HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE
2019

Randers Social- og Sundhedsskole

1

2

Indhold
Klare mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet ........................................................................................................................................................ 6
Vurdering af udviklingen i resultater .................................................................................................................................................................................................................... 6
Beskrivelse og vurdering af indsatser ................................................................................................................................................................................................................... 7
Karrierelæringsforløb i udskolingen – Favrskov kommune ............................................................................................................................................................................... 7
Ung-til-ung ambassadør ..................................................................................................................................................................................................................................... 7
Linjefagssamarbejde med Ørum skole for elever på 7.- 9. klassetrin................................................................................................................................................................ 7
Sundhedsdage på Auning skole for elever på 7. – 9. klassetrin ......................................................................................................................................................................... 8
Valgfag – obligatoriske og frivillige (EUD aftalen 2018) ..................................................................................................................................................................................... 8
Uddannelsesarrangementer .............................................................................................................................................................................................................................. 8
Åbent hus eller bare et kort besøg .................................................................................................................................................................................................................... 8
Virksomhedsforløb for 8. årgang – Randers kommune ..................................................................................................................................................................................... 9
Skills-stafet og Craftmann Ship – Randers kommune ........................................................................................................................................................................................ 9
Lærerudveksling – Randers kommune............................................................................................................................................................................................................... 9
”SoMe” - kampagne ......................................................................................................................................................................................................................................... 10
Temaaftener for forældre på folkeskolerne i Randers .................................................................................................................................................................................... 10
EUD10............................................................................................................................................................................................................................................................... 10
Klare mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb (Status 3 måneder efter gennemført grundforløb, for elever der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende
år) ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 12
Beskrivelse og vurdering af indsatser ................................................................................................................................................................................................................. 12
Sammenfatning, GF1-elever ............................................................................................................................................................................................................................ 18
Sammenfatning, Den pædagogiske assistentuddannelse ............................................................................................................................................................................... 18
Sammenfatning, SOSU-uddannelserne............................................................................................................................................................................................................ 19
Beskrivelse og vurdering af indsatser ................................................................................................................................................................................................................. 20
Før-SOSU-forløb i Syddjurs Kommune ............................................................................................................................................................................................................. 20
3

Special Pædagogisk Støtte (SPS) ...................................................................................................................................................................................................................... 20
Mentor ............................................................................................................................................................................................................................................................. 20
Klasserunder på grundforløbene ..................................................................................................................................................................................................................... 21
Fraværsprocedure ............................................................................................................................................................................................................................................ 21
Et dynamisk uddannelsesmiljø......................................................................................................................................................................................................................... 21
Kontaktlærerrollen ........................................................................................................................................................................................................................................... 22
Trivsels Smiley – et projekt fra Psykiatrifonden............................................................................................................................................................................................... 22
En stærk sundhedsprofil .................................................................................................................................................................................................................................. 22
Jobsøgnings workshop ..................................................................................................................................................................................................................................... 22
Klasserumsledelse ............................................................................................................................................................................................................................................ 23
Klare mål 3A: Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau .................................................................................................................................... 23
Talentudvikling på Social- og sundhedsuddannelserne ................................................................................................................................................................................... 24
Talentspor vil fortsat være et fokusområde i 2019 ......................................................................................................................................................................................... 25
EUX ................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
Klare mål 3B Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede ................................................................................................................................................................................... 26
Vurdering af udviklingen i resultater .................................................................................................................................................................................................................. 26
Beskrivelse og vurdering af indsatser ................................................................................................................................................................................................................. 28
Klare mål 4A: Elevernes trivsel ............................................................................................................................................................................................................................... 29
Vurdering af udviklingen i resultater .................................................................................................................................................................................................................. 30
Beskrivelse og vurdering af indsatser ................................................................................................................................................................................................................. 30
Et dynamisk uddannelsesmiljø......................................................................................................................................................................................................................... 30
Trivsels Smiley – et projekt fra Psykiatrifonden............................................................................................................................................................................................... 30
En stærk sundhedsprofil .................................................................................................................................................................................................................................. 31
Klare mål 4B: Virksomhedstilfredshed ................................................................................................................................................................................................................... 31
Vurdering af skolens resultat .............................................................................................................................................................................................................................. 32
4

5. Praktikpladsopsøgende arbejde ......................................................................................................................................................................................................................... 33
Vurdering af udviklingen i resultater .................................................................................................................................................................................................................. 34
Vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse ....................................................................................................................................................................................... 35
Vedrørende SOSU-uddannelserne ................................................................................................................................................................................................................... 35
6. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) ................................................................................................................................................................................... 36
Pædagogisk ledelse på Randers Social og Sundhedsskole ................................................................................................................................................................................. 37
Klasserumsobservationer som afsæt for feedback og kollaboration .............................................................................................................................................................. 37
Styrke det kollaborative samarbejde i læringsfællesskaber ............................................................................................................................................................................ 37
Monitorere og understøtte forankringen af skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag i den daglige undervisningspraksis ................................................................ 38
Fælles pædagogisk didaktisk grundlag på Randers Social- og Sundhedsskole ................................................................................................................................................ 38
De 4 strategiske satsningsområder .................................................................................................................................................................................................................... 39
Talentdidaktik .................................................................................................................................................................................................................................................. 39
Digitaliseret læring ........................................................................................................................................................................................................................................... 40
Motivation........................................................................................................................................................................................................................................................ 40
7. Styrket undervisningsdifferentiering .................................................................................................................................................................................................................. 41

5

Klare mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet
Institution

Randers Social- og
Sundhedsskole

2016

2017

2018

2019

Antal
ansøgninger

Antal
ansøgninger

Antal
ansøgninger

Antal
ansøgninger,
resultatmål

71

68

58

65

Note: Tabellen 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 tabel opgøres alene 1. prioritets-ansøgninger til erhvervsuddannelserne. Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts
måned. Tabellen 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.

Vurdering af udviklingen i resultater
Skolen udbyder Grundforløbets første del (GF1) under hovedindgangen Omsorg, sundhed og pædagogik fra skolens afdelinger i henholdsvis Grenå og Randers. I forhold til
2017 er der i 2018 tale om en samlet tilbagegang på fra 68 til 58, der havde søgt skolens GF1 som første prioritet. I Randers var tilbagegangen på seks elever fra 52 til 46
elever og i Grenå var tilbagegangen på fire elever fra 14 til 10 elever.
Med forbehold for, at der her opereres med forholdsvis små talstørrelser, hvor tilfældigheder i udsving fra år til år også kan have indflydelse, må vi konstatere, at den
vigende søgning til skolens GF1 er mere markant i 2018 end tidligere set. Derfor er det en problemstilling, som skolen har fokus på at løse, og som det senere vil fremgå,
har skolen iværksat en række initiativer for at vende denne udvikling.
I det omfang det overhovedet er muligt at foretage en analyse af tilbagegangen, vil vi pege på den pædagogiske assistentuddannelse. Den kraftigt beskårede adgang til
grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistent-uddannelse (GF2-PA) har betydet, at vi har måttet indstille alle PA-uddannelsesaktiviteter i Grenå og samle dem i
Randers, hvor vi kun må optage vores tildelte kvote - i alt 32 elever på GF2-PA. Endvidere er det heller ikke muligt at gennemføre PA-uddannelsen med EUX, som oprindeligt
var en mulighed, en del unge var tiltrukket af. Alt i alt har det sandsynligvis medført, at en gruppe helt unge ikke længere søger GF1 under hovedindgangen Omsorg,
sundhed og pædagogik, fordi denne gruppe primært er motiveret af mulighederne for at kunne gå videre med en pædagogisk uddannelse rettet imod børn og unge.
6

På den positive side skal nævnes, at vi fra og med skoleåret 2018 som et forsøg fik adgang til optage en kvote på et mindre antal GF1-elever, som havde forladt grundskolen
for mere end et år siden. Dette betød yderligere fem elever.

Beskrivelse og vurdering af indsatser
Randers Social- og Sundhedsskole arbejder med følgende indsatser for at rekruttere elever fra 9. eller 10. klasse til GF1:

Karrierelæringsforløb i udskolingen – Favrskov kommune
Skolen samarbejder med Favrskov kommune om et forløb, der tager afsæt i karrielæring. Undervisningen på skolen tager udgangspunkt i ”Det drejer sig om
mennesker” og drømmene om at arbejde med børn eller ældre. Skolen har planlagt et virksomhedsbesøg på et plejehjem for eleverne. I projektet deltager
desuden Tradium, Aarhus Tech og Den jydske Haandværkerskole. Eleverne skal vælge to uddannelsesindgange, de vil undersøge nærmere.
Eleverne fra 7. og 8. klasse forbereder deres todages uddannelsesbesøg hos os, ligesom de bruger tid på at evaluere og reflektere over besøget. Under alle
besøg følger lærere med fra folkeskolerne. Både elever og lærere får således udvidet deres viden om erhvervsuddannelserne, og eleverne får et mere
kvalificeret grundlag at træffe deres valg om ungdomsuddannelse på.
I 2018 var det anden gang, at vi samarbejdede med Favrskov kommune om karrierelæringsprojektet. Projektet er udvidet fra én til fire skoler. Efter
evaluering i 2018 har vi besluttet at fortsætte samarbejdet i 2019.

Ung-til-ung ambassadør
Skolen har i samarbejde med UU i Randers kommune og den uddannelsesansvarlige for SOSU området i Norddjurs kommune, udviklet et koncept, der
bygger på, at unge hovedforløbselever kommunikerer med unge 8-10. klasses-elever om den erhvervsuddannelse, de er i gang med. Erhvervseleverne fra
forskellige ungdomsuddannelser besøger grundskolerne, hvor de laver en paneldebat med grundskoleeleverne. Efterfølgende har 8-10. klasses-eleverne
mulighed for at få tale en-til-en med ambassadørerne.
Indsatsen giver udskolingseleverne et førstehåndsindblik i, hvad det vil sige at være i gang med at uddanne sig til enten pædagogisk assistent eller social- og
sundhedshjælper/-assistent, idet de kommunikerer med en ambassadørelev, der blot er nogle år ældre end dem selv. Det er er andre ord kommunikation i
øjenhøjde, og det er en succes.
Bedømt på den positive feedback, vi har modtaget fra UU Randers, praksis, grundskolerne og vores ambassadører, forventer vi at forsætte med denne
indsats i 2019 sammen med vores samarbejdspartnere.

Linjefagssamarbejde med Ørum skole for elever på 7.- 9. klassetrin
Skolens undervisere varetager undervisningen i linjefagsdagene, som afvikles over seks henholdsvis ni dage. Heraf tre dage i praktik. Indholdet retter sig
mod det at arbejde med mennesker, sundhed m.m., og indholdet planlægges og justeres i et tæt samarbejde mellem grundskolen og Randers Social- og
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Sundhedsskole. Der afholdes evalueringsmøder på ledelsesniveau efter hvert forløb. Indsatsen retter sig imod elevens afklaring af egen motivation og
afklaring af valg af ungdoms- og erhvervsuddannelse. Skolen forventer at kunne anvende modellen til at indgå i flere konkrete samarbejder af denne
karakter med andre skoler, da vi vurderer, at netop denne type forløb (gerne så tidligt som muligt på udskolingstrinnet) er med til at udvide elevens
horisont af uddannelsesmuligheder. Indsatsen harmonerer desuden fint med intentionerne i den nye EUD aftale.

Sundhedsdage på Auning skole for elever på 7. – 9. klassetrin
Skolens undervisere har planlagt og gennemført tre ”Sundhedsdage” for udskolingseleverne på Auning skole. ”Sundhedsugen” er fra Auning skoles side et
nyt tiltag for at sætte opmærksomhed på skolen og Auning by.
Dagene skal evalueres, men skolen forventer at kunne byde ind på lignende tiltag på andre skoler, idet indsatsen giver mulighed for at grundskoleeleverne
får kendskab til vores uddannelser og bliver opmærksomme på deres egne kompetencer og interesser. Indsatsen er en del af skolens ønskede karrierelæringstankegang.

Valgfag – obligatoriske og frivillige (EUD aftalen 2018)
Randers Social- og Sundhedsskole vil meget gerne bidrage til udvikling og gennemførsel af de praktiske valgfag i folkeskolen. Vi har fagekspertisen hos
underviserne, og EUD aftalen giver os mulighed for at byde ind på området. Vi har erfaring med valgfag og individuelle forløb (se ovenfor), og evalueringen
viser, at eleverne får stort udbytte af at deltage i erhvervsrettet undervisning. Valgfagene skal indeholde de krævede læringsmål, og såfremt faget er
obligatorisk, skal eleverne eksamineres heri. I skrivende stund er vi i etableringsfasen.

Uddannelsesarrangementer
Skolen deltager i samarbejde med de øvrige ungdoms- og erhvervsuddannelser, UU med flere i arrangementer rettet mod udskolingselever og deres
forældre. Arrangementerne foregår ofte fra kl. 16.30 til kl. 21.00 og er en blanding af messestande og oplæg om uddannelserne. EUX præsenteres i
samarbejde med Tradium på arrangementer for de gymnasiale uddannelser i Randers. I de øvrige kommuner præsenteres uddannelsesinstitutionerne
individuelt. Indsatsen retter sig imod tre udfordringer: At komme i dialog med den unge, at komme i dialog med forældrene, og at få informeret og drøftet
de uddannelsesmuligheder, social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse tilbyder, inklusiv talentspor og EUX.
Vi evaluerer løbende vores individuelle indsats som skole, og den fælles indsats i samarbejde med samarbejdspartnerne, og på denne baggrund foretager vi
løbende justeringer af vores uddannelsesarrangementer.

Åbent hus eller bare et kort besøg
Vi har åbent hus op til alle vores tilmeldinger til grundforløbene. Men vi vil også tilbyde skoleklasser at komme på besøg, inden eleverne skal på
introduktionskursus eller i brobygning. Det giver tryghed for eleverne, der aldrig har besøgt en ungdomsuddannelse før. Indsatsen er kommet til på
baggrund af en tilfældig forespørgsel.
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Virksomhedsforløb for 8. årgang – Randers kommune
I Randers kommune har vi deltaget i at etablere et praktikforløb for 8. klasseelever i 3 dage med efterfølgende evaluering og præsentationer inden for SOSU-området.
Tilbuddet gives til elever, som er nysgerrige på plejecentret som virksomhed/arbejdsplads. Eleverne får mulighed for at opleve mange forskellige faggrupper og deres
samspil, ligesom de kan få indblik i, hvordan et plejecenter skaber livskvalitet og velfærd for de ældre medborgere. Eleverne vil ligeledes blive introduceret til de frivilliges
arbejde og betydning heraf for plejecentret. Sundheds- og omsorgsområdet har været primusmotor i forløbet. Skolen har bidraget med information om uddannelserne.
Praktikforløbene koordineres af skoleområdet i Randers kommune. Praktikken blev etableret i efteråret 2018 som forsøg og skal afprøves frem til 2021. Herefter skal det
evalueres.

Skills-stafet og Craftmann Ship – Randers kommune
I forbindelse med håndværkermesterskaberne i Skills april 2019, bliver der også afholdt Danmarks mesterskaber i 8. klasses skills-stafet på Tradium i fem dage.
I efteråret 2018 deltog Randers Social- og Sundhedsskole for første gang i Skills-staffen.
Skills-stafetten indeholder tre dele:
 Den giver de unge en generel information om erhvervsuddannelser
 Den introducerer de unge for uddannelsesmiljøet på Erhvervsuddannelse
 Eleverne fra 8. klasse skal udfordres og dyste mod andre 8. klasser i Skills-stafetten
Klassen dyster og konkurrerer i otte forskellige fagopgaver. Konkurrencen består af en række små opgaver, som alle har fagligt indhold, der relaterer til en erhvervsuddannelse. Det kan for eksempel være at skifte et dæk, give en borger med parese (lammelser) tøj på eller få en pære til at lyse. Desuden havde vi sammen med
Tradium en vejledningsstand, hvor eleverne hører små foredrag om uddannelserne og kan stille spørgsmål. Evalueringen viste, at eleverne fik forøget deres viden om
erhvervsuddannelserne, og under uddannelsesaftenenerne refererede mange til netop Skills-stafetten. Vi er så heldige at deltage igen i 2019.
9.- og 10. klasseeleverne var inviteret til de samme konkurrencer, som forløb over 3 dage. Her fik vi det indtryk, at det er sent i deres udskolingsforløb, de får
præsentationen af erhvervsuddannelserne. Hovedparten af eleverne er afklarede, og mange havde været med i 8. klasse tidligere. Udbyttet levede ikke helt op til
indsatsen.

Lærerudveksling – Randers kommune
I samarbejde med UU Randers har vi etableret lærerudveksling med grundskolerne. Formålet er at give grundskolelærerne indblik i undervisningen på Randers Social- og
Sundhedsskole. Både det faglige niveau og den didaktiske metode er i centrum. UU koordinerer udvekslingen i løbet af foråret 2019.
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Formålet er desuden at forøge lærernes kendskab til erhvervsuddannelserne, så de kan støtte folkeskoleeleverne i deres valg af ungdomsuddannelse. Vi ønsker at udbrede
konceptet til skolens øvrige optagelseskommuner. Udvekslingen skal evalueres i efteråret 2019.

”SoMe” - kampagne
Vi har eksperimenteret med en influence-kampagne på Facebook og Instagram i samarbejde med Randers kommune fra efteråret 2018 og frem til i dag. Målgruppen er de
18-25 årige, men vi forventer også en afsmittende effekt på de 15-17 årige, idet vi benytter os af 12 micro influenter fra lokalområdet. Indsatsen har været behandlet i
byrådet. Vi kan følge hvor mange, der er ”liket” opslagene, og hvor mange gange opslagene er delt, men vi kan ikke se, hvor mange, der har set opslagene. Vi kender reelt
ikke effekten af kampagnen pt, men vi vil måle på image og på kommende optag. Indsatsen evalueres løbende af samarbejdspartnerne.

Temaaftener for forældre på folkeskolerne i Randers
Vi er blevet inviteret til at deltage i at etablere forældre-temaaftener i samarbejde med Tradium og udskolingsledelsen i Randers kommune. Formålet er at give forældrene
mere viden om erhvervsuddannelser, så de kan støtte deres børn i valg af ungdomsuddannelse. Vi er pt. i planlægningsstadiet. Konceptet skal kunne bruges på alle
udskolingsskoler og tilpasses individuelle, lokale behov.

EUD10
I tre ud af de fire kommuner, som udgør skolens optagelsesområde, samarbejder skolen med de andre lokale erhvervsskoler om at udbyde den erhvervsrettede 10. klasse EUD10. Der er tale om forskellige samarbejdskonstruktioner, men fælles for dem alle er, at EUD10-eleverne i løbet af deres 10. skoleår får
mulighed for komme tæt på skolens uddannelser gennem praksisnære undervisningsforløb i form af temalinjer.
Først og fremmest anser skolen EUD10 som den unges mulighed for at erhverve sig et solidt videns grundlag om karrieremuligheder, brancher og fag på det
danske arbejdsmarked. EUD10 tilbyder samtidig en personlig afklaringsproces for den unge om, hvad han/hun gerne vil uddanne sig til og arbejde med.
EUD10 er en mulighed for at erhverve sig de nødvendige kompetencer for at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse. Sammen med vores
samarbejdspartnere omkring EUD10 koncentrerer vi derfor vores indsats imod, at den unge i løbet af skoleåret opnår et optimalt oplyst grundlag at træffe et
kvalificeret erhvervsuddannelsesvalg på.
Sammen med vores samarbejdspartnere arbejder skolen kontinuerligt på at udvikle EUD10 som et attraktivt uddannelsesforløb. Det sker blandt på
baggrund af den feedback, skolen løbende modtager fra elever, forældre, lærere og øvrige interessenter. Skolen forventer, at den løbende udvikling af
EUD10 vil betyde, at flere unge vil vælge EUD10 som et attraktivt uddannelsestilbud på vej mod en erhvervsuddannelse. EUD10 drives efter overenskomst
med kommunalbestyrelsen, og det er således op til denne at prioritere behovet for EUD10 uddannelsespladser. I Randers Kommune er det vurderingen, at
det aktuelle niveau på årligt cirka 120 elever opfylder behovet. EUD Djursland, der både inkluderer elever fra Norddjurs og Syddjurs kommuner, ligger på
cirka 90 uddannelsespladser, og dette forventes også at være niveauet i årene fremover.
10

Cirka 10 procent af EUD10-eleverne vælger efterfølgende at starte på GF hovedindgangen: Omsorg, sundhed og pædagogik. Vi forventer, at vi fortsat vil
aftage omkring 10 procent af en EUD10-årgang til start på GF1 i 2019 i henholdsvis Grenå og Randers.
Projekt Mini Skills skal fremme 10. klasses-elevernes læringsudbytte af brobygningsforløbene: Gennem medinddragelse/ansvarliggørelse i forberedelse og
afvikling af miniskills-arrangementerne for 6. årgang, opstilles et produktkrav til 10. klasses eleverne; nemlig at de bliver medproducenter af viden m.v., som
de skal formidle til en modtagergruppe. Formålet er at formidle til 6. klasses-eleverne, så de stifter bekendtskab med håndværkslignende aktiviteter gennem
ung-til-ung kommunikation med 10. klasses-eleverne. Ung-til-ung kommunikation bliver det bærende element, og antagelsen er, at det kan være med til at
etablere en spændende og anderledes måde at formidle grundlæggende information på.
Samarbejdet om brobygningsaktiviteter mellem folkeskolens mellemtrin, udskolingen og erhvervsuddannelserne får samtidig et afsæt for at blive udbygget og
styrket. Vi forventer, at det fremmer karrierelærings-tankegangen. Når der foreligger et produktkrav til EUD10-eleverne om, at deres viden skal anvendes i
lærings-/ formidlingsøjemed til 6. klasses-eleverne, får brobygningsaktiviteterne tilført et nyt perspektiv, der ikke alene har fokus på elevens eget
uddannelsesvalg. Vi forventer derfor, at det vil betyde, at eleverne reelt får udvidet deres uddannelseshorisont. Samtidig tror vi på, at formidlingen af
håndværkslignende aktiviteter for 6. klasserne gennem ung-til-ung kommunikation vil være et godt supplement til, at eleverne på mellemtrinnet får en generel
indføring i, hvad en erhvervskarriere kan bestå i.
Der vil foregå en projektevaluering og afrapportering efter retningslinjerne i Smart Skills i 2019. Ledelsen vil på baggrund af evalueringsrapporten vurdere,
om indsatsen har haft den forventede virkning.
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Klare mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb (Status 3 måneder efter gennemført grundforløb, for elever der
er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende år)
Beskrivelse og vurdering af indsatser
Tabel 1: Klare mål 2 - Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb (status 3 måneder efter gennemført grundforløb) for elever, der er fulgt siden uddannelsesstart 2017
Institution

Status

2013

2014

2015

2016

2019

Resultat Resultat, Resultat Resultat, Resultat Resultat, Resultat Resultat, Resultatmål
landsplan
landsplan
landsplan
landsplan
Randers
I
Uddannelsesaftale
Social- og
hovedforløb
Skolepraktik
Sundhedsskole

38,8%

30,1%

36,7%

29,1%

8,2%

37,5%

32,5%

36,9%

1,9%

11,0%

1,2%

35,8% 56%
10,6% -

Ikke i
Frafald under
hovedforløb grundforløbet

25,4%

30,0%

25,9%

29,5%

22,7%

26,5%

22,0%

22,9% 20%

Frafald efter
grundforløbet

32,2%

26,9%

30,6%

27,2%

34,0%

25,9%

36,1%

25,4% 23%

1,1%

2,5%

2,6%

4,0%

3,1%

3,4%

1,8%

2,4%

6,1%

2,8%

276

59.858

343

62.346

Ingen aftale, men har
haft

3,4% 2%

Studiekompetencegivende
forløb (EUX)
Status ukendt
I alt

1,1% 480

63.353

563

59.939

Note: Tabellen 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 eleverne 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) eller i gang med det studiekompetencegivende forløb (EUX).
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. Se mere
om opgørelsen under ”Om data”.
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Tabel 2: Klare mål 2 - Frafald fra uddannelsesstart i hhv. 2016 og 2017 til hovedforløb: Status 3 måneder efter gennemført grundforløb
Grundforløbselever 2016 og 2017
Frafald under grundforløbene
Frafald efter uddannelsesforløbene
Uddannelsesaftale 3 mdr.
Kilde: Z8179

2016
22%
36%
41%

2017
27%
38%
35%

Stigning (+)/fald (-)
+5
+2
-4

Tabel 3: Klare mål 2 - Frafald fra uddannelsesstart i 2017 til hovedforløb: Status 3 måneder efter gennemført grundforløb
Grundforløbselever 2017

GF1-elever*

GF2-PA-elever**

GF2-SOSU-hjælperelever**

GF2-SOSU-assistentelever**

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Frafald under grundforløbet

17

26%

3

19%

27

35%

55

26%

Frafald efter grundforløbet

20

31%

5

31%

22

29%

92

44%

Uddannelsesaftale 3 mdr.

28

43%

8

50%

28

36%

63

30%

I alt

6

100%

16

100%

77

100%

210

100%

*Omfatter gruppen af årgang 2017-elever, der har gennemført et GF1-forløb. Hvordan er det gået denne gruppe af elever, da de fortsatte på et af skolens GF2-forløb?
**Omfatter de grupper af årgang 2017-elever, der er ikke har gennemført et GF1-forløb, men er startet direkte på et af skolens tre GF2-forløb. Hvordan er det gået de tre grupper af elever?
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Tabel 4: Klare mål 2 – Supplerende indikatorer for frafald
Institution

Randers
Social- og
Sundhedsskol
e

Frafalds
indikatorer

2014
Antal
elever

2015

Andel Andel Antal
lands elever
plan

2016

Andel Andel Antal Andel Andel
lands eleve
lands
plan r
plan

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

46

13,4
%

15,9
%

71

14,8
%

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

41

10,0 9,0%
%

54

13,3 8,9%
%

15,0
%

Frafald i
overgang ml.
grundforløbet
s 1. og 2. del
(ikke i gang
med GF2 1
måned efter
gennemførelse
af GF1)
Frafald i
overgang ml.
grund- og
hovedforløb
(ikke i gang
med
hovedforløb 3
måned efter
gennemførelse
af GF2)

102

45,1
%

46,4
%

125

2017

64,4
%

46,0
%

91

Antal
elever

2018

Andel Andel Antal
lands elever
plan

Andel

2019
Andel Resultat
lands mål
plan

16,2
%

12,5%

63

17,8
%

12,1 54
%

11,3%

11%

27 8,7%

7,0%

35

11,9 7,1% 29
%

10,5%

8,5%

3 5,3%

7,0%

15

22,7 8,9%
%

40,4%

190

244

52,1
%

52,8
%

37,1 84
%

8

13,3% 8,9% 11%

44%
Z8172
Dækker
perioden
010118 –
010718.

40%
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Note: Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet: Tabellen 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. Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A eller eud-indberetningen, for de institutioner, der anvender et andet administrativt system end EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt
andet afgangsmeldinger og skoleperioder.
Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Tabellen viser hvor mange elever, der en måned efter at have gennemført grundforløbets 1. del ikke er i gang med grundforløbets
2. del. I opgørelsen indgår kun elever, der er afgangsmeldt på grundforløbets 1. del. Dvs. eleven er afgangsmeldt grundforløbets 1. del med adgangskoden ”33-Gennemført GF1”. Opgørelsen
af kalenderåret 2018 omfatter elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. august 2017-1. februar 2018. Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system
EASY-A eller eud-indberetningen, for de institutioner, der anvender et andet administrativt system end EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt andet afgangsmeldinger
og skoleperioder.
Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløbet: Tabellen viser hvor mange elever, der tre måneder efter at have gennemført grundforløbet (efter reformen på 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 er faldet fra på opgørelsestidspunktet. I opgørelsen indgår kun elever, der har gennemført grundforløbet 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.
Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra institutionernes studieadministrative systemer EASY-A og EASY-P eller eud-indberetningen, for de institutioner, der anvender et andet
administrativt system end EASY-A. Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, adgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A/EUD-indberetningen.
Fra EASY-P er anvendt registreringer om uddannelsesaftaler og skolepraktik.
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Tabel 5: Klare mål 2 – Frafald på grundforløbets første og andet del 2018 (afbrud uden omvalg efter 3 måneder) fordelt på uddannelsesforløb
Grundforløbs-elever
2018

GF1-elever

Afbrudt uden omvalg,
3. mdr. efter tilgang
Afbrudt med omvalg,
I gang eller fuldført
I alt

GF2-PA-elever

GF2-SOSU-hjælperelever

Antal
5

Procent
9%

Antal
1

Procent
2,3%

Antal
15

Procent
13,6%

GF2-SOSUassistentelever
Antal
Procent
19
12,2%

I alt
Antal
40

Procent
11%

48

91%

43

95%

95

86,4%

137

87,8%

323

89%

53

100%

44

100%

110

100%

156

100%

363

Kilde Z8171 trukket pr. 12.01.2019

Tabel 6: Klare mål 2 - Frafald på hovedforløbene uden omvalg tre måneder efter tilgang fordelt på uddannelserne 2018
Status efter 3. mdr.
efter tilgang
Afbrud u. omvalg
Afbrudt med omvalg,
orlov, I gang eller
fuldført
I alt

SOSU-hjælperuddannelsen

SOSU-assistentuddannelsen

Pædagogisk Assistent uddannelsen

16
69

19%
81%

12
108

10%
90%

5
60

8%
92%

85

100%

120

100%

65

100%

Kilde: Z8176

Tabel 7: Klare mål 2 - Frafald i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb – I gang / ikke i gang med hovedforløb tre måneder efter afsluttet GF2-forløb 2018*
Status efter 3.
mdr. efter tilgang
I gang med HF
Afbrudt HF
Ikke i gang med
HF
I alt

SOSU-hjælperuddannelsen

SOSU-assistentuddannelsen

Skolens hovedforløb i alt

55%
5%
40%

Pædagogisk Assistent
uddannelsen
16
38%
26
62%

38
1
13

73%
2%
25%

52
5
38

106
6
77

56%
3%
41%

52

100%

95

100%

42

189

100%

100%

Kilde: Z8172 * 2018-tallene dækker perioden 01.01.18 – 30.06.18, da det ikke er muligt at inkludere senere GF2-dimittender.
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Som det fremgår af tabel 1 havde godt 41 % af grundforløbseleverne i 2016 en praktikplads (indgået eller haft en uddannelsesaftale) inden for tre måneder. Frafaldet
under grundforløbet var 22 %. Efter grundforløbet var der cirka 36 %, som ikke havde en praktikplads tre måneder efter, at de havde opfyldt overgangskravene til
hovedforløbet.
Som det fremgår af tabel 2, var der i 2017 35 % af grundforløbseleverne, som havde fået en praktikplads senest tre måneder efter afsluttet GF2. Frafaldet under
grundforløbene var på 27 %, og 38 % havde ikke en praktikplads tre måneder efter, at de havde opfyldt overgangskravet til et af hovedforløbene. Tabel 2 viser også,
at frafaldet under og efter grundforløbene var steget fra 2016 til 2017, og at andelen af grundforløbselever, der havde en praktikplads efter tre måneder var faldet.
Der er imidlertid væsentlige forskelle på skolens forskellige forløb. Tabel 3 viser, hvordan det i 2017 fordelte sig på skolens forskellige forløb. 43 % af GF1-eleverne årgang
2017 havde senest tre måneder efter et gennemført grundforløb 2 en praktikplads (se note for forklaring). 26 % faldt fra under grundforløbet – heraf hovedparten på et af
GF2-SOSU-forløbene. 31 %, havde ikke en praktikplads tre måneder efter afsluttet GF2-forløb.
50 % af GF2-PA-eleverne årgang 2017 havde en praktikplads senest tre måneder efter, at de havde afsluttet grundforløbet. Der var et frafald på 19 % under grundforløbet.
31% havde ikke en praktikplads efter 3 måneder. Det skal bemærkes, at der her opereres med en gruppe på beskedne 16 elever. Derfor skal procentfordelingerne tages
med et stort forbehold.
For GF2-SOSU-hjælperelevernes vedkommende var det 36 % af årgang 2017, der havde en praktikplads efter tre måneder. 35 % faldt fra under grundforløbet, og 29 %
havde ikke en praktikplads tre måneder efter grundforløbets afslutning.
De tilsvarende tal for GF2-SOSU-assistenteleverne viser, at 30 % havde en praktikplads efter tre måneder, mens 26 % faldt fra under grundforløbet. 44 % havde ikke en
praktikplads tre måneder efter grundforløbets afslutning.
Med forbehold for, at en nogle data for 2018 endnu ikke foreligger i skrivende stund (se bemærkninger i tabellen) kan vi med afsæt i tabel 4’s supplerende indikatorer for
frafald kvalificere analysen med følgende:
Tabel 4 viser, at frafaldet på grundforløbets første og anden del tre måneder efter uddannelsesstart er faldet fra 17,8 % i 2017 til 11,3 % i 2018. Tabel 5 viser, hvordan
frafaldet fordelte sig på GF1 samt på de tre GF2-forløb. På GF1 var frafaldet på 9 %. På GF2-PA-forløbet faldt i alt én elev ud af 44 elever fra (svarende til 2,3%), mens
frafaldet på GF2-SOSU-hjælperelever var på 13,6 % og for GF-2-SOSU-assistentelever på 12,2 %.
Tabel 4 viser også, at det samlede frafald på hovedforløbene tre måneder efter uddannelsesstart var på 10,5 % i 2018, hvilket er et lille men positivt fald på ca. 1,5 % i
forhold til 2017. Tabel 6 viser, at der også her var der store forskelle mellem uddannelserne. På den pædagogiske assistentuddannelse drejer det sig om fem elever ud af i
alt 65 elever svarende til 8%. På SOSU-hjælperuddannelsen var frafaldet på 19 %, og på SOSU-assistentuddannelsen var frafaldet på 10 %.
Som det fremgår af tabel 4, viser frafaldet i overgangen mellem grundforløbets første og anden del et markant fald – fra 22,7 % i 2017 til 13,3% i 2018. Denne positive
udvikling viser, at flere elever vælger at fortsætte på et af skolens hovedforløb eller på en anden erhvervsuddannelse. Også i overgangen mellem grundforløb og
hovedforløb indikerer tallene, at der er fremgang.
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Som det fremgår af tabel 4, er det samlede frafald mellem grundforløb og hovedforløb på 44 % i 2018. Det er en positiv reduktion i forhold til 2017 på næsten ni
procentpoint.
Tabel 7 viser, at der er stor spredning mellem uddannelserne.
62 % af GF2-PA-eleverne har ikke en praktikplads tre måneder efter afsluttet grundforløb. For GF2-SOSU-hjælpereleverne omfatter det 25 % af eleverne, mens 40 % af
GF2-SOSU-assistenteleverne ikke har en praktikplads tre måneder efter afsluttet grundforløb. Til gengæld indikerer tallene, at flere elever i 2018 har opnået en praktikplads inden tre måneder – nemlig 73 % for GF2-SOSU-hjælperelevernes vedkommende og 55 % for GF2-SOSU-assistentelevernes vedkommende.

Sammenfatning, GF1-elever
GF1-eleverne blev i 2017 ramt af den nye kvotebestemmelse (adgangsbegrænsningen til GF2-PA, der blev vedtaget i efteråret 2016), efter at eleverne var påbegyndt GF1.
Mange havde oprindeligt planlagt at søge ind på et GF2-PA-forløb efterfølgende. Derfor var der en gruppe GF1-elever, som valgte skolens uddannelser fra. Så på trods af
et fortsat lavt frafald på GF1, kan dette tydeligt aflæses i overgangsfrekvensen mellem grundforløbets første og anden del for 2017, som var mere end firedoblet i 2017 i
forhold til året før (tabel 4). I 2018 er overgangsfrekvensen faldet mærkbart til cirka det halve, og en stor del af forklaringen er, at GF1-eleverne med uddannelsesstart i
august 2017, i højere grad har indstillet sig på skolens udbud af SOSU-uddannelser samt adgangsbegrænsningen til GF2-PA.
På trods af, at langt de fleste GF1-elever gennemfører forløbet, kunne vi i 2017 konstatere, at det kun var 43 % af denne gruppe, der tre måneder efter et afsluttet GF2forløb havde en uddannelsesaftale, og der er et relativt højt frafald på grundforløbet. Især social- og sundhedsuddannelserne har traditionelt rekrutteret de lidt ældre
unge og voksne mennesker. Derfor har vi fokus på en række indsatsområder – herunder hvordan vi skaber et godt ungdoms- og uddannelsesmiljø for de unge her på
skolen, og hvordan vi indgår i en dialog med elevernes arbejdsgivere og praktikansvarlige om, hvordan man rekrutterer og møder de unge i praktikken.

Sammenfatning, Den pædagogiske assistentuddannelse
Adgangsbegrænsningen til GF2-PA-forløbet fra 2017 har betydet, at de elever, der blev optaget, med få undtagelser har gennemført forløbet pr. juni 2018 (tabel 5). På
uddannelsens hovedforløb kan vi konstatere, at frafaldet på hovedforløbet tre måneder efter uddannelsesstart var på 5 elever ud af i alt 65 elever (tabel 6). Der er med
andre ord grund til at være tilfreds med den høje fastholdelse af de pædagogiske assistentelever på både GF2-PA og på hovedforløbet. Men desværre er der også en
bagside.
For den pædagogiske assistentuddannelses vedkommende er hovedudfordringen for eleverne, at der kun udbydes et meget begrænset antal praktikpladser. Det forklarer
samtidig den høje andel på 62 %, som ikke har en praktikplads tre måneder efter afsluttet grundforløb. Det betyder, at en del GF2-PA-elever har måttet indstille sig på, at
de ikke kunne komme videre med den pædagogiske assistentuddannelse i umiddelbar forlængelse af GF2 og alternativt må vente til næste elevansættelsesrunde. Skolen
har strategisk valgt at drive fortalervirksomhed for, at antallet af praktikpladser på den pædagogiske assistentuddannelse øges (jævnfør afsnit 5 praktikpladsopsøgende
arbejde) samt at kvotebestemmelsen på GF2-PA afstemmes med en højere dimensionering. Sammen med de øvrige SOSU-skoler i den midtjyske region har vi netop
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dokumenteret, at pædagogiske assistenter efterspørges på det pædagogiske arbejdsmarked – både på dag-området og inden for specialområderne, hvor de i stigende grad
vinder fodfæste. Også den netop udkomne COWI rapport fra november2018: Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland fremskriver scenarier, der viser, at afhængigt af i
hvilket omfang de pædagogiske assistenter i stigende omfang overtager de ikke-faglærtes job på især daginstitutionsområdet, vil der opstå efterspørgsel efter de
pædagogiske assistenter. Vi oplever en stigende interesse og lydhørhed for netop disse argumenter hos de kommunale arbejdsgivere, og vi vil fortsætte denne
fortalervirksomhed i 2019.

Sammenfatning, SOSU-uddannelserne
På baggrund af de foreløbige resultater for 2018 mener vi, at der er grund til at være forsigtigt optimistisk. Frafaldet på GF2-SOSU-forløbene er reduceret i forhold til 2017.
I 2018 ser vi en positiv tendens til, at overgangsfrekvensen fra GF2-SOSU-forløbene til hovedforløbene er stigende. Med andre ord; 2017 (tabel 3) viste et resultat, hvor 36
% af GF2-SOSU-hjælpereleverne og 30 % af GF2-SOSU-assistenteleverne havde en praktikplads efter tre måneder. De tilsvarende tal for 2018 (tabel 7) indikerer, at der er
tale om en positiv stigning, som også tendens i overgangsfrekvensen viser (tabel 4).
På SOSU-assistentuddannelsen er antallet af praktikpladser blevet udvidet, men samtidig har de kommunale arbejdsgivere også haft fokus på at få mange af de ansatte
SOSU-hjælpere til at gå i gang med SOSU-assistentuddannelsen. Det har betydet, at en gruppe af GF2-SOSU-assistentelever ikke har opnået en praktikplads senest tre
måneder efter afsluttet grundforløb. Skolens ledelse indgår i en løbende konstruktiv dialog med de kommunale arbejdsgivere om netop denne udfordring og prioritering.
I 2018 har skolen sat fokus på elevernes søgemønstre; hvor søger eleverne praktikplads? Og hvor mange søger ikke en praktikplads?
Her viser de foreløbige resultater, at en forholdsvis stor andel af eleverne vælger at udskyde overgangen til hovedforløbet ved ganske enkelt at undlade at ansøge en
arbejdsgiver om en praktikplads. Samtidig angiver langt de fleste af denne gruppe elever, at de vil søge om en praktikplads på et senere tidspunkt. Vi vil i 2019 fortsætte
med at afdække årsagerne til, at en gruppe elever udsætter deres overgang til et af hovedforløbene. Naturligvis med det perspektiv, at flest mulige fortsætter på et af
SOSU-hovedforløbene i umiddelbar forlængelse af deres afsluttede grundforløb.
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Beskrivelse og vurdering af indsatser
Randers Social- og Sundhedsskole har iværksat følgende indsatser for at understøtte eleverne i at gennemføre det påbegyndte uddannelsesforløb:

Før-SOSU-forløb i Syddjurs Kommune
I samarbejde med Syddjurs Kommune har Randers Social- og Sundhedsskole i 2018 udviklet og udbudt før-SOSU-forløb målrettet særlige grupper af arbejdsledige i
kommunen. Disse har dels haft til opgave at bane vej for at klargøre elever til at påbegynde et GF2 forløb, som grundet forskellige forhold ikke har haft mulighed for at
påbegynde et uddannelsesforløb på en erhvervsskole (fx sproglige kompetencer, økonomiske forhold mv.). Gennemførelseskvotienten har været meget høj (tæt ved 100%),
ligesom majoriteten af kursister har søgt videre på og er påbegyndt GF2 forløb efterfølgende. Erfaringerne fra dette forløb er meget positive, hvilket både har ført til en
videreførelse af udbuddet i Syddjurs Kommune og ikke mindst banet vej for, at flere kommuner har ytret ønske om at indgå i tilsvarende samarbejder med Randers Socialog Sundhedsskole. Indsatsen forventes derfor at vokse i 2019, ligesom flere tilsvarende udbud rettet mod forberedelse til skolens uddannelser er på tegnebrættet.

Special Pædagogisk Støtte (SPS)
Siden 1. maj 2018 har skolen arbejdet systematisk med SPS i forhold til elever, der er dokumenteret ordblinde eller har diagnoser, der forhindrer dem i at få et optimalt
udbytte at undervisningen. Formålet er at give eleverne den nødvendige støtte, så de får et højere fagligt udbytte af undervisningen og lektielæsningen. Såfremt eleven
oplyser et behov for støtte inden uddannelsesstart, hjemsøger skolen midler. Hvis eleverne ikke har gennemført en læsetest inden starten på uddannelsen, screenes
eleverne så hurtigt som muligt, så vi kan sætte ind med støtte. Herefter hjemsøges midler.
SPS medarbejderne arbejder systematisk med og ud fra samme metoder og strukturerede forløbsbeskrivelser, så området løbende kan udvikles og beskrives. Vi forventer,
at indsatsen reducerer frafaldet, og vi måler pt. på, om elever med støtte gennemfører deres uddannelse. I slutningen af 2019 vil skolen lave en undersøgelse af SPSstøttens indflydelse på dels det faglige niveau hos eleven, dels de øvrige elever samt på elevernes trivsel.

Mentor
Mentor har til formål at støtte eleverne, så de får størst muligt overskud til at gennemføre deres uddannelsesforløb, og så de trives bedst muligt undervejs.
Mentorerne arbejder ud fra den tilgang, at der er sammenhæng mellem elevernes trivsel og deres muligheder for at gennemføre uddannelsen. Eleverne har behov for at
trives for at kunne lære, hvilket er svært, hvis personlige og/eller sociale udfordringer fylder i skoledagen. Nogle elever har behov for et frirum uden ydre forventninger,
hvor de kan tale med mentor om deres udfordringer og problemer, og få støtte til perspektiv og til konkret handling/forandring.
Mentor samarbejder tæt med kontaktlærerne og det øvrige personale i elevsupport. Skolen arbejder på at udvikle ordningen med nye tilbud til grupper med ensartede
udfordringer.
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Vi forventer, at indsatsen bidrager til, at flere elever gennemfører den påbegyndte uddannelse. Vi måler pt. på, om elever, der benytter mentortilbuddet (som er frivilligt),
gennemfører deres uddannelse.

Klasserunder på grundforløbene
Kontaktlærer, uddannelsesvejleder, mentor, SPS-medarbejder og læsevejleder mødes to gange i løbet af et grundforløb og gennemgår eleverne med henblik på
at afsøge, om der er behov for støtte af forskellig karakter.
Positiv respons fra implicerede medarbejdere bevirker, at vi vurderer, at indsatsen er med til sikre, at flere elever gennemfører deres uddannelse.
Indsatsen evalueres løbende.

Fraværsprocedure
Skolen har netop justeret fraværsproceduren, idet vi ønsker at gribe ind langt tidligere. Allerede den anden gang en elev har fravær, vil kontaktlæreren gå i dialog
med eleven. Jo tidligere vi kender årsagen til fravær, jo bedre kan vi finde den rette indsats for eleven, så skolen kan støtte eleven i at gennemføre det
påbegyndte uddannelsesforløb.
Proceduren fordrer tæt samarbejde mellem underviserne og elevsupport med tydelige rolle- og ansvarsfordelinger. Skolen forventer, at det gennemsnitlige
fravær reduceres, og at gennemførselsprocenten stiger. Indsatsen evalueres løbende af de implicerede parter.

Et dynamisk uddannelsesmiljø
I udviklingen af uddannelsesmiljøet lægger skolen vægt på at skabe og understøtte fællesskaber, der udvikler eleverne. Vi skal skabe og understøtte udviklende
fælleskaber, der kan øge elevernes motivation og udvikle deres kompetencer i forhold til samarbejde, forståelse og accept mellem forskellige aldersgrupper og
livsbaggrunde.
Vi er netop ved at etablere et nyt læringscenter, ligesom vores simulationsfaciliteter er under forandring. Desuden har vi etableret en arbejdsgruppe under strategispor 3
”Vi er en levende skole”, der har arbejdet med skolens indretning i forhold til pædagogik, didatik og uddannelsernes synlighed. Vi tror på, at et godt læringsmiljø er med til
at fastholde eleverne i uddannelse. Tiltagene evalueres i den årlige elevtilfredshedsundersøgelse (ETU).
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Kontaktlærerrollen
Randers Social – og Sundhedsskole vil i 2019 sætte fokus på kontaktlærerrollen. Vi ønsker at skabe en tydelig rollefordeling mellem kontaktlæreren, mentor/SPS
og uddannelsesvejleder. Dette er centralt ift. implementering af ”relationer og styring”, da kontaktlærerrollen, og hvordan denne forvaltes, har stor indflydelse på
klasserummet og klasseledelsen.

Trivsels Smiley – et projekt fra Psykiatrifonden
Skolen deltager i foråret 2019 i projekt ”Trivsels Smiley”. Programmet har fokus på både håndtering og forebyggelse af mistrivsel samt fremme af mental sundhed. Der
uddannes en gruppe af medarbejdere i psykisk førstehjælp. Omkring 10 GF2-undervisere får kursus i at reducere mistrivsel, og eleverne undervises i at støtte
klassekammerater, der mistrives. Vi ønsker med projektet at reducere frafald. Projektet evalueres i december 2019.

En stærk sundhedsprofil
Skolen arbejder strategisk med at forøge elevernes fokus på sund levevis. Vi vil gerne skabe gode muligheder for at træffe de sunde valg.
Vi har netop indgået kontrakt med en ny kantineleverandør, hvor skolen har sat krav til økologi og til, at udbuddet lever op til kostpyramiden.
Skolen indførte pr. 1. august røgfri skole- og arbejdstid. Det vil sige, at man ikke må ryge på eller uden for skolens matrikel, mens man er i skole eller på arbejde.
GF1 klasserne og underviserne har deltaget i ”Projekt Fokus” i samarbejde med Kræftens bekæmpelse, Tryg Fonden og Statens Institut for Folkesundhed. Skolen
fik uddannet tre rygecoaches, og eleverne fik ekstra trivselslektioner.
Desuden har vi nedsæt et bevægelsesudvalg, der skal planlægge og gennemføre bevægelsesaktiviteter før, under og efter skoletid – men ikke i undervisningen.
Indsatserne skal bevirke, at flere får det godt, skaber relationer på tværs af hold, og bliver parate til at begå sig på arbejdsmarkedet.

Jobsøgnings workshop
Skolen tilbyder i dag en meget grundig træning i at skrive elevansøgninger, og de kommunale arbejdsgivere holder oplæg for GF2-eleverne på skolen om, hvad de
lægger vægt på i en elevansøgning, til samtalen og i praktikken. Disse initiativer fortsætter skolen med i tæt dialog og samarbejde med de kommunale
arbejdsgivere.
Som et yderligere tiltag, vil skolen intensivere bestræbelserne på at hjælpe de elever, der ikke opnåede en uddannelsesaftale til et af SOSU-hovedforløbene.
Dette skal ske ved, at skolen udvikler et tilbud, som elever, der ikke opnåede en uddannelsesaftale, kan gøre brug af. Formålet er, at disse elever efterfølgende
opnår en uddannelsesaftale. Indsatsen skal være med til at reducere frafaldet i overgangen til hovedforløbet.
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Klasserumsledelse
Skolen lægger stor vægt på relations arbejdet, og feedback til eleverne er fortsat et prioriteret indsatsområde i skolens strategi. Det vurderes, at begge områder
har positiv indflydelse på gennemførselsprocenten. Skolen arbejder målrettet på at udvikle den pædagogiske praksis på dette felt, som beskrives nærmere under
afsnittet om Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag.
I den kommende strategiperiode skal der således arbejdes med at udvikle skolens pædagogiske praksis. Der er fokus på digitalisering og digitaliserede
læringsforløb, og som nærmere udfoldet i det følgende, er der fokus på, hvordan vi vil skabe en levende skole med et dynamisk uddannelsesmiljø og en stærk
sundhedsprofil.
I udviklingen af det pædagogiske miljø vil skolen især lægge vægt på at skabe og understøtte fællesskaber, der udvikler eleverne. Vi skal skabe og understøtte udviklende
fælleskaber, der kan øge elevernes motivation og udvikle deres kompetencer i forhold til samarbejde, forståelse og accept mellem forskellige aldersgrupper og
livsbaggrunde.

Klare mål 3A: Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau
2016
Institution

2017

2018 1. halvår

2019

Antal

Andel

Andel,
landsplan

Antal

Andel

Andel,
landsplan

Antal

Andel

Andel,
landsplan

Resultatmål,
andel

Randers Social- Fuldførte med fag
og
på ekspertniveau
Sundhedsskole

16

4,5%

11,1%

71

21,9%

17,8%

16

11,5%

18,0%

18%

Tilgang til fag på
højere niveau end
det obligatoriske

10

2,3%

6,8%

15

3,8%

9,3%

48

25,9%

12,3%

26%

Tilgang EUX

17

2,6%

9,3%

15

3,4%

10,1%

53

17,8%

12,2%

12%

109

33,9%

6,5%

38

13,1%

6,0%

20

14,5%

5,4%

15%

Tilgang talentspor

Note: Tabellen viser data for to af de fire indikatorer for mål 3.1:
”Fuldførte med fag på ekspertniveau” viser andel af elever, der har fuldført en erhvervsuddannelse og har haft mindst ét fag på ekspertniveau i forhold til alle, der har fuldført i et kalenderår.
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”Tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske” viser andelen af elever med bestået grundforløbsprøve og mindst ét fag på højere niveau end det obligatoriske fastsat af de faglige
udvalg, sat i forhold til alle, der har bestået grundforløbsprøve i et kalenderår.
”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.

Talentudvikling på Social- og sundhedsuddannelserne
I 2018 har Randers Social- og Sundhedsskole afsluttet 3 projekter om talentspor. Et regionsprojekt i samarbejde med SOSU Østjylland, et EUD-projekt i
samarbejde med Metropol og tre andre erhvervsskoler samt et projekt kørt af STUK Styrelsen for Undervisning og kvalitet.
Projekterne har alle haft til formål at sætte fokus på udvikling af talentspor omhandlede pædagogisk og didaktisk udvikling, styrkelse af samarbejdet omkring
talentspors eleverne i praktikken samt fremtidige videreuddannelses- og karrieremuligheder.
Projekterne har bevirket, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hhv. skole og praksis. Arbejdsgruppen har fokus på at udarbejde et
formaliseret talentsamarbejde, som skal sikre et sammenhængende talentspors forløb for eleverne mellem skole og praktik, og som skal give eleverne den ”røde
tråd” i deres talentforløb, hvilket projektet viste var afgørende.
Projekterne har endvidere medført et samarbejde med VIA, som betyder, at en gennemført SOSU-assistentuddannelse med talentspor indgår i udvælgelseskriterierne på kvote-2 optag til sygeplejerskeuddannelsen samt at en gennemført PAU uddannelse på talentspor indgår i udvælgelseskriterierne på kvote-2 optag
til pædagoguddannelsen. Begge tiltag, som vil kunne motivere de elever, der fremadrettet tænker SOSU-assistentuddannelsen eller PA-uddannelsen som en
karrierevej til videreuddannelse.
Projekterne har endvidere medført udvikling af procedurer i forhold til tilgang til talentspor på både SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen, som har
haft fokus på, at kvalificere eleverne valg af talentspor. I den forbindelse er der endvidere udviklet et sammenhængende vejledningsmateriale med et kompetencehjul og et
værdisæt, som kvalificerer og ensretter vejledningen af kommende elever til talentspor. Vejledningsmaterialet præsenteres på grundforløb og går igen på hovedforløb samt
i praksis.
I samarbejde med praksis er der lavet aftaler i forhold til tidspunktet for tilgangen til talentspor. På SOSU-hjælperuddannelsen kan talentspor vælges fra indgåelse af
uddannelsesaftale og frem til afslutningen af tema 1 på 2. skoleperiode (ca. 10 uddannelsesdage inde i skoleperioden). Tilgangen til talentspor på SOSUassistentuddannelsen kan vælges fra indgåelse af uddannelsesaftale og frem til 2. sidste uge af skoleperiode 1B.
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En stor andel af elever på SOSU-assistentuddannelsen kommer med en SOSU-hjælperbaggrund. Disse elever har merit, som medfører, at de først starter op på uddannelsen
i slutningen af skoleperiode 1B. Disse elever vil med den nye procedure fremadrettet blive understøttet bedre i deres valg omkring talentspor
Projekterne har endvidere medført udvikling af talentdidaktik, hvor tydelighed omkring de forskellige læringsmål og faglige niveauer internt i klasserne, har vist sig at være
fordrende for læring på holdet samlet set – både for elever på talentspor og for elever på ordinært niveau. Desuden er der udviklet en metodeplan til beskrivelse af
didaktik.

Talentspor vil fortsat være et fokusområde i 2019
I 2019 vil Randers Social-og sundhedsskole fokusere på at samle erfaringerne fra de eksperimenter, vi har afprøvet i projekterne i 2018. Erfaringerne udbredes systematisk
med talentdidaktik og metodeplaner til talentundervisning internt på skolen, så den i højere grad bliver kendetegnende for tilgangen til talentspor i skolens undervisning.
Endvidere vil vi have fokus på fortællinger elev til elev, hvor vi vil lade elever med talentspor på henholdsvis SOSU-hjælper- og SOSU-assistentuddannelserne, komme og
fortælle om det at være elev med talentspor, i afslutningen af grundforløb 2.
Ligeledes vil fagansvarlige undervisere på talentfagene for henholdsvis SOSU-hjælperelever og SOSU-assistentelever udvikle infomateriale, som kontaktlærerne kan tage
udgangspunkt i, når der informeres om talentspor. Herved kvalificeres og ensrettes informationen både på grundforløbene og i starten af hovedforløbene.
Indsatsen for talentspor forventes at understøtte, at elever vælger talentspor på et kvalificeret grundlag, resulterende i, at flere elever fuldfører en uddannelse på
talentspor.
Indsatsen forventes endvidere at resultere i, at skolen forsat i 2019 vil ligge over landsgennemsnittet i forhold til tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske, mens
indsatsen forventes at virke på lidt længere sigt i forhold til elever, der fuldfører med fag på ekspert niveau. Vi forventer at se en løbende årlig stigning, og at skolen fra
2021 ligger over landsgennemsnittet på alle parametre.

EUX
I 2018 har skolen optaget alle elever på grundforløb 1 som EUX elever: Baggrunden for dette er, at alle optagne elever fortsat har en mulighed for optag på EUX efter deres
grundforløb. De får herved alle mulighed for at udnytte deres fulde potentiale og blive så dygtige som muligt.
På EUX hovedforløbene har skolen en udfordring med små klasser. I 2019 vil skolen i samarbejde med de andre SOSU skoler i Region Midt arrangere flere årlige Boot camps
hvor EUX eleverne mødes i et fagligt og socialt fællesskab på tværs af skolerne. Skolen forventer, at denne indsats vil gøre EUX Velfærd på Skolen i Randers mere attraktiv
og resultere i øget gennemførelse af uddannelsen.
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Klare mål 3B Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede
Tabel 3B1: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede
2014
Institution

2015

Beskæftigel Beskæftigelsesfrek Antal
sesvens, landplan
færdigfrekvens
uddanne
de

Randers
0,68
Social- og
Sundhedss
kole

0,72

392

2016

Antal
Beskæftigel Beskæftigelsesfrek
færdigsesvens, landplan
uddanne frekvens
de,
landsplan

Antal
færdiguddanne
de

Antal
Beskæftigel Beskæftigelsesfrek
færdig- sesvens, landplan
uddanne frekvens
de,
landsplan

Antal
færdiguddanne
de

Antal
færdiguddanne
de,
landsplan

33.449

375

32.215

381

31.802

0,71

0,73

0,74

0,75

Vurdering af udviklingen i resultater
Tabel 3B1 viser, at beskæftigelsesfrekvensen i 2017 for Randers Social- og Sundhedsskole var på samlet 0,74 og dermed næsten identisk med frekvensen på landsplan, samt
at antallet af færdiguddannede lå på niveau med de foregående to år.

Tabel 3B2: Beskæftigelsesfrekvensen fordelt på Den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen, Randers Social- og Sundhedsskole versus
landsgennemsnittet
Institution
Row Labels
Pædagogiske assistent uddannelse
Social- og sundhedsuddannelsen
Grand Total

Randers Social- og Sundhedsskole 2016
Beskæftigelsesfrekvens
0.37
0.82
0.74

Kolonne1
Kolonne2
Kolonne3
Antal personer Beskæftigelsesfrekvens - Landsgennemsnit Antal personer - Landstal
66 0.48
1394
315 0.82
7698
381 0.76
30895
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Tabel 3B2 viser beskæftigelsesfrekvensen for skolens to uddannelser sammenholdt med landsgennemsnittet. Idet det bemærkes, at beskæftigelsesfrekvensen for et
forholdsvis begrænset antal nyuddannede pædagogiske assistenter er meget påvirkelig for udsving, så kan det konstateres, at den lokale beskæftigelsesfrekvens i 2017 var
en smule lavere end landsgennemsnittet. For Social- og sundhedsuddannelsen vedkommende var der tale om, at beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede lokalt var
tilsvarende landsgennemsnittet.

Tabel 3B3: Beskæftigelsesfrekvensen fordelt på Den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen fordelt på Randers Social- og Sundhedsskole
samt de tilgrænsende SOSU-skoler (Nord, Østjylland og Skive-Tisted-Viborg) versus landsgennemsnittet.
Row Labels
Beskæftigelsesfrekvens Antal personer Beskæftigelsesfrekvens - Landsgennemsnit Antal personer - Landstal
Pædagogiske assistent uddannelse
0,45
296
0,48
1394
Social- og sundhedsuddannelsen
0,82
2056
0,82
7698
Grand Total
0,78
2352
0,76
30895

Tabel 3B3 viser, at de fire skoler tilsammen er meget tæt på beskæftigelsesfrekvensens landsgennemsnit (0.45 mod 0.48), og at beskæftigelsesfrekvensen for Social- og
Sundhedsuddannelsens vedkommende på de fire skoler er identisk med landsgennemsnittet.
Ved at sammenholde henholdsvis beskæftigelsesfrekvensen for Randers Social- og Sundhedsskole (tabel 3B2) med de tre tilgrænsende SOSU-skoler (tabel 3B3) kan det
konstateres, at beskæftigelsesfrekvensen i 2017 var en smule lavere for de Pædagogiske Assistenter, der dimitterede fra Randers Social- og Sundhedsskole, end fra de fire
skoler samlet, mens beskæftigelsesfrekvensen var identisk for Social- og Sundhedsuddannelsens vedkommende.
Som det fremgår af denne gennemgang var der i 2017 en noget nær dobbelt så høj beskæftigelsesfrekvens for de nyuddannede social- og sundhedsmedarbejdere
sammenlignet med de pædagogisk assistenters ditto. Der er tale om to forskellige del-arbejdsmarkeder, hvor der både rekrutteres og reguleres meget forskellige.
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Beskrivelse og vurdering af indsatser
Trepartsforhandlingerne i 2016 resulterede i, at tilgangen af pædagogiske assistenter i årene fremover vil blive mere end halveret. Alene dette vil alt andet lige betyde, at
de – der er blandt de udvalgte til det meget begrænset antal praktikpladser – vil stå med endnu bedre kort i forhold til at kunne få et job.
Efterspørgslen efter pædagogiske assistenter er i høj grad bestemt af politiske beslutninger og politiske valg. Derfor er skolens indsats for at bidrage til at øge
beskæftigelsesmulighederne i høj grad lagt an på fortalervirksomhed som det centrale værktøj.
Skolens seneste undersøgelse i samarbejde med regionens øvrige SOSU-skoler samt den nyeste COWI-rapport Behovet for velfærdsuddannede i Region Midtjylland viser, at
der vil opstå en mangelsituation på de pædagogiske assistenter fra starten af 2020’erne.
Antallet af pædagogiske assistenter i faglig beskæftigelse har været i kraftig vækst de seneste år. Flere forskellige arbejdsområder har fået blik for pædagogiske assistenters
kompetencer og professionalisme. Pædagogisk assistentuddannelsen giver forudsætninger for at søge ind på pædagoguddannelsen på niveau med andre optagelsesbaggrunde. Der er med andre ord tale om en række positive konklusioner, som tegner et billede af et pædagogisk område i udvikling. Både inden for daginstitutionsområdet og i bredere perspektiv inden for eksempelvis specialområdet og ældreplejen.
Samtidig giver denne nye dokumentation et godt rygstød for at gå i dialog med de administrative og politiske beslutningstagere i skolens optag-område. Det er et arbejde,
som i høj grad er blevet prioriteret i 2018. Det er skolens opfattelse, at der viser sig en gryende forståelse for, at der er mange gode grunde til igen at begynde at øge
antallet af praktikpladser på den pædagogiske assistentuddannelse.
Stort set alle dimittender fra en af de to social- og sundhedsuddannelser kan få job med det samme. Der er en stigende og alvorlig mangel på faguddannet SOSU-personale.
Det er der bred konsensus om. Når beskæftigelsesfrekvensen alligevel ikke er højere end 0,82, skyldes det, at mellem 80 og 90 % af SOSU-personalet er deltidsbeskæftigede. Skolen kan som sådan ikke have en mening om – endsige etablere en indsats for – hvordan man politisk og administrativt vælger at prioritere personaleressourcerne i
kommuner og regioner. Følgelig har skolen derfor heller ikke indsatser, der retter sig mod en øget beskæftigelsesfrekvens for social- og sundhedspersonale.
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Klare mål 4A: Elevernes trivsel
2016

2017

2019

Institution

Resultat

Resultat,
landsplan

Resultat

Resultat,
landsplan

Resultatmål

Randers Social- Elevtrivsel (Generel
og
indikator)
Sundhedsskole

4,2

4,0

4,1

4,0

4,2

Egen indsats og
motivation

4,4

4,2

4,3

4,2

Egne evner

4,0

4,0

3,9

4,0

Fysiske rammer

4,0

3,6

4,0

3,7

Læringsmiljø

4,2

4,0

4,1

4,0

Praktik

4,3

4,1

4,3

4,0

Velbefindende

4,4

4,3

4,3

4,3

Note: Tabellen viser indikatorerne for elevernes trivsel.
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,
der har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik.
Egen indsats og motivation bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes opfattelse af deres egen forberedelse, motivation, koncentrationsevne og deltagelse i undervisningen. Egne
evner er dannet ud fra fire spørgsmål, som omhandler elevens opfattelse af, om de klarer sig i godt i skolen, hvordan de klarer sig fagligt på holdet samt om de når det, de sætter sig for.
Fysiske rammer bygger på fem spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af de fysiske undervisningsforhold, vedligeholdelse og rengøring på skolen samt adgang til lokaler og udstyr,
som skal anvendes i undervisningen. Læringsmiljø bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af lærernes forberedelse, faglig støtte, evne til at formidle og give feedback
samt respekt for den enkelte elev.
Velbefindende bygger på fire spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af social trivsel på skolen, deres samarbejdsevner og om de kommer godt ud af det med deres kammerater.
Praktik er dannet ud fra 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.
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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.

Vurdering af udviklingen i resultater
Elevtilfredshedsundersøgelsen 2018 (ETU-18) havde 462 mulige respondenter. Heraf svarede 376, hvilket giver en svarprocent på 81%. Samlet set lander den generelle
indikator for elevtrivslen i ETU-18 på 4,2 point. Dermed er skolen igen tilbage på samme tilfredshedsniveau som i 2016 efter en mindre tilbagegang til 4,1 point i 2017.
Den generelle elevtrivsel er steget fra 82 til 85 procentpoint. Helt generelt peger udviklingen på, at eleverne trives bedre på skolen, eleverne angiver at det kommer godt
ud af det med hinanden, og at de er glade for skolen. Samtidig er motivationen for undervisning steget, og det samme er også synet på det at skulle arbejde sammen.
Foruden elever selv, viser ETU-18, at undervisningsmiljøet er blevet styrket i 2018, hvilket især er undervisernes fortjeneste. Eleverne angiver i højere grad ”at lærerne er
gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem”, ”at lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det”. Undervisernes pædagogiske og didaktiske præstationer er med
andre ord af eleverne blevet vurderet højere i 2018 end året før. Det er et udvikling, som skolen sætter særdeles stor pris på, og som vi ønsker at videreudvikle i det
kommende år.

Beskrivelse og vurdering af indsatser
I 2018 har vi arbejdet med en række indsatser i skolens strategi 2018-2020 med afsæt i at Randers Social- og Sundhedsskole skal være et levende skole, som eleverne gerne
vil være en del af. En stor del af skolens trivselsindsats hænger nøje sammen med vores indsats generelt for at fastholde vores elever, men der er tre af de allerede nævnte
indsatsområder under Klare mål 2, som også udgør skolens trivselsindsats, vi især vil fremhæve:

Et dynamisk uddannelsesmiljø
I udviklingen af uddannelsesmiljøet lægger skolen vægt på at skabe og understøtte fællesskaber, der udvikler eleverne. Vi skal skabe og understøtte udviklende
fælleskaber, som kan øge elevernes motivation og udvikle deres kompetencer i forhold til samarbejde, forståelse og accept mellem forskellige aldersgrupper og
livsbaggrunde.

Trivsels Smiley – et projekt fra Psykiatrifonden
Skolen deltager i foråret 2019 i Projekt Trivsels Smiley. Programmet har fokus på både håndtering og forebyggelse af mistrivsel samt fremme af mental sundhed.
Der uddannes en gruppe af medarbejdere i psykisk førstehjælp, omkring 10 GF2 undervisere får kursus i at reducere mistrivsel, og eleverne undervises i at støtte
klassekammerater, der mistrives. Vi ønsker med projektet at reducere frafald. Projektet evalueres i december 2019.

30

En stærk sundhedsprofil
Skolen arbejder strategisk med at forøge elevernes fokus på sund levevis. Vi vil gerne skabe gode muligheder for at træffe de sunde valg. Vi har netop indgået
kontrakt med en ny kantineleverandør, hvor skolen har sat krav til økologi og til at udbuddet lever op til kostpyramiden.
Skolen indførte pr. 1. august røgfri skole- og arbejdstid. Det vil sige, at man ikke må ryge på eller uden for skolens matrikel, mens man er i skole eller på arbejde.
GF1 klasserne og underviserne har deltaget i Projekt Fokus i samarbejde med Kræftens bekæmpelse, Tryg Fonden og Statens institut for folkesundhed. Skolen fik
uddannet tre rygecoaches og eleverne fik ekstra trivselslektioner.
Desuden har vi nedsæt et bevægelsesudvalg, der skal planlægge og gennemføre bevægelsesaktiviteter før, under og efter skoletid – men ikke i undervisningen.
Indsatserne skal bevirke, at flere får det godt, skaber relationer på tværs af hold og bliver parate til at begå sig på arbejdsmarkedet. Hvis de oplever det, vil incitamentet
til at gennemføre uddannelsen forhåbentligt stige.
Derudover fortsætter vi en række indsatser, som vi har gode erfaringer med. Skolens skolekoordinator afholder løbende en række events og aktiviteter med fokus på at
skabe det gode skolemiljø. Godmorgen-arrangementer, elevsamlinger med sang og musik, foredragsarrangementer mv. er med til at binde eleverne sammen på tværs af
hold og uddannelser. Skolekoordinatoren understøtter også, at skolen har et yderst velfungerende elevråd.

Klare mål 4B: Virksomhedstilfredshed
2016
Institution

Randers Socialog
Sundhedsskole

2017

2019

Resultat

Resultat,
landsplan

Resultat

Resultat,
landsplan

Resultatmål

Virksomhedstilfredshed
(Generel indikator)

7,85

7,48

7,85

7,47

8,1

Virksomhedens oplevelse af
samarbejdet med skolen

8,16

7,20

7,94

7,19

Virksomhedernes oplevelse
af eleverne

7,16

8,08

7,56

8,07
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Note: Virksomhedstilfredshed (Generel indikator), er en samlede indikator for praktikvirksomhedernes oplevelse af erhvervsskolerne. Indikatoren er dannet af de 13 spørgsmål, som indgår i
de to separate indikatorer: ”Virksomhedernes oplevelse af eleverne” og ”Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med skolerne”.
Virksomhedernes oplevelse af eleverne. Indikatoren bygger på fire spørgsmål, som omhandler virksomhedernes vurdering af elevernes motivation, viden og praktiske faglighed.
Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med skolerne. Indikatoren bygger på ni spørgsmål, som omhandler virksomhedernes vurdering af informationen og vejledningen fra skolen samt
hvorvidt samarbejdet lever op til virksomhedens forventninger.
Indikatorerne går fra 1-10, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige tilfredshed og 10 udtrykker den bedst mulige tilfredshed.

Vurdering af skolens resultat
Skolens virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) baserer sig på svarene fra de overordnede uddannelsesansvarlige, som skolen har et tæt og kontinuerligt samarbejde
med i løbet af året. Det drejer sig i alt om 10 uddannelsesansvarlige fordelt med fire for den pædagogiske assistentuddannelse og seks for social- og sundhedsuddannelsen.
Der differentieres ikke mellem SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen. I den følgende gennemgang af de to områder anvendes samme tilfredshedsskala
på 0–100 procentpoint (hvor 100 er udtryk for maksimal tilfredshed), som anvendes i analysen.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2018
Skolens resultat
2018 og (2017)
Pædagogisk
Assistentuddannelse 2018
og (2017)
Social- og
Sundhedsuddannelserne
2018 og (2017)

Samlet tilfredshed

Elevens præstation

Samarbejde

Information og vejledning

81 (78)

74 (73)

77 (73)

79 (80)

89 (78)

83 (73)

82 (76)

86 (66)

76 (78)

68 (73)

73 (77)

75 (83)

Skolens samlede resultat viser, at de uddannelsesansvarliges tilfredshed samlet set er steget et par procentpoint. Resultatet dækker imidlertid over to forskellige
udviklinger.
De uddannelsesansvarlige for den pædagogiske assistentuddannelse har alt overvejende afgivet en højere tilfredshedsvurdering i 2018 end i 2017. Som det fremgår af
tabellen, er det især vurderingen af Elevens præstation og Information og vejledning, der er steget med mange procentpoint. Skolen vurderer, at det er resultatet af en
endnu mere målrettet og intensiv fastholdelsesindsats, som blev iværksat som konsekvens af de kraftige beskæringer, der fandt sted på uddannelsen med virkning fra
32

2017. Det har således været et højt prioriteret mål at udvælge de bedst egnede elever til GF2-PA med henblik at skabe det bedst mulige kandidatfelt til de relativt få
praktikpladser på hovedforløbet. Samtidig har der været en tæt og løbende dialog med den enkelte elev og dennes praktiksted. Skolen fastholder og udbygger denne
indsats i 2019.
De uddannelsesansvarlige for social- og sundhedsuddannelserne har samlet set afgivet en lavere tilfredshedsvurdering i 2018 end i 2017. Som det fremgår af tabellen er
der tale om en lavere vurdering på de tre parametre Elevens præstation, Samarbejde samt Information og vejledning. Hvad angår Elevens præstation er der grund til at
antage, at de øgede uddannelseskrav betyder, at eleverne skal honorere større krav. Hvor flertallet af elever tidligere skulle honorere kravene til SOSU-hjælperuddannelsen, skal flertallet af eleverne nu honorere kravene til SOSU-assistentuddannelsen. Hvad angår Samarbejde og Information og vejledning er der grund til at tro,
at også de uddannelsesansvarlige er blevet udfordret af de mange uddannelsesændringer, som er fulgt med de nye social- og sundhedsuddannelser. Men det er som
nævnt kun antagelser, som skal undersøges nærmere gennem dialog med netop de uddannelsesansvarlige.
For alle tre parametres vedkommende påhviler det derfor skolen at forbedre samarbejdet med de uddannelsesansvarlige i 2019. De primære fora for disse samarbejder
vil være det lokale uddannelsesudvalg, skole-praktikudvalg samt lokale møder, hvor fælles løsninger på de fælles udfordringer skal findes. Dette skal suppleres af en styrket
direkte dialog mellem den enkelte uddannelsesansvarlige og uddannelseschefen for SOSU-uddannelserne. Regionen og kommunerne i skolens optag-område har forskellige
rammer og muligheder og derfor også forskellige ønsker til samarbejdet. Skolen vil i videst mulig omfang forsøge at imødekomme disse.

5. Praktikpladsopsøgende arbejde
Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2?
Institution

Randers
Social- og
Sundhedssk
ole

OPGØRELSESPERIODE
(Periode hvor kvalifikationen er
opnået)
INDIKATORER
I hoved- I aftale
forløb
I skolepraktik
Ikke i
hovedforløb

Praktikpladssøgende
Ikke praktikpladssøgende

2016
1.4.2016 - 31.3.2017
Antal,
institution

Andel,
institution

2017
1.4. 2017 - 31.3.2018

Andel,
Landsplan

Antal,
institution

Andel,
institution

2019
1.1.2019 - 31.12.2019

Andel,
Landsplan

RESULTATMÅL, andel

175

38%

43%

135

49%

51%

56%

.

.

13%

.

.

13%

-

6

1%

3%

6

2%

2%

10%

284

61%

42%

134

49%

33%

34%

Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb.
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Definition af opgørelsen af overgang mellem grundforløb og hovedforløb
Populationen udgøres af alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløb i den angivne periode. En elev har opnået en kvalifikation til hovedforløb, såfremt
skolen har registreret dette, eller hvis skolen har afgangsmeldt dem med koden ”32 Gennemført grundforløbet – fortsætter ej”. For hver person opgøres overgangen
fra det senest fuldførte grundforløb i perioden, dvs. GF2. Såfremt en person i en periode opnår kvalifikation til hovedforløb, men beslutter sig for i næste periode at
tage et opgraderingsforløb, vil personen tælle med i begge perioder.
For hver elev i populationen måles status efter tre måneder fra datoen for opnået kvalifikation. F.eks. vil en elevs overgang, hvis denne har opnået kvalifikation til
hovedforløbet d. 31. januar 2018, måles den 30. april 2018.
Elevstatus kan antage følgende værdier: i uddannelsesaftale, i skolepraktik, registreret som praktikpladssøgende og øvrige. Elever, der har opnået kvalifikation til
hovedforløbet, men ikke er overgået til hovedforløbet, og som samtidig ikke er registreret som søgende samt elever, der ikke er i aftale på statustidspunktet, men har
været i aftale, kategoriseres som øvrige (ikke praktikpladssøgende).
For skolebaserede uddannelser, hvor der ikke indgås uddannelsesaftale med en virksomhed, betragtes en elev som overgået til en uddannelsesaftale, såfremt eleven
er i gang med hovedforløbet tre måneder efter afsluttet grundforløb.

Vurdering af udviklingen i resultater
Tabel 7: Klare mål 2 - Frafald i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb – I gang/ ikke i gang med hovedforløb tre måneder efter afsluttet GF2-forløb 2018*
Status efter 3. mdr.
efter tilgang

SOSUhjælperuddannelsen

SOSU-assistentuddannelsen

Pædagogisk Assistent
uddannelsen

I alt

I gang med HF

38

73%

52

55%

16

38%

106

56%

Afbrudt HF

1

2%

5

5%

-

-

6

3%

Ikke i gang med HF

13

25%

38

40%

26

62%

77

41%

I alt

52

100%

95

100%

42

100%

189

100%

Kilde: Z8172 * 2018-tallene dækker perioden 01.01.18 – 30.06.18, da det ikke er muligt at inkludere senere GF2-dimittender for den 01.04.2019

Det foreløbige samlede resultat for 2018 – jf. tabel 7 - indikerer, at andelen af elever, der er i gang med et hovedforløb tre måneder efter afsluttet grundforløb 2, vil være
på cirka 56 %. Der er med andre ord udsigt til en positiv udvikling i forhold til 2017, hvor andelen var på 49 %.
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Vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse
Som beskrevet under Sammenfatning, Den pædagogiske assistentuddannelse under Klare mål 2 side 19, så er hovedudfordringen, at der udbydes for få praktikpladser til
det antal GF2-PA-elever, som har opnået den formelle kvalifikation til hovedforløbet.
Den efterhånden ofte omtalte situation, at der kun stilles et meget begrænset antal praktikpladser til rådighed, skærpes yderligere i disse år af, at der fortsat er en gruppe
af GF2-PA-dimittenter fra tidligere årgange, som ønsker en praktikplads. Så på trods af, at de nyeste GF2-PA-dimittenter fra juni 2018 er privilegeret ved at være kvoteelever, så er de lige nu udsat for konkurrence om praktikpladserne fra tidligere GF2-PA-dimittenter. Dette afspejler sig i overgangsfrekvensen fra GF2-PA til hovedforløbet
efter 3 måneder. Samtidig er der grund til at understrege, at dette er en midlertidig situation. Om få år vil der mangle GF2-PA-dimittender og nyuddannede pædagogiske
assistenter.
Skolen har derfor strategisk valgt at drive fortalervirksomhed for, at antallet af praktikpladser på den pædagogiske assistentuddannelse øges, og at kvotebestemmelsen på
GF2-PA reguleres i overensstemmelse hermed. Sammen med de øvrige SOSU-skoler i den midtjyske region har vi netop dokumenteret, at der er efterspørgsmål på de
pædagogiske assistenter - både på dag-området og inden for specialområderne, hvor de i stigende grad vinder fodfæste. Stigende efterspørgsel efter pædagogiske
assistenter forudsætter, at man øger dimensioneringen af praktikpladser på den pædagogiske assistentuddannelse. Med dette som afsæt, vil skolen være i fortsat dialog
med alle relevante uddannelsespartnere i 2019, og det vil ske i en koordineret indsats i samarbejde med de øvrige SOSU-skoler i regionen samt Danske SOSU-skoler.

Vedrørende SOSU-uddannelserne
Som beskrevet under Sammenfatning, SOSU-uddannelserne under Klare mål 2 side 18, så er der belæg for at være forsigtig optimistisk med hensyn til en øget
overgangsfrekvens fra GF2-SOSU-forløbene til hovedforløbene i 2018 målt i forhold til 2017. Det betyder ikke, at skolen stiller sig tilfreds med en overgangsfrekvens på
cirka 56 %. Denne skal langt højere op for at imødekomme den store efterspørgsel på faglært SOSU-personale. Foruden de målrettede indsatser mod frafald på GF2-SOSUforløbene har skolen i 2018, som beskrevet, haft særligt fokus på at afdække to forhold. Eventuelle flaskehalse og elevernes søgemønstre.
Med forbehold for, at den næste dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne endnu ikke er udarbejdet, er der ingen tvivl om, at skolens fokus i 2019 og
de kommende år vil være at rekruttere og uddanne et tilstrækkeligt antal SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Konkretiseret ved, at skolen skal opfylde praktikpladsdimensioneringen ved at levere et tilstrækkeligt antal kvalificerede GF2-SOSU-dimittender til hovedforløbet for SOSU-hjælperuddannelsen og hovedforløbet for SOSUassistentuddannelsen.
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6. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG)
Randers Social- og Sundhedsskoles fælles pædagogiske og didaktiske grundlag udspringer af skolens strategiske fokus med fire pædagogiske satsninger. Disse har
til sammen til formål at sætte retningen for de kommende års pædagogiske arbejde og udvikling.
Formålet er at sikre:




At alle elever udfordres, så de bliver så dygtige som muligt
At flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse.
At skolen fortsat positionerer sig som en pædagogisk progressiv uddannelsesinstitution

Skolen arbejder målrettet på at udvikle en pædagogisk praksis hvor de pædagogiske ledere går i front i forhold til at udvikle og implementere god uddannelse. Det er den
pædagogiske ledelse, der skal sikre, at vi arbejder systematisk og evidensinspireret med udvikling af en pædagogik, som virker for eleverne.
Randers Social- og Sundsskole arbejdes med tre elementer, som hver især har en vigtig betydning i forhold til at få skabt en systematisk og evidensinspireret
pædagogisk udviklingspraksis.

Pædagogisk
ledelse

FPDG

Pædagogiske
satsninger
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Pædagogisk ledelse på Randers Social og Sundhedsskole
Pædagogisk ledelse er et centralt omdrejningspunkt i skolens pædagogiske virke, hvilket ses igennem de projekter, hvor vi har deltaget med pædagogisk ledelse
som tema. Ligeledes understøttes og udvikles den daglige pædagogiske praksis fortsat af det igangværende ph.d.-studie og den interne ressourceperson (pædagogisk
ledelseskonsulent), som har til opgave at facilitere og understøtte en erfaringsbaseret såvel som forskningsinformeret udvikling og forankring af pædagogisk ledelse i
organisationen.
I 2019 vil skolens pædagogiske ledere fortsat arbejde med at udvikle og implementere en systematik omkring observation og feedback i undervisningen, et lokalt
ledelsesdesign udviklet igennem projektet ”Ledelsesfeedback” (Pædagogisk ledelse på tværs).
Indsatsen for pædagogisk ledelse på Randers Social og sundhedsskoles i 2019 har som fortsat mål:
-

At fremme en fælles meningsskabelse om pædagogisk ledelse på såvel det strategiske som operationelle niveau i organisationen
At fortsætte med at udvikle og forfine pædagogisk ledelse som en systematisk og koordineret indsats i hele organisationen på følgende vis:

Klasserumsobservationer som afsæt for feedback og kollaboration
På Randers Social- og sundhedsskole vil observationsinformeret feedback danne afsæt for undervisernes professionelle læring. Professionel læring er
kendetegnet ved, at elevernes læring er målet for en analyse og refleksion over praksis. Leder og underviser taler om, hvordan den konkrete undervisning har
effekt på elevernes læring samt hvilken viden og kompetencer, underviseren har brug for at opbygge og udvikle for at fremme elevernes læring.
Undervisningsobservationerne skal endvidere bidrage til at skabe transparens omkring skolens undervisning, så lærerne kan lære af hinanden. På baggrund af
observationerne vil det være muligt for den pædagogiske ledelse at udlede generelle pædagogiske problemstillinger, der kan bidrage til fælles drøftelser og udvikling af
skolens pædagogik til gavn for elevernes læring.

Styrke det kollaborative samarbejde i læringsfællesskaber
Skolen tror på, at god undervisning er resultatet af en kollektiv indsats i professionelle samarbejder med høj social kapital. Skolens pædagogiske ledelse tager
derfor ansvar for at sikre de nødvendige strukturelle rammer, der gør det muligt at mødes og planlægge den overordnede proces for det professionelle
samarbejde. Dialog og fælles meningsskabelse skal sikre et fundament, hvor der kan opbygges tillid i relationer såvel horisontalt som vertikalt. De pædagogiske
ledere vil følge op på, hvorvidt ”produktet” af samarbejdet afspejler skolens pædagogiske strategi, og hvorvidt materialet gøres tilgængelig for øvrige
undervisere.
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Monitorere og understøtte forankringen af skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag i den daglige undervisningspraksis
Den pædagogiske ledelse vil anvende observationer til systematisk refleksion og vurdering af, hvorvidt og hvordan det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag
har effekt på elevernes læring i praksis.

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag på Randers Social- og Sundhedsskole
Skolen har gennem de senere år arbejdet målrettet med at implementere skolens pædagogisk didaktiske grundlag. Grundlaget er inspireret af John Hatties Synlig
læring (2010) og Hattie og Timberleys model for feedback ”The power of feedback” (2007) samt af Dorte Ågaard i forhold til relationer og styring.
Denne lyder således:
•
•
•
•

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

Gennem en evidensinspireret og systematisk eksperimenterende pædagogisk praksis vil Randers Social- og Sundhedsskole i de kommende år forsat understøtte og udvikle
det pædagogisk didaktiske grundlag.
Det drejer sig blandt andet om følgende aktiviteter
Kontaktlærerrollen: Randers Social- og Sundhedsskole vil i 2019 sætte fokus på kontaktlærer-rollen. Vi ønsker at skabe en tydelig rollefordeling mellem
kontaktlæreren, undervisergruppen, mentorfunktioner og uddannelsesvejleder. Dette er centralt i forhold til implementering af ”relationer og styring”, da
kontaktlærerrollen og hvordan denne forvaltes, har stor indflydelse på klasserummet og klasseledelsen.
Den samlede undervisergruppe har igennem det sidste år været med til at evaluere og udvikle en kontaktlærerhåndbog, som kan understøtte det daglige
kontaktlærerarbejde omkring den enkelte elev og elevgruppen. Dette arbejde implementeres i 2019.
Læringscenter: Randers Social- og Sundhedsskole skal i de kommende år udvikle skolens læringscenter. Her er skolens ressourcepersoner i gang med et
udviklingsprojekt hvor læringscenteret skal være et centralt omdrejningspunkt i elevernes multiple læringsprocesser. Her tænkes i alt fra feedbackformer,
træning, repetition til information, oplysning mv. Læringscenterkoordinatoren skal i samarbejde med skolens øvrige pædagogiske ressourcepersoner og skolens
pædagogiske ledelse udvikle didaktiske koncepter til læringscenteret, som blandt andet skal understøtte kollaborative læreprocesser.
One note Master: Randers Social- og Sundhedsskole har valgt at benytte sig af en fælles skole udviklet ”materiale bank” i forhold til undervisningsmaterialer kaldet en ”Master”. Denne ”Master” er oprettet i programmet One Note og indeholder, ift. den enkelte uddannelse, fagmaterialer og opgaver for de enkelte
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undervisningsgange. For at sikre yderligere implementering af læringsmål og at disses gøres synlige for eleverne, vil vi udvikle en fast struktur og placering af
læringsmålene i ”Master” og følge op på at disse skrives ind.
Simulationsprojekt – udvikling af standarder for simulationsundervisning: Randers Social- og Sundhedsskole deltager i et projekt sammen med de fem andre social- og
sundhedsskoler i Region Midtjylland. Projektet tager udgangspunkt i simulationsbaseret undervisning, som er en praksisnær undervisningsform, der simulerer virkelige
arbejdssituationer, for at styrke elevernes evne til at omsætte teori til praksis. Inden for social- og sundhedsområdet kan dette både ske via rollespil og forumteater men
også ved hjælp af simulationsteknologi, fx dukker, som kan programmeres til at have bestemte symptomer. Formålet med projektet er at udvikle regionsstandarder for
simulationsundervisning på social- og sundhedsuddannelserne. Standarderne skal dække simulationsundervisningen hele vejen gennem social- og sundhedsuddannelsen.
Det er derfor både elever på Grundforløb 2 (GF2) samt både SSA og SSH, der i fremtiden skal modtage simulationsundervisning baseret på standarderne.
Ligeledes har Randers Social- og sundhedsskole deltaget i udviklingen af et diplommodul i samarbejde med VIA University College, hvor flere medarbejdere er afsted som
en del af deres obligatoriske erhvervspædagogiske diplom eller som en del af det strategiske kompetenceløft (10 ETCS).

De 4 strategiske satsningsområder
I 2019 vil skolen fortsat have fokus på at udvikle undervisning med afsæt i skolens strategi for 2018-2020 (se skolens hjemmeside), her vil der være særlig fokus
på strategisporet: ”Vi bevæger os sammen – vi arbejder eksperimenterende og er aktiv lærende”.
Strategisporet har følgende strategiske satsningsområder:
•
•
•
•

Talentdidaktik
Digitaliseret læring
Motivation
Simulation

Talentdidaktik
Skolen ønsker at udvikle en særlig talentdidaktik målrettet de særlig talentfulde og motiverede elever. Talentdidaktikken vil blive bygget op omkring kollaborative
læreprocesser, differentiering af læringsmål samt feedback, da vi ønsker, at talenterne bliver mødt med:
•
•
•

Et elevsyn, som bygger på medskabelse og på at eleverne er deres egen autoritet
En undervisning, som udforsker elevernes muligheder, fjerner barrier og er dialogisk basseret.
Et sigte på, at eleverne skal producere ny viden
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Skolen har deltaget i en række projekter vedrørende talentspor. Disse har blandet andet haft fokus på at udvikle læringsmål til talentspor samt implementering i
undervisningen. Vi vil forsætte vores arbejde med at udvikle en talentdidaktik. Dette vil blandt andet komme til udtryk ved at arbejde videre med læringsmål på
talentspor. Det betyder, at eksisterende læringsmål skal genbesøges, og dem, der mangler, skal udvikles.
Yderligere vil der i den kommende talentdidaktik blive sat fokus på feedback til talentspors eleverne. Her tænkes der særligt på feedback i forhold til elevernes
personlige kompetencer i læringsrummet såvel som deres fagfaglige kompetencer. For at arbejde målrettet med dette er skolen blevet en del af STUK Styrelsen
for Undervisning og Kvalitets forsøgs- og udviklingsprogram med titlen ”Udvikling og afprøvning af tiltag, som styrker praksis i forhold til bedømmelseskriterier og
-kultur samt talentspor og fag på højere niveauer på EUD”. Her ønsker vi særligt at arbejde med de personlige kompetencer og med, hvordan underviserne kan
arbejde med at give feedback ift. disse. En del af talentdidaktikken vil ligeledes blive at skabe en øget tilknytning til praksis igennem særlige samarbejder ud af
huset. Dette øgede samarbejde skal kobles op på undervisningen, så det skaber en særlig praksisnær undervisning, der øger muligheden for transfer.

Digitaliseret læring
Skolens 2018-2020 strategi indeholder blandt andet et fokus på digitaliseret læring og på, hvordan skolen vil benytte sig af nye digitale muligheder i
undervisningen, netop for at sikre en mere praksisnær undervisning. Det kan f.eks. være VR briller eller produktion af film og hologrammer. Yderligere indeholder
strategien også et fokus på at etablere partnerskaber med praksis, som skal sikre, at skolen er med i førerfeltet på integration af aktuelle erhvervsrelaterede
teknologier i uddannelsen og undervisningen. Derigennem ønsker vi at skabe en meget tæt kobling mellem praksis og undervisningen.
Skolen ønsker at udvikle fulde digitaliseret læringsforløb ved:




Afsøgning af forskellige digitale læringsdidaktikker og metoder
Udvælgelse af læringsdidaktik og metode til de enkelte læringsforløb på baggrund af elevernes læringsforudsætninger og implicerede fag mål
Udvikling og implementering af læringsforløb.

Motivation
I skolens 2018–2020 strategi er der et særligt fokus på motivation, hvilket betyder en række tiltag, som kan understøtte det pædagogiske strategifelt ”relationer
og styring”. Vi ønsker målrettet at styrke elevernes motivation igennem den positive lærer/elevkontakt, men vi ønsker også at være undersøgende og igangsætte
nye tiltag, hvor motivation i undervisningen er omdrejningspunktet.
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7. 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:
”Udvikling og afprøvning af tiltag, som styrker praksis i forhold til talentspor og fag på højere niveauer på EUD”: Randers Social- og Sundhedsskole har i det sidste år
deltaget i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets forsøgs- og udviklingsprogram. Hvor vi har arbejdet med de personlige kompetencer og med, hvordan underviserne
kan arbejde med at give feedback. Projektet skal ligeledes være med til at sikre, at vi også arbejder med undervisningsdifferentiering i forhold til de særligt dygtige
elever. Projektet skal også være med til at tydeliggøre, at undervisningsdifferentiering både kan handle om differentiering vedrørende fag mål men også personligeog erhvervsfaglige kompetencer.
Digitaliseret læring og læringscenter: Skolen vil udvikle digitalt læringsforløb til både EUX og EUD. Dette vil blandt andet være målrettet individuelle forløb, bonusog støttefag samt små hold, som befinder sig i læringscenteret. Et af kvalitetskriterierne for digitale læringsforløb er, at de skal tage højde for undervisningsdifferentiering og derved sikre, at alle elever, der deltager i de digitale undervisningsforløb, bliver tilpas udfordret og derigennem bliver så dygtige som muligt.
One note som læringsredskab: Skolen har i det sidste år arbejdet med at udvikle Master materialer igennem One Note samt med at udvikle elevdelen til at kunne
rumme elevernes materialer i form af noter og produkter. Det kommende år vil vi sætte fokus på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at benytte One note som
et didaktisk redskab, der i højere grad understøtter undervisningsdifferentiering. I udviklingen af undervisningsdifferentiering skeler vi bl.a. til Thomas
Borchmanns forståelse af differentiering. Hvor det særligt er den elevstyrede differentiering, vi er inspireret af:

Differentiering gennem
lærerbestemte opgaver
og med testbaserede
udgangspunkter

Differentiering gennem
indsats i forhold til almene
uddannelseskompetencer
enten i læringssituationen
eller som ekstra
hjælpeforanstaltninger

Differentiering gennem
design, der indeholder
en bred pallette af
roller, der tillader her-og
-nu push af eleven i
rollespektret periferi /
centrum, aktiv/passiv og
iagttagende/ handlende

Differentiering via
øget elev-frihed dvs.
differentiering ved
overdragelse af en
højere grad af
kontrol i forhold til
valg af detailemne,
tempi, metode,
sekvens, produkt
etc. til eleven

Differentiering
gennem øget varians i
under-visningen mhp.
på øgede muligheder
for elevens egen
situations-tilkobling.

Lærerstyret   Elevstyret
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Forventet effekt
Skolen forventer, at de samlede indsatser omkring styrket undervisningsdifferentiering vil kunne læses af et øget antal elever, der gennemfører en uddannelse, og
ved at flere elever bliver dygtigere.
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