
 

 

 

 

 

EVALUERING  
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mellem 

Direktør Maria Dyhrberg Rasmussen 

og 
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Resultatlønskontrakt for direktør Maria Dyhrberg Rasmussen / 2019 

Nedenstående er afrapportering af resultatlønskontrakt 2019 indgået mellem bestyrelsen for Randers Social -  og Sundhedsskole ved formand Poul 

Søe Jeppesen og direktør Maria Dyhrberg Rasmussen .  

Kontraktperioden har været gældende for perioden 1. januar til 31. december 2019.   

 

Indsatsområder 

 Mål Indsatser og mål Indikatorer  Andel af 

samlet 

resultat 

 Basis ramme 

1. Øget fokus på organisering og udvikling af skolens efter -videreuddannelsesaktiviteter  

2. Fokus på øget og tættere samarbejde med grundskolerne  og den nye FGU  

3. Udvikling og udbud af nye før -uddannelsesaktiviteter  

4. Den innovative social -  og sundhedsskole  

58 %  

1 Øget fokus på organisering og 

udvikling af skolens efter-

videreuddannelsesaktiviteter 

  

Efter -videreuddannelsesaktiviteter er 

udfordrede – det et en national 

tendens, men den slår også igennem 

lokalt på skolen, hvor elevtallet i 2018, 

var det  mindste i 10 år!  

 

Fokus på dannelse og understøttelse 

af et bære dygtig t  og 

udviklings orienteret fundament for 

skolens efter -videreuddannel -

sesaktiviteter vil derfor være central i 

det kommende år.  

 

 

 

 

 

1.  Udarbejde en strategi for skolens 

brancheområder , som medfører , at 

efteruddannelses aktiviteten øges.  

 

2.  Afsøgning af nye og tættere partnerskaber 

omkring organisering af udbud af efter -

videreuddannelsesaktiviteter.  

 

3.  Det er et politisk mål at test og prøver fremover er 

en integreret del af alle AMU - forløb. Formålet er at 

bidrage til ,  at læringsudbyttet for deltagerne øges . 

Skolen skal være en aktiv bidragsyder til udvikling 

af tes t og prø ver til AMU.  

  

 

 

 

 

1.  Skolens efteruddannelses -

aktiviteter  er steget med 

minimum 10 % (2018: 36  

ÅE)  

 

2.  Nye og tættere 

partnerskaber omkring 

VEU er afsøgt, beskrevet 

og etableret med 

relevante 

samarbejdsskoler.  

 

3.  Test og prøver er 

integreret i skolens udbud 

17  %  
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4.  Der gennemføres en evaluering af ”VIS KVALITET” 

efter hvert kursus.  

 

af uddannelser i takt med, 

at de udvikles i 2019.  

 

4.  Skolens gennemsnit i  VIS 

KVALITET tal skal som 

minimum  fastholdes.  

 Evaluering:  

 

Ad. 1.  

Der er ikke sket den forventede vækst i antal årselever i 2019 som forventet. Anta l 

årselever er faldet fra 33 ÅE i 2018 til 30 ÅE  i 2019. Årsagen er mangeartet. Dels et 

personaleskifte; skolens mangeårige konsulent på området valgte at gå på efterløn 

medio året. Det har taget tid for vores nye konsulent at opbygge relationer at skaffe 

sig kenskab til området. Dels vurderes det også at kommunernes pressede økonomi 

sammenholdt med den personalemangel som har præget området i komm unerne i 

2019 også har haft en negativ indflydelse på kommunernes mulighed for at kunne 

frigive medarbejdere til kompetenceudvikling. Billedet er genkendeligt på andre social -  

og sundhedsskoler. Vi samarbejder blandt andet med RAR Østjylland om muligheder 

og løsninger.  

 

Ad. 2.  

I 2019 er der indgået en ny samarbejdsaftale mellem de Midt -  og Nordjyske SOSU -

skoler omkring AMU -udbud. Indtil 2018 bestod der et regionalt netværk med deltagelse 

af skolerne repræsenteret i Region Midtjylland. I 2019 enedes skolern e om at fortsætte 

dette samarbejde og som noget nyt inddrage SOSU -Nord som partner. Ny kontrakt er i 

2019 udformet og godkendt af alle parter medio 2019.  

Der er endvidere i foråret 2019 afsøgt muligheder for særligt forstærket samarbejde 

med en anden skole . En afsøgning som blev udsat grundet organisatoriske årsager. 

Afsøgning er aftalt til at blive genoptaget i 2020.  

 

I foråret 2019 indsendte vi en ansøgning om udbudsret for 2020 -2024. I sensommeren 

2019 blev vi tildelt udbudsretten til alle ansøgte FKB’er i de kommende 4 år.  

 

Ad. 3.  

Vi har på skolen bidraget meget aktiv i udvikling af prøver til AMU -uddannelser. Udover 

et omfattende bidrag til selve udvikling af prøver har vi som skole ligeledes været 

involveret med en dedikeret medarbejder som ”superudvikler” på nationalt plan. Test 

og prøver er udviklet og bliver implementeret løbende i 2020.  

 

14 % 
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Ad. 4  

Resultatet vurderes fastholdt i forhold til 2018  

VIS kvalitet samlet for skolen:  

2018: gennemsnitlig (middelværdi) vurdering fordelt på spørgsmål 7,6 /saml et 

kursusudbytte 7,9  

2019: gennemsnitlig (middelværdi) vurdering fordelt på spørgsmål 8,0/ samlet 

kursusudbytte 7,9  

 

Organisatorisk har der på solen i 2019 været arbejdet med at styrke organisationen 
omkring efter -videreuddannelse. Der er blandt andet impl em enteret en 

udviklingsgruppe bestående af kursusunderviserne og en tovholder.  
 

Underviserne har fået skabt et vigtigt netvær k med hinanden i.f.t. at ”VIS kvalitet” 

evalueringerne skaber læring og udvikling  

2 Fokus på øget og tættere 

samarbejde med grundskolerne og 

den nye FGU 

  

Rekruttering til uddannelserne har 

gennem de seneste år været den 

største udfordring for skolen, og det er 

det fortsat i 2019 . Vi forudser, at 

dimensioneringen, der er tilknyttet 

Randers Social -  og Sundhedsskole , 

fremadrettet  vil være vanskelig at 

opfylde. Det bliver derfor centralt med 

et tæt fokus på et øget og tættere 

samarbejde me d grundskolerne.  

 

 

 

 

 

1.  På baggrund af hensigter og muligheder i EUD -

aftalen ”Fra folkeskole til faglært ” udarbejdes og 

implementeres en rekrutteringsstrategi og en 

handlingsplan for at sikre og under -støtte 

rekruttering af unge til GF1 og rekruttering til GF2 

SOSU og GF2 PA.  

 

2.  Der etableres  nye  samarbejde r med grundskolerne 

i skolens samarbejdskommuner om ud foldelse af 

mulighederne i EUD-aftalens punkt 1 og 2;  

¶ Udbud af valgfag i for eleverne i 7. -9. klasse  

¶ Udbud af relevante forløb , der opfylder 

kravene for fælles mål for fagene.  

¶ Øget praksisfaglighed i folkeskolen  

¶ Kompetenceudvikling af vejledere og 

folkes kolelærere . 

 

3.  Der udarbejdes en strategi -  og handlingsplan 

med henblik på at øge antallet af elever , der 

kommer ind via den udvidede adgang til 

grund - forløbets første del, jf. ny EUD -aftale  

 

 

 

1.  Rekrutteringsstrategi 

udarbejdet og handlinger 

igangsat . 

 

Antallet af elever på GF1 

er øget  (2018: 58  elever ) . 

 

2.  Der er etableret nye 

formaliserede 

samarbejder, som 

opfylder målene og 

indsatserne i EUD -aftalen.  

 

3.  Strategi -  og handlingsplan 

er udarbejdet, og antallet 

af elever, som kommer 

ind via den udvidede 

adgang, er steget (2018: 

5 elever)  

 

16  %  
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4.  Samarbejdsmuligheder omkring den nye FGU 

afsøges , og der udarbejde s en strategisk 

indsatsplan . 

 

4.  Der er etableret et 

formaliseret samarbejde 

med FGU Østjylland 

omkring uddannelsen og 

aftag af eleverne.  

 

 Evaluering: 

 

 

 

 

 

Ad. 1 

Grundet afskedigelse i chefgruppen og deraf organisationsændringer blev arbejdet med 

udarbejdelse af en ny intern rekrutteringsstrategi forsinket. Skolen har sammen med 

Randers kommune deltaget aktivt i analyse og understøttelse af en vedtaget fælles 

rekrutteringsstrategi, med deltagere fra skolen, FOA og kommunen. Arbejdet 

fortsætter ind i 2020.  

Derudover har vi gennemført dialogrunde med alle kommunerne ift at belyse deres 

perspektiv på rekrutteringsudfordringerne og indarbejde det  i løsninger vi som skole 

kunne udbyde. Dette har resulteret i udvikling af det nye Klar -Parat -SOSU 

uddannelsestilbud samt udbud af FØR -SOSU i Randers.  

Vi har desuden indledt en indledende tættere dialog med RAR omkring, hvordan de kan 

være med til at unde rstøtte skole og kommuner i at løse den fælles 

rekrutteringsudfordring.  

 

Antallet af elever til GF1 i år har uagtet bestræbelse på det modsatte desværre været 

lavere end sidste år. 2018: 58 elever, 2019: 41 elever  

Der var i alt 58 ansøgere til EUD i Rande rs og Grenå d. 1. marts. 12 ansøgere trak 

deres ansøgning inden uddannelsesstart og 7 fik afslag.  

Der var således 32 elever som startede på EUD og 9 startede på EUX. Vi oprettede i 

2019 således blot 2 grundforløbshold i Randers. Da der endnu engang var bl ot 9 

ansøgere til Grenå, og trods en meget intensiveret indsats ikke lykkes med at øge 

antallet, valgte vi ikke at oprette hold der, men henviste til afdelingen i Randers.  

Vi har i 2019 arbejdet endnu tættere vores fælles uddannelsestilbud med Tradium 

omk ring at flere vælger indgange; sundhed, omsorg og pædagogik som deres 

uddannelsesvalg.  

 

EUD10 i Randers er udviklet med henblik på at give eleverne et inspirerende indblik ind 

i den faglighed man får ved at tage en uddannelse på social -  og sundhedsskolen.   

I efteråret 2019 har der været arbejdet endnu tættere med EUD10 med henblik på at 

få flere til at søge på SOSU - indgangen ad den vej.  

 

13 %  



 

6 
 

Der er afviklet flere praktikker for PTU -deltagere på SOSU i 2019 med henblik på at 

øge rekruttering af denne vej.  

 

 

Ad. 2 

Der er etableret formaliserede samarbejder med skoler i alle samarbejdskommuner. 

Indledende en enkelt skole i hver kommune. Der er udviklet valgfag som har været 

afviklet enten i efteråret 2019 eller er sat til afvikling i forår 2020. der har været 

udtr ykt stor tilfredshed med samarbejdet fra de involverede grundskoler og der er målt 

en høj elevtilfredshed. Målet er en udbredelse af koncept og modeller til flere skoler i 

alle kommuner i 2020.  

 

Skolen har ligeledes været aktive i den fælles brobygningskam pagne som Danske 

SOSU-skoler igangsatte sommer 2019. Her havde vi ansvar for at udvikle 

brobygningsmateriale til bla. 5 -7.kl. og 10. kl.  

 

I 2019 har vi med ekstern finansiering haft mulighed for at arbejde med udvikling og 

produktion af diverse multimediem aterialer – både nogle som giver et mere realistisk 

billede af praksis og uddannelse for elever på skolen og som har til formål at give 

undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner, blandt grundskoler et mere nuanceret 

billede af SOSU og PAU m.m. Det gæl der både VR - film der viser situationer fra 

plejehjem og børnehaver, VR -simulations færdighedsprogrammer og ”5D”-VR 

oplevelser (KOMA).  

 

Ad. 3 

Der har grundet omorganiseringer ikke blevet udviklet en  særlig strategi -  og 

handlingsplan for at øge antallet af e lever som kommer ind via den udvidede adgang.  

 

Der har været en nedgang i antallet af elever, der kommer ind via den udvidede 

adgang. 2018 ; I alt 6 elever, hvor alle gennemførte , 2019; I alt 3 elever  blev optaget.  

 

Årsagen til nedgangen er at blot få eleve r passer ind i kategorien; unge med op til 24 

måneder efter endt grunduddannelse.  

Vi har haft et meget tæt afsøgende forløb UU omkring af finde egnede kandidater, men 

uden held. En formodning er at den nystartede FGU med start d. 1. august opsugede 

det mes te af denne lille ansøgergruppe. Problemet med at få fyldt de tildelte 

kvotepladser er genkendeligt på alle erhvervsskoler i DK.  
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Ad. 4 

Formaliseret samarbejde med FGU er opstartet. Skolen i den sidste halvdel af året 

indledt et tæt samarbejde med FGU Østj ylland. Resulterende i en aftale om opstart 

med 2x2 uger FGU - forløb i Randers årligt + 1 x2 uger årligt i Grenå, som vil løbe i 

foråret 2020.  

Endvidere har vi afsøgt en fælles indsats om uddannelsestilbud til EGU -elever på FGU i 

samarbejde med SOSU -Østjyll and. Afsøgning er midlertidigt sat på pause pga. 

manglende efterspørgsel.  

3 Udbud og udvikling af nye før-
uddannelsesaktiviteter 

 
Med rekruttering af elever som 

vigtigste indsatsområde, bliver det 

vigtigt at holde  fokus på, hvordan 

skolen kan igangsætte aktiviteter med 

henblik på gøre elever klar til at 

påbegynde uddannelse . 

 

Den nye EUD -aftale åbner op for nye 

muligheder omkring etablering af 

udbud af før -uddannelsesaktiviteter 

med henblik på at få flere klar til 

uddannelserne  

  

 

 

 

1.  Jf. EUD -aftale n 2019; Afsøgning af muligheder 

for oprettelse af udbud af adgangskurser 

(AVU) i dansk, dansk som andetsprog og 

matematik på niveau med folkeskolens 9. 

klasseprøver til voksne fra 25 år, der ønsker 

at søge ind på erhvervsuddannelserne.  

 

2.  Udvikle og udbyde G F+ forløb til unge og 

voksne  elever.  

 

3.  Strategi for øget udbud af FVU som en 

tydeligere  del af skolens før -

uddannelsesaktiviteter.  

 

 

 

1.  Muligheder for udbud 

af AVU er afsøgt , og 

muligt udbud er 

oprettet . 

 

2.  GF+ som 

uddannelsesaktivitet 

er udviklet og klar til 

at blive udbudt primo 

2020 på skolen.  

 

3.  Strategi og 

handlingsplan for FVU 

er beskrevet og 

iværksat.  

 
Udbud af FVU aktivitet 

som før -

uddannelsesaktiviteter 

er etableret.  

13 %  

 Evaluering: 
 

 

Ad. 1; 

Muligheder for AVU er afsøgt og beskrevet. Udbud har lovmæssigt ikke kunnet udbydes 

før 1. januar 2020. Det forventes, at et udbud vil blive gennemført i forår 2020 

afhængig af elevsøgning.  

 

Ad. 2;  

13 % 
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GF+ -udbud er udviklet og er klar til udbud med første hold i maj 2020. Holdet vil 

knytte sig op mod GF2 SOSU-hold med start i september. Udbud har lovmæssigt ikke 

kunnet udbydes før 1. januar 2020. Udviklingen i 2019 har koncentreret sig om en 

afsøgning af de politiske ønsker og intentioner med udbuddet samt intern 

kompetenceudvikling.  

 

Ad. 3;  

Der er udarbe jdet en strategi -  og handlingsplan for FVU. Samlet er aktiviteten mere 

end fordoblet med en aktivitetsstigning fra >1 ÅE i 2018 til 2,3 ÅE  i 2019 . Stigningen 

er størst på vores afdeling i Grenå og skyldes blandt andet at undervisningen 

indlægges i skolens FØR-SOSU og KLAR -PARAT-SOSU forløb.  

 

I 2019 udvidedes skolens FØR -SOSU indsats til også at inkludere Randers Kommune. 

Udover dette udbud er der ligeledes blevet udviklet og udbudt et KLAR -PARAT- forløb i 

samarbejde med Syddjurs Kommune. Dette med mål at for berede studie -uvante elever 

til FØR -SOSU- forløbet. Dette har sammenlagt skabt en stigning i antal af før -

uddannelsestilbud i 2019 ift. 2018.  

4 Den innovative social- og 

sundhedsskole 

 

Med mål om at opretholde det danske 

velfærdsniveau, vil 

velfærdsmedarbejdere i fremtiden 

spille en stadig større rolle i forhold til 

at finde konkrete løsninger på 

hverdagens udfordringer.  

 

Vi vil uddanne dygtige, nysgerrige, 

fagligt stolte, idérige, nytænkende og 

innovative velfærdsmedarbejdere, der 

har et fag ligt og metodestærkt afsæt 

for at tænke innovativt i udviklingen af 

deres daglige praksis -  til gavn for 

dem selv, deres kollegaer og 

samfundet med borgeren i centrum.   

 

 

 

1.  Etablering af et ”Vidensmiljø for innovation ” på 

skolen , med opgave n at inspirere, initiere og 

invitere alle skolens medarbejdere til at arbejde 

med innovation i deres arbejdsliv.  

 

2.  Der iværksættes initiativer til at igangsætte 

interne og eksterne samarbejdsfora og -netværk 

med opgave n at sikre vidensdeling og 

erfaringsudv eksling omhandlende innovation i en 

SOSU-erhvervsfaglig kontekst.  

 

3.  Der igangsættes et arbejde med at udvikle og 

afprøve koncepter for, hvordan anvendelse af 

innovative metoder kan indgå i undervisningen på 

andre måder end i de studieordnings -obligatoriske 

forløb.  

 

 

 

1.  Vidensmiljø  er 

etableret , og der er 

afholdt interne 

aktiviteter 

omhandlende 

innovative m etoder og 

tilgange i regi deraf.  

 

2.  Der er igangsat 

interne 

udviklingsprojekter 

med fokus på 

innovation  i 

uddannelserne . 

 

Skolen bidrager til  et 

formelt 

innovationsnetværk 

12 %  
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Vi vil være en skole, hvor et innovativt 

mindset er bærende for måden, 

hvorpå vi tilgå r opgaver i såvel ledelse 

og drift som i undervisning.  

 

Vi vil være en foregangsskole i forhold 

til  udvikling og afprøvning af 

målrettede og fleksible innovative 

læringsforløb.  

 

Vi vil være et nationalt centrum for 

udvikling og spredning af viden og 

gode erfaringer med at arbejde med 

innovation i en SOSU -erhvervsfaglig 

kontekst.  

 

for SOSU -skoler med 

henblik på 

vidensdeling og fælles 

erfaringsudveksling.  

 

3.  Der er udviklet og 

afprøvet nye ikke -

curriculære aktiviteter 

med opgave n at 

fremme et innovativt 

mindset hos skolens 

elever.  

 

Der er  udviklet et 

unde r-

visningskoncept, hvor 

anvendelse af 

innovative 

læringsmetoder vil 

være en bærende 

didaktisk tilgang for et 

længerevarende 

uddannelsesforløb.  

 

 Evaluering: 

 

 

Ad. 1; 

Der er på skolen i 2019 blevet etableret et vidensforum for innovation. Forummet har 

understøttet og formaliseret en udvikling og deling af viden til og mellem undervisere 

på skolen. Forummet er kalendersat og mødes jævnligt i løbet af året. Der er dedikeret 

tid til at de udpegede medlemmer af forum kan fordybe sig i nyeste viden, enga gere 

sig i udvikling og ikke mindst videndele herom til andre kollegaer – bl.a. gennem 

skolens udviklingseftermiddage. Der er ingen tvivl om at etablering af forummet har 

rammersat og derved speedet skolens innovationsprofil.  

 

Ad. 2; 

Der er etableret ekste rne samarbejder og netværk. Skolen er blevet medlem af et 

erhvervsnetværk, sammensat af med Syddjurs Kommune og to private virksomheder. 

Derudover har skolen været initiativtager til etablering af et tværregionalt SOSU -

12 %  
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praksis - innovationsnetværk, hvor fem skoler og tilsvarende kommuner er engageret i 

vidensdeling og gensidig inspiration.  

Som tilfældet med skolens digitaliseringsindsats har det også været muligt at arbejde 

fokuseret med innovation internt på skolen i 2019 – bl.a. gennem eksternt finansierede  

projekter.  

 

Ad. 3; 

Der har ikke været udviklet og afprøvet nye ikke -curriculære aktiviteter . Indsatsen har 

i 2019 derimod koncentreret sig omkring udarbejdelse af koncepter for at arbejde med 

at udvikle et bevidst innovativt mindset hos skolens elever.  

Med udgangen af 2018 blev det klart, at næste indsats ville blive at udfolde og 

implementere arbejdet med det innovative mindset andre steder end blot i/på valgfag, 

hvis vi skulle længere ud til eleverne.  

 

Der er således i 2019 udarbejdet hele tre forskel lige koncepter herfor. Det er fx 

tilfældet ift. skolens talentindsats, GF2 og SSH. På sidstnævnte er der ansøgt om 

midler til at udvikle og gennemføre et tonet innovationsforløb for SSH. Ultimo 2019 

mangler der fortsat svar på denne ansøgning. På baggrund af viden og erfaringer fra 

projektet ”Fremtidens Innovative Velfærdsmedarbejdere” har der desuden i efteråret 

været arbejdet med at kvalificere undervisning på særligt GF2 ift. at styrke 

kompetencer, som i nævnte projektet blev defineret som centrale for a t være en 

innovativ velfærdsmedarbejder. Innovation er en generelt blevet et integreret del af 

undervisningen i flere fag og det innovative mindset er kendt og anvendt blandt 

underviserne.  

 

Skolens forstærkede fokus på innovation som en særlig kompetence hos skolens elever 

har desuden vagt en særlig positiv opmærksomhed hos samarbejdspartnere og hos 

vores kollegaskoler.  

 

 Ekstra ramme 

1. Fastholdelse af elever i uddannelse 

2. Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid 

42 % 

5 Fastholdelse af elever i uddannelse 

 

Vi har fokus på elevernes trivsel, fordi 

det fastholder eleverne i uddannelse n.  

 

 

1.  HØG 2019 er udarbejde t , og indsatser 

fra HØG 2018  er sikret.  

 

 

1.  Handlingsindsatser i HØG 2019 er 

gennemført og evalueret ultimo 

25 %  
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Skolemil jø, en tydelig sundhedsprofil og 

herunder etablering og understøttelse 

af et tydeli gt sundhedsfagligt 

læringsmiljø , er en fremhævet indsat s i 

skolens strategi 2018 -2020.  

 

Vi har fokus på understøttelse af et 

godt arbejdsmiljø for skolens 

medarbejdere, da det er fordrende for 

mulighederne for at skabe kvalitet og 

trivsel i elevernes uddannelsesforløb.  

 

 

 

Særligt fokus på målrettede indsatser 

for  at fastholde flere elever på GF2 

SOSU, hjælper og assistent . 

 

2.  Målrettet indsats for,  at flere elever går 

direkte videre i overgangen fra GF2 

SOSU til et SOSU hovedforløb, 

herunder formaliserede samarbejder 

med praksis om optagelse.  

 

3. Udarbejdelse af ny t  fælles pædagogisk 

didaktisk grundlag.  
 

4. Fortsat fokus på styrkelse af skolens 

kultur og sociale kapital.   

2019.  

 

Fastholdelse af elever på GF2 SOSU 

(HØG 2018: SSH: 86 %, SSA: 87  

%)  er minimum på niveau  

 

2.  Indsatser for at bringe flere elever 

direkte fra GF2 til hovedforløb 

dokum enteres.  Antallet af elever, 

som går direkte videre er øg et i 

forhold til 2018 (HØG 2018: 56 %)  

 

3. Der er udarbejdet et nyt Fælles 

Pædagogisk Didaktisk Grundlag, 

som er kendt og implementeret i 

alle områder  
 

4. Der er afviklet en MTU og APV i 

2019. Resultaterne er drøftet i SU 

og der er udarbejdet en 

handlingsplan for opfølgning af 

resultaterne.  
 

MTU resultat 2019 er øget i forhold 

til resultat 2017 (2017: 65/76) . 
 Evaluering: 

 

Ad. 1;  

Handlingsindsatser i HØG 2019 er gennemført og opfyldelse af måltal er kvantificeret 

ultimo 2019.  

 

Resultatet viser en negativ udvikling i fasthold else af eleverne i grundforløb 2 SOSU . 

Der har gennem hele 2019 været arbejdet særlig målrettet med indsatse r for at 

fastholde GF 2 SOSU -elever i deres uddannelsesforløb. Både gennem dialoger og 

drøftelser og med praksis, men også gennem en varieret række interne tiltag. Trods 

tiltagene er gennemførsel på grundforløb 2 SOSU let nedadgående. 83 % mod 86  % i 

2019 for  GF2 SOSU elever med retning  mod social -  og su ndhedshjælper og fra 87 % 

til 80 % på retning mod social -  og sundhedsassistent. Det lidt større  frafald er 

22 % 
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begrundet i  mange faktorer , som vi nuværende er opmærksomme på at få udredt og 

lagt en fornyet handlingsramme omkring .  

 

Der har også været arbejdet med fastholdelse af eleverne på  hovedforløbet. Her ser 

det ud til at vi kan spore en pæn fremgang. En del af eleverne på hovedforløbet til 

social -  og sundhedsassistent har vis te  sig i 2018 tydeligt at være udfordrede på de 

faglige forudsætninger for særligt de naturvidenskabelige fag og for mange har på den 

baggrund valgt at forlade uddannelsen. Dette har særligt været gældende for de 

elever som kommer ind ud fra med en ældre social -  og sundhedsuddannel se. Vi 

etablerede på den baggrund i 2019 et spec ifikt screeningsforløb som ledte  til en 

udpegning til deltagelse i et supplerende teoretisk forløb som ligger i deres praktik. 

Der er i 2019 gennemført 2 forløb og det ser ud til at bedre fastholdelsen af net op 

denne elevgruppe.  Fastholdelse på social -  og sundhedsassistentuddannelsen 3 

måneder efter uddannelsesstart er øget fra 86 % i 2018 til 90 % i 2019. På social -  og 

sundhedshjælperuddannelsen er fastholdelse øget fra 78 % i 2018 til 86 % i 2019.  

 

Ad. 2;  

Der er ligeledes sket en meget positiv udvikling i antallet af elever som går direkte 

videre fra grundforløb til hovedforløb . I 2019 gik 78 %  direkte fra grund forløb til et 

SSA- forløb, mod 66 % i 2018 og 68 % gik direkte videre fra grundforløb til et SSH -

fo rløb mod 64 % i 2018.  

 

ad. 3;  

Grundet skolens situation i 2019 og deraf omorganisering har udarbejdelse af et nyt 

FPDG ikke været påbegyndt. Den pædagogiske ledelsesopgave har derimod primært 

rettet sig to temaer; etablering af kollaborative professionell e læringsfælleskaber i 

undervisningsområderne som er udviklede og veletablerede på skolens afdeling i 

Grenå afdeling og i 2020 udbredes i hele huset. Den har også rettet mod at få 

etableret en organisering af den pædagogiske udviklingsindsats. Det har i sl utning af 

2019 resulteret i oprettelse af et pædagogisk strategisk udvalg, som har til opgave at 

vise retning for udviklingen, samt et pædagogiske vidensforum som i lighed med 

skolens to andre vidensfora skal danne rammen om en sikring af indflydelse på og  

udbredelse af de pædagogiske udviklingstiltag.  

 

Ad 4;  

Der blev i februar 2019 afviklet en MTU og en APV på skolen. Der var en svarprocent 

på 91 og resultat et var i 2019 øget en smule på skoleniveau er øget en smule i forhold 
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til resultat 2017 (2017: 65/7 6, 2019;  68/77). Resultatet er ikke tilfredsstillende, men 

indeholder også en meget differentieret måling. MTU er behandlet og konkretiseret i 

handleplaner for hver afdeling.  

De følges op hvert kvartal med henblik på justeringer.  Resultaterne blev præsenteret 

på et personalemøde og er blevet drøftet i SU og har haft fokus i skolens AMIU. 

Handlingsplanen er afsluttet i december 2019. Arbejdsmiljøet på skolen har fortsat en 

stor opmærksomhed på skolen i 2020.  

 

I juni måned havde skolen endvidere endnu  et opfølgende besøg af arbejdstilsynet. 

Årsagen var opfølgning fra tilsyn året før. Besøget gav anledning til, at skolen blev 

tildelt en grøn smiley J. Skolen tildeles en grøn smiley, da tilsyn viste, at skolen ikke 

overtræder arbejdsmiljøregler og har br agt sine forhold i orden  

6 Målrettet arbejde med prioritering 

og planlægning af lærernes 

arbejdstid 

 

Vi har i 2019 et særligt kompetence -

udviklings fokus indlagt i det målrettede 

arbejde med lærerens arbejdstid.  

 

Det er vores opfattelse, at k ompetence -

udvikling , som understøtter de fælles 

tværgående samarbejder, er en af de 

vigtigste faktorer i understøttelse og 

øgning af k valitet  i skolens uddannel -

sesaktiviteter og derved også 

medarbejderens arbejdstilfredshed 

generelt.  

 

 

 

1.  Forøgelse af det g ennemsnitlige erlagte 

antal undervisningslektioner gennem 

fokus på stærke og under -støttende 

styringssystemer.  

 

2.  Kompetenceudvikling af underviserne 

med henblik på at styrke profe ssionelle 

læringsfællesskaber og  derigennem 

styrke kvaliteten i undervisning o g 

fastholdelse.  

 

3.  Pædagogisk ledelse sætter retni ng 

gennem sprog og handlinger for  

elevernes læring.  

 

De pædagogiske ledere afholder 

formaliserede dialogmøder  med 

underviserne om undervisningskvalitet 

og sammen hængen mellem 

undervisning og e levernes læring . 

 

 

 

1. Gennemsnitstal for antal gennem -

førte undervisningslektioner øges 

med gennemsnitlig 4% pr. 

underviser i forhold til antallet af 

undervisningstimer i 2018.  

 

2. Der er dokumenteret kompetence -

udviklingsaktiviteter i alle under -

visningsområder med henblik på at 

styrke professionelle lærings -

fællesskaber   

 
ETU 2018 ligger på niveau med 

2018 (85 ).   

 

3. Der er implementeret formaliserede 

pædagogiske dialogfora med 

underviserne med henblik på fælles 

udviklings – og vidensdeling . 

17 %  

 

 

 Evaluering: Ad. 1; 15 %  
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 Gennemsnittallet for erlagte undervisningstimer er øget med ca. 6 % fra 596 

klokketimertimer i 2018 til 632 klokketimer i 2019. der har i perioden været arbejdet 

med at udvikle skolens planlægningssystem, skemalægning med henblik på 

understøttelse af et stærkere styringssystem.  

 

Ad. 2;  

Kompetenceudvikling har været fokuseret omkring forstærket transfer af den 

obligatoriske erhvervsfaglige diplomuddannelse, desuden som nyt tiltag formaliserede 

praktikker i praksis, hvor underviserne f ølge med en elev.  

 

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) har i år været gennemført anderledes, da målingen 

er blevet centraliseret i STIL. Komparative og landsdækkende data forventes 

tilgængelige til marts 2020, Den generelle elevtrivsel ser ud til at være fald et en 

smule siden 2018, hvor trivslen blev målt til samlet 85 procentpoint. Fra STIL forlyder 

det at et mindre fald gør sig gældende nationalt og kan have sammenhæng med den 

ændrede dataopgørelse. Men  overordnet viser  undersøgelsen, at eleverne er glade fo r 

at gå på skolen, motiverede og klar til at lære. Af særlige udviklingspunkter som 

påpeges af eleverne særligt et ønske om mere tilbagemelding på deres indsatser, 

samt at få forklaret ting af underviseren. Begge vil have fokus for skolens pæd. 

udvikling i  2020.  

 

Ad. 3;  

Som tidligere nævnt har der været fokus på udvikling og etablering af kollaborative 

fælleskaber med henblik på at understøtte den formaliserede og fagligt udviklende 

pædagogiske dialog, og derigennem den pædagogisk faglige ledelse.  

Desuden er der i SOSU -området etableret faglige læringsfællesskaber funderet 

omkring det fælles fag.  

Der er etableret faste fælles pædagogiske videns eftermiddage i fast turnus, med et 

formål at formaliere en vidensudveksling på tværs af skolen.  

 

 I alt udmøntes   89 % 
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