
 

 

 

 

 

Evaluering  

Resultatlønskontrakt 

mellem 

Direktør Maria Dyhrberg Rasmussen 

og 

Bestyrelsen for Randers Social- og Sundhedsskole 

2020 

  



 

2 
 

 

Evaluering af resultatlønskontrakt for direktør Maria Dyhrberg Rasmussen / 2020 

Nedenstående er afrapportering af resultatlønskontrakt 2020 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 2020.  

Oversigt over opgørelse: 

Indsatsområde Mål Vægt % Mål-
opfyldelse 

Ud-
møntning % 

Et godt økonomisk 

styringsgrundlag for 

skolens prioriteringer 

og dispositioner 

 

1. Der udvikles et godt økonomisk styringsgrundlag til brug for at træffe hensigtsmæssige økonomiske vurderinger, 

prioriteringer og dispositioner i forhold til at identificere og handle på behov for at iværksætte korrigerende 

økonomiske initiativer. 

2. Der er iværksættes en proces for at identificere mulige økonomiske (drifts)effektiviseringer i form af øgede 

indtægter eller reducerede udgifter. 

3. Arbejdet med implementering af nyt elevadministrativt system fortsættes (obligatorisk skift) 

25 % 100 % 25 % 

Rekruttering og 

gennemførsel 

 

1. Der udarbejdes ny rekrutteringsstrategi for at sikre rekruttering til skolens uddannelser i forhold til 

dimensioneringsaftalen for 2020 for skolens social- og sundhedsuddannelser. I strategien er der eksplicit fokus på 

understøttelse af øget aktivitet på skolens afdeling i Grenå 

2. Den interne vejledningsindsats i f.t. igangværende elever udvikles fortsat. Flere elever skal gennemføre deres 

uddannelse, herunder skal særligt overgangsfrekvensen mellem GF2 og hovedforløb øges 

3. Skolen har en særlig indsats knyttet til elevernes fravær. Der udarbejdes en strategi med fokus på en tidligere og 

tydeligere indsats omkring elever med fravær med det formål at reducere frafald. 

4. Der udarbejdes beskrivelser af og strategi for udvikling af et studiemiljø omkring uddannelserne på Randers Social- og 

Sundhedsskole som helhed, både før og efter skoledagen. Som afsæt herfor gennemføres undervisningsmiljøvurdering. 

5. Kollaborative lærersamarbejder etableres i alle uddannelsesområder og danner afsæt for team- og individuelle 

indsatser til at øge kvalitet i undervisningen og styrke gennemførelsen 

25 % 92 % 23 % 

Læringsmiljøer som 

understøtter 

uddannelsernes 

fremtidige behov og 

krav 

 

1. Analyse af skolens læringsmiljøer og udviklingspotentialer 

2. I dialog og samarbejde med praksis videreudvikler og implementerer skolen læringsmiljøer på uddannelserne som 

understøtter;  

a. Simulerede læringsmiljøer på begge sundhedsuddannelser 

b. Læringsforløb med fokus på udvikling af innovativt aftryk i uddannelserne, i samarbejde med praksis 

c. Brug af digitale læringsteknologer i uddannelsesforløbene, herunder særligt fokus på VR og AR 

20 % 75 % 15 % 

En stærkere og 

tydeligere 

kompetencepartner 

på VEU-området 

 

1. Der udarbejdes ny strategi for efter- og videreuddannelsesområdet  

2. Intensiveret kvalificeret opsøgende kontakt til arbejdsgiverne og andre relevante aktører inden for skolens 

brancheområder med henblik på at øge AMU-aktivitet og imødekomme branchens kompetenceudviklingsbehov.  

3. Skolen er en aktiv og tydelig samarbejdspartner i implementering af prøver på AMU-uddannelserne  

10 % 80 % 8 % 

Ny formuleret strategi 

2023 

 

1. Der udarbejdes en proces for en tværorganisatorisk inddragende strategiproces som bygger på fundamentet af 

strategi 2020 

2. Der udarbejdes en ny ”strategi 2023” for skolen, som afløser den nuværende ”Strategi 2020”.  

20 % 100 % 20 % 

I alt udmøntning    91 % 
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Indsatsområder 

 Indsatsområde Indsatser, mål og målindikationer 

1 Et godt økonomisk 

styringsgrundlag for 

skolens prioriteringer 

og dispositioner 

  

 

 

 

Indsatser og mål; 

1. Der udvikles et godt økonomisk styringsgrundlag til brug for at træffe hensigtsmæssige økonomiske 

vurderinger, prioriteringer og dispositioner i forhold til at identificere og handle på behov for at 

iværksætte korrigerende økonomiske initiativer. 

 

2. Der er iværksættes en proces for at identificere mulige økonomiske (drifts)effektiviseringer i form af 

øgede indtægter eller reducerede udgifter. 

 

3. Arbejdet med implementering af nyt elevadministrativt system fortsættes (obligatorisk skift) 

 

Målindikatorer; 

• Forudsætningerne for budget 2020 fastholdes og forbedres 

• Der er udviklet et styrket økonomisk styringsgrundlag  

• En mere langsigtet økonomiplanlægning er implementeret 

• Nyt elevadministrativt system er implementeret og der er etableret administrative arbejdsgange i 

Uddata+, som sikrer god drift samt optimering af arbejdsgange 

 Evaluering Ad. 1) Forbedring af forudsætninger for budget 2020, samt styrket grundlag for den løbende 

økonomistyring 

 

Forudsætningerne for budget 2020 er forbedret væsentligt i forhold til udgangspunktet.  

 

Der er etableret et styrket grundlag for den løbende økonomistyring:  

• Driftsbudget er periodiseret på månedsbasis, hvilket gælder for indtægter, løn, andre driftsudgifter og 

finansielle omkostninger, afskrivninger.  

• Bestyrelsen er kvartalsvis blevet præsenteret for opfølgning på likviditeten. 

• Der er i den løbende økonomiopfølgning udarbejdet prognose for de variable omkostninger. 

• Prognosemodel for estimerede aktivitetsbaserede indtægter på baggrund af løbende justeringer er 

delvist udviklet.  

• Der er ligeledes igangsat udvikling og implementering af beregningsmodeller for hhv. IDV og AMU. Der 

er udarbejdet en IDV-model, som bl.a. er anvendt i forbindelse med FVU-dansk opgaver i E2020 

 

• Styrket styring af projektøkonomi: 

• Økonomi foretager halvårlig omkontering af projektudgifter fra den ordinære drift til projektkonti.  

• Økonomi har udviklet projektstyringsværktøj til håndtering af projekttimer, projektøkonomistyring.  
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• Endvidere har Økonomi udviklet en simpel ”projektkalkule” til brug for beregning af projekters 

økonomiske rentabilitet, der f.eks. kan bruges til strategisk beslutning, idet den opgør skolens reelle 

egenfinansiering i et givent projekt.  

 

Ad. 2) Implementering af mere langsigtet økonomiplanlægning: 

• Der er videreudviklet på en budgetoversigt som styringsredskab for undervisernes arbejdstid, så det 

rummer et helt år, samtidig med at den konkrete bemanding i detaljer stadig er halvårligt, og hvilket 

giver mulighed for mere langsigtet økonomisk planlægning. 

• Skolen har med det egenudviklede økonomistyringsværktøj større mulighed for at indarbejde givne og 

ændrede forudsætninger i økonomiplanlægningen på såvel kort som længere sigt.  

• Desuden er der udarbejdet investeringsplaner for hhv. bygningsvedligehold (10-årig) og IT-

investeringer (5-årig).  

 

Ad. 3) Implementering at nyt elevadministrativt system, samt etablering af nye arbejdsgange: 

• Nyt elevadministrativt system uddata+ er implementeret, og der arbejdes systematisk med at indmelde 

fejl til systemleverandør samt finde ”work arounds” i forhold til systemmangler, der forhindrer optimale 

arbejdsgange. Underviserne anvender det nye elevadministrative system Uddata+ til alt elevarbejde.  

2 Rekruttering og 

gennemførsel 

 

 

 

 

Indsatser og mål; 

6. Der udarbejdes ny rekrutteringsstrategi for at sikre rekruttering til skolens uddannelser i forhold til 

dimensioneringsaftalen for 2020 for skolens social- og sundhedsuddannelser. I strategien er der eksplicit 

fokus på understøttelse af øget aktivitet på skolens afdeling i Grenå 

 

7. Den interne vejledningsindsats i f.t. igangværende elever udvikles fortsat. Flere elever skal gennemføre 

deres uddannelse, herunder skal særligt overgangsfrekvensen mellem GF2 og hovedforløb øges 

 
8. Skolen har en særlig indsats knyttet til elevernes fravær. Der udarbejdes en strategi med fokus på en 

tidligere og tydeligere indsats omkring elever med fravær med det formål at reducere frafald. 

 
9. Der udarbejdes beskrivelser af og strategi for udvikling af et studiemiljø omkring uddannelserne på Randers 

Social- og Sundhedsskole som helhed, både før og efter skoledagen. Som afsæt herfor gennemføres 

undervisningsmiljøvurdering. 

 

10. Kollaborative lærersamarbejder etableres i alle uddannelsesområder og danner afsæt for team- og 

individuelle indsatser til at øge kvalitet i undervisningen og styrke gennemførelsen. 

 

Målindikatorer; 

• Søgning til skolens uddannelser er øget i forhold til 2019 
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• Fastholdelse og udbygning af gennemførelsesraten på de enkelte uddannelser, herunder optimering af 

overgangsfrekvens mellem GF2 og hovedforløb.  

• Dokumentation for at der har været særlig fokus på elevernes fravær herunder opfølgning på fravær.  

• Dokumentation for at der er etableret et levende studiemiljø på skolen som understøtter elevernes 

daglige trivsel og som afspejler skolen som en ungdomsuddannelsesinstitution 

• Elevernes trivsel målt på ETU 2020 ligger på niveau med 2019 

 Evaluering Ad.1) Rekrutteringsstrategi og øget søgetal 

 

Fornyet rekrutteringsstrategi har ikke været udarbejdet grundet Covid-19 og ledelsesskift.  

Der er dog sket en generel øget rekruttering til alle skolens uddannelser i 2020 sammenlignet med 2019.  

 

Der er desuden i 2020 etableret og gennemført et GF+ hold. 

 

Uddannelsespladser 2019 2020 

GF + - 14 

GF1 46 57 

GF2 SSH 107 139 

GF2 SSA 133 153 

GF2 EUX, Velfærd  9 9 

GF2 PA* (kvote) 31 31 

Social- og sundhedshjælper, hovedforløb 107 132 

Social- og sundhedsassistent, hovedforløb 142 157 

EUX, Velfærd (SSA) 6 6 

Pædagogisk assistent, hovedforløb 44 65 

I alt 625 763 

  Tallene er trukket i skolens 

UDDATA+ system 

 

 

Ad. 2) Gennemførselsrate og overgangsfrekvens ml. GF2 og hovedforløb 

 

Overgangsfrekvensen i 2020 ligger på SSH er stigende; 76 % (2019:68 %), og SSA ligger også over 2019 

med 81 % (2019:78 %), hvilket må vurderes til at være en pæn stigning og et tilfredsstillende resultat.  

Der har løbende gennem året være dialoger med praksis, på LUU-møder omkring øgning af elevernes 

overgangrate med særligt fokus på de elever som kommunerne giver afslag.  
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Desuden har skolen haft et særligt blik på de elever som selv vælger ikke at gå direkte videre. Her har skolen 

foranstaltet løbende undersøgelser, som skal finde frem til de elever som vælger ikke at søge direkte videre fra 

grundforløb med henblik at undersøge årsager, samt om de forventes at søge inde på et senere tidspunkt. 

 

En opgørelse af gennemførselsprocenten på skolens uddannelser viser en generel positiv stigning i 

gennemførslen af uddannelserne. Dette også med Covid-19 og online/hjemmeundervisning som 

baggrundstæppe for årets indsatser.  

Der har gennem hele 2020 været arbejdet særlig målrettet med indsatser for at fastholde GF 2 SOSU-elever i 

deres uddannelsesforløb. Skolens GF2 hold viser en generel positiv udvikling på alle skolens grundforløb 2-hold 

med en gennemførsel på hhv 84 % på SSA og 89 % på SSH og med en gennemførselsprocent så høj som på 

100 % på PA! Resultatet aflæser også også i en mindre stigning på skolens GF1 fra 93 % i 2019 til 95 % i 2020. 

 

På skolens hovedforløb ses en stigende gennemførsel på social- og sundhedshjælperuddannelsen, 3 måneder 

efter start på hovedforløb fra 79 % i 2019 til 90 % i 2020, mens social- og sundhedsassistent ligger en smule 

under niveau for 2019 med en gennemførsel på 88% og pædagogisk assistent går fra 100% til 95 %. PA-tallet 

skal ses i lyset af at uddannelsen optager forholdsvis få elever og procentberegningen derfor afspejler dette.  

 

Gennemførselsprocent 2019 2020 

GF1 93 % 95 % 

GF2 SSH 76 % 89 % 

GF2 SSA 72 % 84 % 

GF2 PA 91 % 100 % 

SSH, 3 mdr. efter start på HF 79 % 90% 

SSA, 3 mdr. efter start på HF 90 % 88 % 

PA, 3 mdr. efter start på HF 100 % 95 %  

  Tallene er trukket i skolens UDDATA+ system 

(kvalitetsrapport 2020) 

 

Ad. 3) Fravær 

Der har været gennemført et strammere administrativ praksis omkring elevernes fravær. Der har været en 

hurtigere reaktion og været afholdt fraværssamtaler af skolens kontaktlærere, og skærpede fraværssamtaler + 

opfølgning på disse af skolens uddannelseschefer. Al dokumentation på dette er ført i Uddata+. 

 

Ad. 4) Studiemiljø og undervisningsevaluering 

Opretholdelse af et studiemiljø har overordnet været af de rammer som vi har været underlagt grundet Covid-

19. dels i nedlukningsperioderne, hvor det handlede om at skabe og understøtte et digitalt læringsmiljø, dels i 

de perioder, hvor vi har haft eleverne på skolerne, men været underlagt de ret stramme restriktioner om bla. 
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afstandskrav, forbud mod fællesarrangementer og øvrige krav. Covid-19 har naturligvis også sat en stor 

begrænsning på at sætte sociale aktiviteter i gang – såsom fredagscafe m.m. 

 

En vigtig samarbejdspartner og bidragsyder til denne indsats og skolens øvrige udviklingsarbejde har været 

skolens elevråd. Fx er det i 2020 blevet praksis, at elevrådet inddrages i spørgsmål og opgaver relateret til 

deres hverdag på skolen. Udover trivsel på skolen (se ovenstående) har elevrådet også været involveret i 

udpegning af strategiske indsatser fremadrettet, bidraget til workshops omkring indretning af skolens fysiske 

fællesrum etc. Der har ligeledes i 2020 været afprøvet afholdelse af konkurrencer og seminarer, hvor elever er 

blevet inviteret til at bidrage med input til forbedrende tiltag til deres hverdag og uddannelse på skolen. 

 

Der har været afholdt flere elevinvolverende initiativer med henblik på at afklare elevernes ønsker og tanker om 

motiverende opholdsområder og aktiviteter på skolen. Der er fx afholdt en skolemiljø-temauge i både Grenå og 

Randers, hvor ideer omkring ’det gode skolemiljø’ er indsamlet. Disse har i 2020 bl.a. resulteret i flere 

gruppearbejdspladser og opholdsrum for skolens elever. Der er bl.a. kommet flere studie/arbejdspladser i fløj A 

ligesom der er udarbejdet forslag til flere arbejds-/opholdspladser i festsalen. Der er også opsat et 

’gamerhjørne’. På det fysiske miljø er der således sket en del og mere er på tegnebrættet, men Covid-19 har 

naturligvis sat en stor begrænsning på at sætte sociale aktiviteter i gang – såsom fredagscafe m.m. 

 

Der har ikke været afviklet en særskilt undervisningsevaluering i 2020, udover den obligatoriske ETU, men 

den er planlagt til gennemførsel i foråret 2021.  

 
Ad. 5) Kollaborative lærersamarbejder og ETU 2020 

Der er kollaborative lærersamarbejder er etableret i 2 ud af 3 alle uddannelsesområder, som danner afsæt 

for team- og individuelle indsatser i de enkelte underviserområder. Det sidste område er på vej, men ikke fuldt 

implementeret. Implementeringen er blandt blevet understøttet af fælles pædagogiske eftermiddage og 

dedikeret tid i de enkelte områder. 

 

ETU 2020  

På trods af corona kan vi i år måle en positiv fremgang på skolens elevtrivselsundersøgelse på 5 ud af de 6 
indikatorer.  
Som eneste indikator er de fysiske rammer vurderet en smule lavere end 2019. Et resultat der muligvis er præget 
dels af de COVID-19-relaterede restriktioner eleverne har oplevet under deres daglige skolegang i 2020, og dels af 
et stigende elevantal, der udfordrer mulighederne for at have grupperum mm. nok til alle elever. Resultatet følges 
op med dialoger med skolens elevråd. 
 

Indikator 2019 2020 

Læringsmiljø 3,8 4,1 
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Velbefindende 4,1 4,3 

Fysiske rammer 3,8 3,7 

Egne evner 3,8 4,0 

Egen motivation og indsats 4,2 4,3 

Praktik 4,0 4,2 
 

3 Læringsmiljøer som 

understøtter 

uddannelsernes 

fremtidige behov og 

krav 

 

 

Indsatser og mål; 

3. Analyse af skolens læringsmiljøer og udviklingspotentialer 

4. I dialog og samarbejde med praksis videreudvikler og implementerer skolen læringsmiljøer på 

uddannelserne som understøtter;  

d. Simulerede læringsmiljøer på begge sundhedsuddannelser 

e. Læringsforløb med fokus på udvikling af innovativt aftryk i uddannelserne, i samarbejde med praksis 

f. Brug af digitale læringsteknologer i uddannelsesforløbene, herunder særligt fokus på VR og AR 

 
Målindikatorer; 

• Analyse er gennemført og potentialer identificeret. En handlingsplan er udarbejdet og iværksat 

• Læringsmiljøer er udviklet og iværksat i tæt dialog og samarbejde med praksis og andre relevante 
samarbejdspartnere 

 Evaluering Ad. 1) Analyse af skolens læringsmiljø og udviklingspotentialer 

Læringsmiljø og fortsat udvikling af viden og uddannelsesunderstøttende materialer og metoder er kontinuerlige 

indsatsområder på skolen.  

I foråret 2020 igangsatte vi en proces for at analysere og identificere potentialer for udvikling af skolens 

læringsmiljøer. Et resultat herfra var bl.a. et ønske om at udfolde erfaringer fra læringscenter til øvrige områder 

på skolen – både på fællesarealer og i klasselokaler. Der er ligeledes blevet defineret et mål at få etableret 

makerspace-funktioner på skolen.  

Grundet fysisk nedlukning af skolen og covid-fokus er analysen ikke blevet færdiggjort i 2020, og handlingsplan 

er ikke færdigudarbejdet. 

 

Ad. 2a) Simulerede læringsmiljøer 

Understøttelse af simulerede læringsmiljøer på social- og sundhedsuddannelserne har i 2020 været fokuseret på 

integrering af simulationsmetoden i den almindelige undervisning til at understøtte simulerede læringsmiljøer, 

dette er områderne godt på vej med.  Hertil kommer udvikling af de simulerede læringsmiljøer der knytter til 

sig omkring afvikling og understøttelse af Skills-valgfag og praksisnær undervisning som styrker, fastholder og 

motiverer læring hos skolens elever. Der har i 2020 ikke været lavet indsatser omkring simulerede 

læringsmiljøer på PA-uddannelsen. 

 

Ad. 2b) Læringsforløb med fokus på udvikling af innovativt aftryk 
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Et valgfag med fokus på innovation er stor succes blandt både undervisere og elever.  udviklet og afholdt på 

SSH-hold i sommeren 2020. 

Læringsforløb med fokus på innovation er udviklet og afholdt på GF2 PA + PA-hovedforløb. Covid-19 gav 

mulighed for at skolen tilbød elever ekstra valgfagsforløb, hvor innovation blev afprøvet.  

Skolen har udviklet og afprøvet valgfaget ”teknologiforståelse”, som blandt andet har et innovativt fokus 

sammen med Videnscenter for velfærdsteknologi Vest. 

Skolen har desuden skabt en podcast serie om innovation i velfærdssektoren, som er downloadet 1000 gange 

indtil videre og som bruges aktivt i undervisning af skolens elever. 

Ad. 2c) Brug af digitale læringsteknologier, fokus på VR 

Den akutte omlægning af undervisning til online-undervisning i foråret 2020 har afstedkommet, at skolen har 

taget initiativ til flere eksternt finansierede projekter/undersøgelser (både lokalt og i samarbejde med andre 

institutioner), der har haft som formål at afdække behov og muligheder for udvikling ift. nye læringsmetoder til 

anvendelse i netop onlineundervisning.  

Det gælder fx projektet ”Praktisk digitalt”. Af øvrige projekter der understøtter skolens læringsunderstøttende 

tiltag kan nævnes: ”Sæt strøm til sprog” (et digitalt undervisningsformat til engelskundervisning), ”De 

handlemodige SOSU-elever” (en innovations-didaktisk toning af et helt GF2 forløb) samt skolens engagement i 

samarbejde med firmaet MANND omkring udvikling af VR-totaloplevelser. 

I 2020 har skolen udarbejdet og afprøvet en del VR-aktiviteter. Til hovedforløb på SOSU er der lavet 360 

graders film. 3 film med bevægelsesaktiviteter på et plejecenter. Filmene er afprøvet med eleverne på SSA og 

kan ses i VR briller. Herudover er VR oplevelsen ”Hver sin stilhed” udviklet og afprøvet på SSA- elever i faget 

”Mødet med borgeren” på SSA hvor det for eleverne giver rigtig god mening i forhold til fagmålene. Lige nu er vi 

i proces med at afprøve på flere elever (GF2, SSH og SSA).  Derudover er der udviklet app til at træne 

færdigheder i simulation. I app´en træner man rækkefølge af handlinger, måling af værdier, dokumentation og 

oprydning.  

På hovedforløb PA er skolen samarbejder med praksis omkring udvikling af 360 graders filmoptagelser fra 

praksis. 24 forskellige små film med praksissituationer fra en integreret daginstitution. Filmene er afprøvet i 

undervisning med eleverne og kan ses i VR briller og bruges til at koble teorien sammen med praksis. Her ud 

over har vi udviklet og afprøvet en app til musik på det pædagogiske område. I app´en ”Musikuniverset” kan 

eleverne se 360 graders film og udvikle deres viden om, hvordan man kan arbejde med musik i det 

pædagogiske arbejde. App’en er implementeret på PA-hovedforløb 
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4 En stærkere og 

tydeligere 

kompetencepartner på 

VEU-området 

 

 

Indsatser og mål; 

4. Der udarbejdes ny strategi for efter- og videreuddannelsesområdet  

5. Intensiveret kvalificeret opsøgende kontakt til arbejdsgiverne og andre relevante aktører inden for 

skolens brancheområder med henblik på at øge AMU-aktivitet og imødekomme branchens 

kompetenceudviklingsbehov.  

6. Skolen er en aktiv og tydelig samarbejdspartner i implementering af prøver på AMU-uddannelserne  

 

Målindikationer;  

• AMU-aktiviteter er øget i forhold til 2019 

• Ny strategi for efter-videreuddannelsesområde er beskrevet, og handlinger iværksat 

• Dokumentation for handlinger omkring intensiveret opsøgende kontakt med samarbejdspartnere 

• Skolen har implementeret prøver på alle AMU-uddannelser og er aktiv i evaluering af 

prøvetilrettelæggelsen 

 Evaluering Ad.1) Øget aktivitet og ny strategi udarbejdet 

Det har ikke været muligt at gennemføre AMU-udbud og udvikling som planlagt, grundet Covid-19, dels 

nedlukning og restriktioner på skolen, men også at praksis ikke har kunnet afse personale til at deltage i 

kompetenceudvikling. En hjælpepakke fra ministeriet har dog sikret, at vi kompenseres økonomisk, så vi opnår 

samme godtgørelse, som vi havde i 2019. Det resulterer i, at vi har en indtjening over det forventede budgettal 

for 2020.  

 

Der er udarbejdet en strategi der har øget fokus på IDV og det pædagogiske arbejde. Grundet Covid-19 har vi 
dog ikke kunnet eksekvere på det. 

Der er i 2020 påbegyndt udfærdigelsen af en ny strategi for skolens AMU/efteruddannelsesindsats. Denne er 

ikke blevet færdiggjort og arbejdes derfor videre på i 2021. 

 

De tidligere års igangsættelse af forberedende SOSU-forløb (før-SOSU og ”Klar-parat-SOSU-start”) er dog 

blevet mere udbredt i 2020, så fx Randers Kommune og Norddjurs Kommune ligeledes har rekvireret forløb på 

skolen med mål at bruge dette som styrkelse af rekruttering til området. 

 

Ad. 2) Intensiveret opsøgende kontakt til aktører 

Covid-19 har også haft negativ indflydelse på skolens muligheder for at intensivere samarbejdet med eksterne 

samarbejdspartnere. Skolen har trods vedvarende henvendelser været udfordrede på COivd-19’s indtog i 

praksis og de ændrede prioriteter det har medført for medarbejdere i praksis særligt på social- og 

sundhedsområdet, men også på det pædagogiske område har måtte prioritere en øget indsats i praksis, og der 

har derfor været udfordrede på at prioritere samarbejde og udvikling med skolen omkring efter-

videreuddannelse.  

 

Ad. 3) Aktiv deltager i udvikling og implementering af prøver på AMU 
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AMU-prøver er udviklet og implementeret på skolen. Vi følger de gældende prøvebestemmelser. Alle har været 

udfordret på at afholde prøver, når nogle kurserne har været afviklet som on-line-forløb, men der er fundet 

løsninger på udfordringerne. 

5 Ny formuleret strategi 

2023 

 

Indsatser og mål; 

3. Der udarbejdes en proces for en tværorganisatorisk inddragende strategiproces som bygger på 

fundamentet af strategi 2020 

4. Der udarbejdes en ny ”strategi 2023” for skolen, som afløser den nuværende ”Strategi 2020”.  

 

Målindikatorer;  

• Bestyrelsen har fået fremlagt og godkendt en plan for arbejdet med en ny strategi 2023  

• At der senest på bestyrelsesmødet i december 2020 er godkendt en ny strategi for skolen. 

 Evaluering Ad. 1)  

Bestyrelsen blev præsenteret for og godkendte proces for arbejdet med udvikling af ny strategi 2023 på B-

møde i juni 20.  

 

Ad. 2) 

Strategi 2023 er udarbejdet og godkendt af bestyrelse på B-møde d. 15. december 

 

 

Underskrift 

Godkendt på bestyrelsesmøde den  

 

Randers, den 5. marts 2021  

 

 

_____________________   ________________________ 

Poul Søe Jeppesen   Maria Dyhrberg Rasmussen 

Formand for bestyrelsen   Direktør 


