiske strategi for 2016-2018. Den 

pædagogiske strategi sætter retningen for de næste års pædagogiske arbejde og udvikling. Formålet med strategien er at 

sikre: 

 At alle elever udfordres, så de bliver så dygtige som muligt 

 At flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse 

Skolen har gennem de sidste år arbejdet målrettet på at kompetenceudvikle skolens pædagogiske ledere. Det er den 

pædagogiske ledelse, der skal sikre, at vi arbejder systematisk og evidensinspireret med udvikling af en pædagogik, som 

virker for eleverne. 

Gennem en evidensinspireret og systematisk eksperimenterende pædagogisk praksis vil Randers Social- og Sundhedsskole i 

de(t) kommende år fokusere på: 

 Læringsmålsstyret undervisning, der sammen med feedback sikrer, at den enkelte elev bliver så dygtig som muligt 

 Facilitering af kollaborative læreprocesser, hvor elever sammen producerer viden 

 Praksisnær undervisning, der støtter elever i at bringe den erhvervede viden i anvendelse i praksis og reflektere over 

praksis 

 Relation og styring i klasseværelse, med fokus på klasserumsledelse  

 

Skolen vil i 2017 arbejde videre med det strategiske satsning med undervisningseksperimenter som pædagogisk 

udviklingsmetode. Skolens undervisning skal have god effekt på elevernes læring og trivsel. Vi vil derfor arbejde med 

systematisk dokumentation og effektmåling af undervisningseksperimenter og derefter fokusere på at implementere det, der 

virker. Undervisningseksperimenterne skal begrundes i aktuel pædagogisk forskning eller dokumenteret praksisviden. 

Skolens team af eksperimentsupportere og den pædagogiske ledelse vil systematisk følge op på, hvorvidt eksperimenterne 

medfører den ønskede effekt. Processen kan ses af proceshjulet herunder. 
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I 2017 vil skolen have særligt fokus på at udvikle undervisning med afsæt i de strategiske indsatsområder: 

 Læringsmålsstyret undervisning, der sammen med feedback sikrer, at den enkelte elev bliver så dygtig som mulig 

 Relation og styring i klasseværelse, med fokus på klasserumsledelse  

 

 

 

7.1 Læringsmålstyret undervisning og feedback 
Skolen vil have særligt fokus på at implementere læringsmålstyret undervisning og feedback i den daglige pædagogiske 

praksis. Læringssituationerne skal med tydelige og forståelige læringsmål og feedback sikre, at den enkelte elev bliver så 

dygtig som muligt.   

Skolen er i sin strategi inspireret af John Hatties Synlig læring (2010) og Hattie og Timberleys model for feedback (The power 

of feedback. 2007). Modellen er præsenteret for alle undervisere på pædagogiske dage og efterfølgende drøftet i 

anvendelsesmæssige sammenhænge.  
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Eksempler på tiltag: 

Lokale uddannelsesplaner: Skolen arbejder i de Lokale UddannelsesPlaner på Grundforløb 2 og Grundforløb 1 fokuseret på, at 

beskrive tydelige læringsmål for læringsaktiviteterne.  

Strategisk kompetenceløft: Skolen har planer om at afvikle et internt diplommodul, i samarbejde med UC Sjælland og 

LæringNu. En række undervisere fra alle skolens teams deltager på modulet. Modulet omhandler synlig læring og digitale 

teknologier. Modulet vil indeholde konkrete og praksisnære undervisningsforløb med fokus på læringsmål og feedback. 

”Undervisning til Talent”:  Skolen afventer svar på et projektansøgning som partnerskole i et paraplyprojekt med Metropol som 

projektejer. Projekt hedder ”Undervisning til Talent” og har blandt andet fokus på at opkvalificering af lærernes kompetencer 

til at beskrive læringsmål for talent elever.   

 

Forventet effekt: 

Skolen forventer, at kunne benytte effektmålingen for de undervisningseksperimenter, der omhandler læringsmålstyret 

undervisning og feedback, som dokumentation for, at de gangsatte eksperimenter har positiv effekt på elevernes oplevelse af 

at få feedback og at dette udfordre eleverne, således at de bliver så dygtige som muligt.  

Skolens elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) for både 2015 og efteråret viste et resultat på 65 point for elevernes tilfredshed 

med undervisernes evne til at give feedback, hvilket svarer til en middel til god vurdering. 
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Skolen forventer, at det fortsatte arbejde med at implementere læringsmålstyret undervisning og feedback vil afspejle sig ved 

en stigning i elevernes tilfredshed. 

7.2 Relation og styring  
Skolen vil i 2017 arbejde forskningsinformeret med klasseledelse. Forskning i klasseledelse (Dorte Ågård) viser, at elevernes 

motivation og faglige læringsudbytte påvirkes positivt når klasseledelsen er præget at tilstrækkelig høj styring og en positiv 

lære-elev kontakt. Det strategiske fokus er valgt idet, det fysiske, psykiske og sociale læringsmiljø skal understøtte den 

enkelte elevs trivsel i hverdagen og på holdet.  

Skolens tager teoretiske afsæt i Dorthe Ågårds forskning om motivation og klasseledelse 

Eksempler på tiltag:  

QTI:  Som opfølgning på en fælles pædagogisk dag med Dorte Ågård omkring temaet klasseledelse er skolen en del af FOU 

programmet ”Pædagogisk ledelsesfeedback: Feedback på underviseres styrings- og relationskompetencer”. Projektet har til 

formål at skabe viden om undervisernes klasseledelsespraksis og elevenes oplevelse af undervisningen ved hjælp af 

spørgeskemaet QTI. Målet er at styrke undervisernes bevidsthed om deres egne kompetencer og udviklingspotentialer ift. 

klasserumsledelse.   
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Fortsættelse af modelskoleprojektet på Grundforløb 2: Erfaringer fra modelskoleprojektet (Motivationspædagogik) har vist, at 

særligt skolens elever på grundforløbet har gavn af, at underviserne aktivt arbejder med tydelig klasserumsledelse og 

relationerne i klasserummet. På baggrund af disse erfaringer har skolen valgt at forsætte samarbejdet med Fastholdelses 

Taskforce omkring modelskoleprojektet. Det betyder, at 10-12 undervisere i 2017 vil deltage i en rækker seminarer med 

henblik på erfaringsspredning og kompetenceudvikling. Forløbet er baseret på kollegial sparring med fokus på 

motivationspædagogik.  

Forventet effekt:  

Skolen forventer at kunne benytte effektmålingen for de undervisningseksperimenter, der handler om relationer og styring, til 

som dokumentation for, at de igangsatte eksperimenter har positiv effekt på elevernes motivation og derigennem positiv 

indvirkning på fastholdelse af eleverne.  

Yderligere forventer skolen, at indsatserne for at styrke undervisernes styrings- og relationskompetencer vil have en særlig 

effekt på Grundforløb 2 elevernes motivation for læring og dermed fastholdes i uddannelsen. Fatsholdelses Taskforce 

forventer, at modelskoleindsatsen vil styrke erhvervsskolernes succes med at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en 

erhvervsfaglig uddannelse samt give skolerne et pædagogisk kvalitetsløft. Skolen forventer derfor, at flere Grundforløb 2 

elever gennemfører deres uddannelsesforløb i 2017 end i 2016.  

 

7.3 Styrket undervisningsdifferentiering 
Skolen vil i den kommende periode sætte fokus på at udvikle og implementere metoder, der i en varieret undervisning tager 

højde for elevernes forskellige læringsforudsætninger. 

Eksempler på tiltag: 

Fortsættelse af modelskoleindsatsen på Grundforløb 2: Erfaringer fra modelskoleprojektet (Motivationspædagogik) har vist, at 

særligt skolens elever på grundforløbet har gavn af, at undervisningen tager højde for differentierede læringsstile. På 

baggrund af dette har skolen valgt at forsætte sit samarbejde med Fastholdelses Taskforce omkring modelskoleprojektet. 

Dette betyder at 10-12 undervisere i 2017, vil deltage i en rækker kompetenceudviklende- og sprednings seminarer samt 

arbejde med kollegial sparring med fokus på motivationspædagogik.  

”Talentudvikling på Social- og Sundhedsskolerne – Innovativ didaktisk design”: I 2017 vil skolen indgå et projektsamarbejde 

med SOSU Østjylland: ”Talentudvikling på Social- og Sundhedsskolerne – Innovativ didaktisk design”. Her sættes der fokus på 

at arbejde med at kompetenceudvikle den enkelte underviser til at kunne håndtere den pædagogisk og didaktiske udfordring 

det er, at arbejde med talentelever. Et særligt fokus i projektet er differentiering.    

”Undervisning til Talent”: Skolen afventer svar på en projektansøgning, som partnerskole i et paraplyprojekt med Metropol 

som projektejer. Projekt har blandt andet som mål, at udvikle værktøjer til undervisningsdifferentiering rettet mod de hold 

hvor der er elever der skal nå målene på forskellige niveau jf. præstationsstandarderne.  
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OneNote som portfolio- og differentieringsværktøj på SOSU Trin 1 og Trin 2: Anvendelse af it i undervisningen er en 

forudsætning for at skabe differentierede læreprocesser og for at understøtte elevernes mange forskellige tilgange til læring. 

Skolen vil i 2017 arbejde videre med at udvikle it-pædagogiske skabeloner og setups til at bruge OneNote som henholdsvis et 

portfolio- og differentieringsværktøj. Redskabet skal give eleverne mulighed for at arbejde med differentierede læringsmål. 

OneNote som redskab vil træne elevernes it-kompetencer, facilitere differentieret undervisning og synliggøre elevernes 

læringsprogression.  

Forventet effekt: 

Skolen forventer at de samlede indsatser omkring styrket undervisningsdifferentiering vil kunne læses af et øget antallet der 

gennemfører en uddannelse og at flere elever bliver dygtigere. Skolen forventer, at kunne benytte effektmålingen for de 

undervisningseksperimenter, der omhandler differentieret undervisning til at kunne dokumenterer at de gangsatte 

eksperimenter har positiv effekt på elevernes oplevelse af at elever bliver udfordret således at de bliver så dygtig som muligt.  

 

Skolen vil se efter følgende tegn: 

 At eleverne bliver aktive i en målstyret læringsproces 

 At elevens læringsprogression bliver tydelig både for underviseren og eleven selv 

 At eleverne bliver understøttet i at lave selvevaluering 

 At underviserne får et undervisningsmetoder og materiale, de kan bruge til at lave læringsstyret undervisning og give 

målrettet feedback 

Da det, ifølge James Nottingham, i særlig grad er elever med lav læringsprogression, der er frafaldstruede, forventer skolen, 

at arbejdet med at styrke undervisningsdifferentieringen kan bidrage til at nå målet om, at flere elever gennemfører en 

erhvervsuddannelse. 
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Kilde: James Nottingham. Oplæg Dafolo 2015 

 

7.4 Pædagogisk ledelse  

“The data from our meta-analysis demonstrate that there is, in fact, a substantial relationship between leadership and 

student achievement.” (Waters and Marzano, 2006).   

Til at understøtte den pædagogiske strategi arbejder skolen målrettet med at udvikle skolens pædagogiske 

ledelsespraksis. Skolens arbejde er informeret af forskning i effektiv skoleledelse - blandt andre Viviane Robinson og 

Robert Marzanos forskning, der gennem metaanalyser har dokumenteret skoleledelsens effekt på elevernes læring. 

Pædagogisk ledelse der virker positivt på elevernes læringsudbytte betegnes som ”instructional leadership”. Den 

pædagogiske leder taler med underviserne om elevernes læring og er i det daglig tæt på eleverne og tæt på 

undervisningen. Ét af de ledelsestiltag der synes at have særlig effekt på elevernes læring er professionel læring gennem 

klasserumsobservationer og feedback. Skolen er derfor i gang med at ” oversætte” pædagogisk ledelsesfeedback til et 

”design” der virker for os på en måde, der skaber de bedst mulige læringsbetingelser for både ledere og undervisere. 
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Skolens særlig indsats og tiltag i forhold til at udvikle den pædagogiske ledelsespraksis afspejler i høj grad EVA’s 

anbefalinger vedrørende pædagogiske ledelse i erhvervsskolerne.  

EVA anbefaler erhvervsskolerne:  

 At skabe en kultur, hvor undervisningsobservation er en del af hverdagen 

 At opsøg sparringsmuligheder blandt andre ledere  

 At styrke teamsamarbejdet 

 

Eksempler på tiltag:   

Ph.d. projekt: Skolen har i løbet af 2016 fået en erhvervs Ph.d. studerende tilkoblet skolen. Ph.d. projektets formål er at 

undersøge hvorvidt og hvordan observationsbaseret pædagogisk ledelsesfeedback kan fungere som en kapacitetsopbyggende 

kraft i organisationen. Ph.d. projektet udgør et vigtigt element i at fastholde organisationens fokus på pædagogisk ledelse.  

Ph.d. projektet er et aktionsforskningsprojekt, hvormed forskningsprocessens aktioner og produktion af viden vil udgøre en 
drivkraft for forandring og udvikling. Projektet vil løbe indtil 2020.  

Pædagogisk ledelseskonsulent: Den føromtalte ph.d. studerende bruges ligeledes i organisationen som pædagogisk 

ledelseskonsulent og giver systematisk sparring til ledelsen ift. pædagogisk ledelse.  

Systematisk indsats ift. observationsbaseret ledelsesfeedback:  Skolen arbejder med observationsbaseret ledelsesfeedback. I 

2016 har fokus for indsatsen været rettet mod på det strategiske punkt: ”Styring og relationer”.  Skolens uddannelsesledere 

har arbejdet struktureret og systematisk med ledelsesfeedback på baggrund klasserumsobservationer. Indsatsen med 

observationsbaseret ledelsesfeedback fortsætter i 2017. 

 

Pædagogiske arrangementer: Skolen har fokus på at styrke teamsamarbejdet ved at fremme kollaborative samarbejde. Alle 

skolens ledere har deltaget i en pædagogisk dag med fokus på kollaborativt og kooperativt læresamarbejde, og hvordan man 

som pædagogisk leder kan understøtte lærende samarbejder i praksis. Dette arbejde fortsætter i 2017.  

Pædagogisk ledelsesfeedback: Skolen deltager i FOU programmet ”pædagogisk ledelsesfeedback”. Her er der fokus på at 

arbejde med Dorte Ågårds videre udvikling af Timothy Learys teori om interpersonelle relationer og et spørgeskema, kaldet 

QTI. QTI er en metode til at kortlægge lærer/elev forholdet i en klasse. QTI bruges i projektet som udgangspunkt for 

pædagogisk ledelsesfeedback.  

 

Regional projekt: Skolen er partner i et regionalt projekt ”Feedback for læring”. Projektet handler om pædagogisk 

ledelsesfeedback og er på tværs af ungdomsuddannelser i regionen. Som en del af projektet skal skolen udarbejde en 

handlingsplan for de kommende års udvikling af pædagogisk ledelse Projektet har opstart i 2017.  
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Forventet effekt:  

Da pædagogisk ledelse handler om at lede med elevernes læring i fokus. Skolen har derfor en forventning om at effekten af 

den pædagogiske ledelse kan ses ift.  

 

 At alle elever udfordres, så de bliver så dygtige som muligt 

 At flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse. 

Yderligere forventer skolen, at kunne benytte effektmålingen fra de ledelseseksperimenter, der omhandler struktureret og 

systematisk ledelsesfeedback på baggrund klasserumsobservationer, at kunne dokumenterer at de gangsatte eksperimenter 

har positiv effekt på undervisningen oplevelse af feedback og at de kan bruge denne feedback til at understøtte elevernes 

læring yderligere.   

 

8 Årligt tema 
 

Vi har valgt ikke at have et strategisk indsatsområde i dette års handlingsplan.   
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Om data 

Mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD 1. prioritet  

Data er hentet fra den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU), som udtrækkes fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk. Rapporten viser 
således ikke oplysninger om ansøgere til ungdomsuddannelserne, som har ansøgt udenom FTU. 
 
Prioriteret ansøgning 
Hver elev kan søge op til 5 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. I denne rapport opgøres alene 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne. Læs 
mere om de gældende regler her. 
 
Institution og afdeling 
Alle rapporterne fordeler data på modtagende institution og afdeling. Oplysningerne om afgivende og modtagende institution stammer fra optagelse.dk, men 
institutionsnavnet er fra institutionsregistret. Oplysninger om region og kommune knytter sig til institutionens beliggenhed og ikke elevens bopæl. 

Mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb  

Frafald på grundforløbet (1. og 2. del) 
Datagrundlaget til forløbsstatistikkerne stammer fra institutionernes administrative system EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt andet 
afgangsmeldinger og skoleperioder. 
 
I statistikken er en person defineret ved et cpr.nr eller evt. et konstrueret cpr.nr.  De enkelte personers skoleperioder sættes sammen til et samlet 
uddannelsesforløb.  Herefter anvendes skolernes registreringer af afgangsårsager til at finde status. En person kan på et opgørelsestidspunkt have følgende status: 
 
- Afbrud uden omvalg betyder at personen har afbrudt sit grundforløb, men ikke er startet på et andet grundforløb (personen kan godt være startet på fx en 
erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet – det tæller ikke som et omvalg i statistikken) 
 
- Afbrud med omvalg betyder at personen er faldet fra det grundforløb, som personen begyndt på, men er startet på et andet grundforløb (personen kan godt 
være startet på en erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet – det tæller ikke som et afbrud med omvalg). Det nye grundforløb skal været startet inden for syv 
måneder. 
 
- I gang dvs. personen er stadig i gang med grundforløbet 
 
- Fuldført betyder at personen har gennemført sit grundforløb. 
 
- Ukendt betyder, at der ikke er gået det antal måneder, som status opgøres for på opgørelsestidspunktet. Hvis en person fx er startet på et grundforløb i august 
2015, vil status efter 12 måneder være ”ukendt”, hvis statistikken er opgjort pr. marts 2016, da der ikke er gået 12 måneder siden personen startede.  
 
Nedenfor er det beskrevet, hvilken status de forskellige afgangsmeldinger i de administrative systemer leder til i statistikken.  
 
Afgangsmeldinger der leder til status afbrud uden omvalg: 
2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67 og 70 
 
Afgangsmeldinger der leder til status fuldført: 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32 og 50 
 
Statuskoden i gang tildeles til elever, som ikke er afgangsmeldt og til elever med afgangskoderne: 
33 og 40.  

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Aendringer-paa-vejledningsomraadet-2014/Optagelse-til-erhvervsuddannelserne
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Hvis en elev er afgangsmeldt med kode 33 (gennemført GF1) sammensættes der med det efterfølgende uddannelsesforløb, men uddannelseskoden fra 
grundforløbets 1. del (hovedområdet) bibeholdes (da en elev kun kan have en uddannelseskode i statistikken). Hvis eleven er afgangsmeldt med 33, og der ikke er 
noget efterfølgende forløb sættes elevernes status som ukendt. 
 
Afbrud med omvalg tildeles til elever, der er afgangsmeldt med en af koderne for afbrud uden omvalg, men som efterfølgende er startet på et andet grundforløb. 
 
Statustidspunkt: Status opgøres på forskellige tidspunkter fx efter tre, seks og ni måneder. Hvis der ses på status efter tre måneder betyder det, at der er gået 
tre måneder efter personens start på uddannelsen uanset hvornår eleven er startet i løbet af et kalenderår. For en person, der fx er startet i januar er status efter 
tre måneder den status, der gælder for eleven i april måned, mens det for en person, der er startet i august måned er status i november måned. 
 
Kalenderår/kvartal: Angeiver starttidspunktet på uddannelsen og beregnes ved hjælp af startdatoen for første skoleforløbsplacering. Hvis en person har haft 
tilgang til samme uddannelse tidligere nulstilles den tidligere tilgang, såfremt der har været en pause i aktiviteten på syv mdr. for grundforløbseleverne og 18 mdr. 
for hovedforløbseleverne. Det betyder, at der kan komme elever med i populationen hvis primære aktivitet er knyttet til et tidligere ”uddannelsesforsøg” og disse 
elever kan stå som fuldførte allerede efter en måned uden at det kan ses hvor meget merit, der ligger bag. 
 
Institution er den hovedskole, der har registreret skoleperioden. Hvis en elev har gennemført skoleperioder på flere forskellige institutioner, er det institutionen 
med skoleperioden med den seneste startdato for en skoleforløbsplacering, der vises. Det betyder eksempelvis, at de skoler, der tilbyder specielle 
uddannelsesrettede områdefag, ”overtager” hele uddannelsesforløbet fra den afgivende skole uanset at de kun står for de sidste fem uger af elevens grundforløb. 
 
Alder er alder på påbegyndelsestidspunktet bergnet ud fra cpr.nr. 
 
Køn beregnet ud fra cpr.nr. 
 
Beliggenhedsregionen/beliggenhedskommune er den region/kommune, hvor institutionen ligger. 
 
Elevtype er et udtryk for 
 
1.      Elevens baggrund (er eleven ung eller voksen) 
2.      Hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse (fx med eux, talentspor etc.) 
 
En elev kan godt skifte elevtype undervejs i uddannelsen, hvis uddannelsen fx påbegyndes med eux, men eleven efterfølgende vælger at gennemføre uden eux. 
Det er den elevtype eleven har på det tidspunkt, hvor statistikken opgøres, der er anvendt. 
 
Elevtyper, der angiver elevens baggrund 
 
EU9 
Elever under 25 år, som starter deres uddannelse senest i august måned året efter at de har afsluttet deres undervisningspligt eller som har afsluttet 
undervisningen i 10. klasse. Denne type elever kan få både 1. del af grundforløbet og 2. del af grundforløbet. 
 
EU9+ 
Elever under 25 år, som påbegynder uddannelsen senere end august måned året efter at de har afsluttet deres undervisningspligt eller har afsluttet undervisningen 
i 10. klasse. Denne type elever kan kun få 2. del af grundforløbet. 
 
EUV1 
For elever på 25 år eller over, som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. EUV1’erne skal hverken have praktik eller grundforløb og har derfor et kort 
standardiseret forløb kun med hovedforløbs skoleundervisning.  
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EUV2 

Er elever på 25 år eller over, som har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring og/eller en forudgående afsluttet uddannelse. EUV2’erne skal have et afkortet 
forløb med højst to års praktik og reduceret skoleundervisning. Hvis der er fastsat et standardiseret forløb i uddannelsesreglerne skal dette som minimum følges. 
Skolen kan afkorte yderligere (individuel merit). 
 
EUV3 
EUV3 er elever på 25 år eller derover, som ikke har relevant erhvervserfaring og ingen forudgående uddannelse. Disse elever skal have et fuldt forløb, dvs. 2. del af 
grundforløbet (dog med evt. individuel afkortning afhængig af RKV-resultat). De kan ikke få første del af grundforløbet. 
 
GYM 
Elevtypen GYM er lidt speciel, da den ikke er en elevtype i sig selv, men kun i kombination med nogle af de ovenfor nævnte elevtyper. GYM angiver at personen har 
afsluttet en gymnasial uddannelse inden erhvervsuddannelsen påbegyndes, og den siger således også noget om elevenes baggrund. 
 
Elevtyper, der angiver hvordan eleven tager sin uddannelse 
 
Eux 
Eleverne kan sammen med deres erhvervsuddannelse gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og dermed opnå generel studiekompetence. 
Disse elever får udover deres ”grund-elevtype” også byggeklodsen ”EUX” oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9X, EU9+X, EUV1X, EUV2X eller EUV3X. 
 
Talentspor 
Eleverne kan vælge deres uddannelse med talentspor, hvilket betyder, at en betydelig del og mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på 
højere niveauer end de obligatoriske. Disse elever får udover deres ”grund-elevtype” for baggrund også byggeklodsen ”talentspor” oven i. Den samlede elevtype 
kan så være EU9T, EU9+T, EUV1T, EUV2T eller EUV3T. 
 
Mesterlære 
Elever hvor grundforløbet helt eller delvis er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring, (ny mesterlære). Disse elever får udover deres ”grund-elevtype” også 
byggeklodsen ”Mesterlære” oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9M, EU9+M, EUV2M eller EUV3M. (EUV1’erne kan ikke komme i mesterlære, da de jo 
hverken har grundforløb eller praktik). 
 
Eux for elever med start før reformen er opgjort ud fra oplysninger om periodetype og adgangsvej. For elever med start efter reformen er oplysningen om eux 
alene baseret på elevtypen. 
 
Statistikken omfatter alene fultidsuddannelser på EUD, hvilket fx udelukker brobygningsuddannelser som EUD10. Elever der realkompetencevurderes indgår heller 
ikke i statistikken. 

 

Mål 2: Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del  

Datagrundlaget til statistik om frafald i overgangen mellem grundforløbets 1. og 2. del stammer fra institutionernes administrative system EASY-A. Opgørelserne er 
dannet ud fra registreringer af afgangsmeldinger og skoleperioder.  
 
En elev indgår i statistikken, hvis eleven er startet på grundforløbets 1. del efter reformen trådet i kraft i august 2015 og er afgangsmeldt grundforløbets 1. del med 
afgangskoden "33- Gennemført GF1". Opgørelsen af kalenderåret 2015 omfatter elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. august 2015-1.februar 2016.  
 
En elev kan på opgørelsestidspunktet have følgende status:  
 

 -  I gang med grundforløbets 2. del, hvilket betyder at eleven på opgørelsestidspunktet er startet på en uddannelse på grundforløbets 2. del  
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-  Ikke er i gang med grundforløbets 2. del, fordi eleven:           

-  er faldet fra mellem grundforløbets 1. og 2. del, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til grundforløbets 2. del 

-  er startet på grundforløbets 2. del, men er faldet fra på opgørelsestidspunktet  

Elevtype er elevens seneste elevtype på opgørelsestidspunktet. 
 

Mål 2: Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløbet (efter reformen grundforløbets 2. del)  

Datagrundlaget til statistik om frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet stammer fra institutionernes administrative systemer EASY-A og EASY-P. 
Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, afgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A. Fra EASY-P er anvendt 
registereringer om uddannelsesaftaler og skolepraktik. 

En elev indgår i statistikken, hvis eleven har gennemført grundforløbet (efter reformen grundforløbets 2. del) i løbet af et kalenderår (dvs. i perioden 1. januar-31. 
december). En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne har fået en kvalifikation til hovedforløbet eller er afgangsmeldt, som fuldført på grundforløbet 
(herunder også elever der afgangsmeldes med 32 Gennemført grundforløbet - fortsætter ej). I statistikken kan forekomme elever, der fx. i 2014 får en kvalifikation 
til hovedforløbet og derefter i 2015 tager et opgraderingsforløb - i de tilfælde vil eleven tælle med i opgørelsen for både 2014 og 2015. 

En elev kan på opgørelsestidspunktet have følgende status:  

-  I gang med hovedforløbet, hvilket betyder at eleven på opgørelsestidspunktet er i uddannelsesaftale, skolepraktik eller igang med en uddannelse uden 
virksomhedspraktik  

-  Ikke er i gang med grundforløbets 2. del, fordi eleven:           

-  er faldet fra mellem grund- og hovedforløbet, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til hovedforløbet  

-  er startet på hovedforløbet, men er faldet fra på opgørelsestidspunktet  

 Alder er elevens alder ved starten af det kvartal, hvor grundforløbet er gennemført.  

 Mål 2: Socioøkonomisk reference  

Eleverne følges fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald (hvis eleven ikke opnår uddannelsesaftale), sker 

altså her fra start på grundforløbet og frem til hovedforløbet. For flere oplysninger om dette henvises til rapporten ”Frafald frem til hovedforløbet” i Datavarehuset.  

Beregningen af den socioøkonomiske reference er iværksat for at undersøge, om sociale baggrundsfaktorer såsom grundskolekarakter, køn, alder, herkomst, 
forældreuddannelse og økonomi mm. påvirker hvilke elever, der falder fra/opnår uddannelsesaftale.  

For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model for sammenhængen mellem, om eleven opnår uddannelsesaftale eller ej og karaktererne fra 
grundskolen samt socioøkonomiske baggrundsvariable. 

Resultatet er et forventet elevfrafald på den enkelte institution, hvor der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold. Usikkerheden på 
institutionens forventede elevfrafald er herefter estimeret og er angivet i form af et usikkerhedsinterval. Ligger institutionens faktisk observerede elevfrafald 
indenfor denne usikkerhed, da kan det ikke afvises at frafaldet er på niveau med frafaldet på landsplan, når der er taget højde for institutionens elevgrundlag. 
Ligger det observerede frafald over eller under usikkerhedsintervallet, da er frafaldet på institutionen større eller mindre end forventet. Det forventede og det 
faktiske elevfrafald er angivet som andele, dvs. man fx kan se, hvor stor en andel af eleverne på en institution, der forventes at falde fra. 

Der beregnes en reference pr institution (afdeling) for hvert af de fire uddannelsesgrupper.  
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Beregningen er baseret på oplysninger på individniveau. Baggrundsoplysningerne er:  

 Elevens 9. klasse FSA karakterer (gennemsnit af de bundne prøvefag inddelt i intervaller – ét af intervallerne indeholder elever der mangler deres 9. klasse 

karakterer) 
 Elevens køn 

 Elevens alder 

 Elevens herkomst 
 Elevens egen arbejdsmarkedsstatus inden start på EUD 

 Elevens egen eventuelle højeste fuldførte uddannelse inden EUD 

 Elevens adgangsvej inden start på uddannelsen (folkeskole/privatskole/efterskole eller anden) 

 Om eleven går praktikvejen på EUD uddannelsen (dvs. eleven er sikret en uddannelsesaftale) 
 Forældrenes højeste fuldførte uddannelse 

 Forældrenes bruttoindkomst 

 Faderens og moderens arbejdsmarkedsstatus 

Det skal bemærkes, at de socioøkonomiske referencer ikke egner sig til at blive ranglistet. Der er en del tilfælde, hvor forskellene mellem institutionerne er små, og 
disse forskelle er ikke nødvendigvis statistisk signifikante.  

Der kan læse mere om metoden og de bagvedliggende data her. 

 

Mål 3: Tilgang til eux og tilgang til talentspor  

Dette er en midlertidig indikator, som anvendes indtil indikatoren kan opgøres på fuldførte, se mere på ministeriets hjemmeside. 

 

Mål 3: Beskæftigelsesfrekvenser for nyuddannede  

Uddannelsesoplysningerne stammer hovedsageligt fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidragsregister, og er dermed primært baseret på Undervisningsministeriets 
EASY-P register. Oplysningerne om indbetalinger til ATP stammer fra ATP’s systemer. 

Færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne 
Datagrundlaget består af uddannelsesoplysninger vedrørende elever, som har fuldført en erhvervsuddannelse, og oplysninger om efterfølgende ATP-indbetalinger 
for disse elever. Fuldførte elever er defineret som elever, som har afsluttet deres uddannelse med en af afslutningsårsagerne ”Afsluttet – udlært” eller ”SKP 
Afsluttet – udlært”. 
 
Datagrundlaget indeholder udelukkende oplysninger om personer, som på tidspunktet for dannelsen af uddannelsesoplysninger var registreret som aktive i cpr-
registeret. Dermed indgår personer som er døde, udvandrede eller ukendte i cpr-registeret ikke.  
 
Beregning af beskæftigelses- og andre frekvenser 
Frekvenserne beregnes ud fra kombinationer af indtægtsart og indkomsttype og ATP-indbetalinger fra året efter endt uddannelse. For erhvervsuddannede fra 2013 
indgår således et års mulige ATP-indbetalinger (2014). 

 
Diskretionerede celler markeres med bindestreg (-), mens uoplyste angives med <?>. For uddannelser, hvor der i det enkelte år er mindre end 15, som har fuldført 
uddannelsen, opgøres af validitetsmæssige årsager ingen frekvenser.  

javascript:void(window.open('http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-erhvervsuddannelserne',%20'_blank'))
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Læs mere om beskæftigelses- og de andre frekvenser hér. 

Institution 
Alle rapporterne fordeler data på den institution, som eleverne senest er afgangsmeldt fra. For enkelte elever anvendes den institution, hvor de senest havde en 
skoleperiode. Oplysningen om region og kommune knytter sig til institutionens beliggenhed og ikke elevernes bopæl.  

  

Klare mål 4, elevernes trivsel:  

Trivselsmålingen består af 35 spørgsmål til elever, der er på grundforløbet. 42 spørgsmål til elever på hovedforløbet, der er i uddannelsesaftale (praktik) og 42 
spørgsmål til elever i hovedforløbet, der er i skolepraktik. Supplerende oplysninger om bl.a. eleverenes uddannelse og elevtype stammer fra skolernes 
administrative systemer. Oplysningen om hvor vidt eleven er i gang med grund- eller hovedforløbet stammer fra spørgeskemaet, der kan således være tilfælde, 
hvor dennne oplysning afviger fra oplysninger i de administrative systemer. 
 
Indikatorberegning 
Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser (faktoranalyse) og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme 
underliggende holdning hos eleverne. 
 

For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 
repræsenterer den bedst mulige trivsel. Rapporten viser et gennemsnit af elevernes gennemsnit.  
 
Derudover viser rapporten fordelingen af elevernes gennemsnit inden for fire kategorier: Elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; Elever med et gennemsnit fra 
2,01 til 3,0; elever med et gennemsnit fra 3,01 til 4,0 samt elever med et gennemsnit fra 4,01 til 5,0. 
 
En elevs besvarelser indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene i indikatoren.  

 

http://uvm.dk/bef

