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Indledning til Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 
 

 

2017 har på EUC Sjælland været det år, hvor vi har genopfundet os selv som organisation, det såvel 

i forhold til interne arbejdsgange som forholdet til vores samarbejdspartnere og interessenter.  

Pædagogisk ledelse og udvikling er højt prioriteret på alle niveauer i organisationen. Skolens 

samlede ledelse er rykket ind i maskinrummet, og det fælles overblik skal omdannes til handlinger, 

der kan mærkes af vores elever, kursister og aftagere.      

Vi har brugt meget energi på at holde fokus på kerneopgaven, og derigennem undersøge hvilke af 

vores arbejdsgange og initiativer, der fungerer godt samt ikke mindst justere dem, der ikke fungerer 

efter hensigten. Der er udarbejdet relevante analyser og fremskrevet datamateriale, som sammen 

med input fra både interne og eksterne interessenter udgør udgangspunktet for EUC Sjællands 

strategiske indsatser 2018 – 2023. Skolens bestyrelse og den samlede ledelse har sammen med 

tillidsværket i fællesskab kvalificeret de centrale strategiske pejlemærker for de kommende år.  

På EUC Sjælland tilstræber vi en tydelig sammenhæng mellem skolens strategiske indsatser, det 

samlede kvalitetssystem, ny lønpolitik samt resultatmålene i denne handlingsplan. Det er 

intentionen at arbejde synergisk på hele EUC Sjælland, således at vi opnår en større 

sammenhængskraft mellem skolens strategi, HR-indsatser, kvalitetssikring af undervisningen, 

empiriske data og analyser. Det overordnede ambition er at skabe de bedste betingelser for vores 

elever og kursisters læring og trivsel i tråd med vores slogan: ” EUC Sjælland – et godt sted at være, 

et godt sted at lære”.  

 

 

 

 

 

 

 

John Norman 

Direktør på EUC Sjælland 
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1 Klare mål 
 

Siden reformens ikrafttræden i august 2015 er der sket mange forandringer på EUC Sjælland, som 

på de øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner. Muligheden for at forlænge grundforløbet for de 

elever, der var særligt udfordrede blev fjernet, og grundforløbets første del skal nu være af 

introducerende og afklarende karakter med et fokus på et ungemiljø, hvor elever bliver udfordret 

på deres uddannelsesvalg. For de elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen antages det, at 

de kommer med anden kvalificerende baggrund, således at grundforløbet for deres 

vedkommende skal nås på 20 uger. Alle elever skal have karakteren 2 i både dansk og matematik 

for at komme ind på EUD. 

Samlet set har reformen mange gode elementer, som vi kan se resultaterne af. Eleverne på 

grundforløbets første del fortsætter deres uddannelse på GF2 i stort omfang. Mange af eleverne 

er dog afklaret med hensyn til valg af uddannelse, og det er de færreste, der skifter deres 

præference under GF1-forløbet. En relativ stor del af de elever, der kommer ind direkte på GF2 er 

dog udfordret af reformen. De har kun 20 uger til at nå overgangskrav, erhvervsfagmål og ikke 

mindst tilpasse sig kravene til at være en aktiv EUD-elev. Vores erfaring er, at de ikke nødvendigvis 

har tilegnet sig brugbare kompetencer i tiden mellem grundskolen og deres indtræden på en 

erhvervsuddannelse, snarere tværtimod. Vi har således en relativ stor indsats rettet mod netop 

disse elever for at forebygge fravær og frafald og til trods for denne indsats, fylder denne 

elevgruppe meget i både vores fraværs- og frafaldsstatistik. 

På EUC Sjælland har en del af arbejdet med at få implementeret reformen betydet en del 

organisatoriske ændringer, som også har ført til en række såkaldte paradigmeskift. På få år har 

skolens medarbejdere skulle agere under skiftende ledelse, løbende ændringer i procedurer og 

ikke mindst forskellige mindset og pædagogiske tilgange til det at arbejde med EUD-elever. 

I 2017 tiltrådte ny direktør, John Norman som sammen med resten af skolens ledelse har brugt 

året på at få ro på organisationen, fået nytænkt skolens kvalitetssystem med fokus på en 

systematiseret evalueringsstrategi for EUD, som vi er i gang med at implementere sammen med 

en løbende dialog omkring skolens mindset og feedbackkultur. Dette arbejde afspejler også denne 

Handlingsplan for øget gennemførelse for 2018, hvor nuværende og kommende indsatser for 

reformens klare mål vil have et langsigtet målfokus til gavn for skolens elever såvel som 

medarbejdere.  

 

1.1 Klare mål 1: Flere elever skal vælge en EUD direkte efter 9. eller 10. klasse 
Institution 2015 2016 2017 2018 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger, 
resultatmål 

EUC Sjælland 338 326 327 335 
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. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne. Tabellen er opgjort på 

baggrund af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned. 
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Rekruttering og markedsføring 

Et af EUC Sjællands strategiske indsatsområder er vækst, hvorfor rekruttering til skolens 

uddannelser er prioriteret højt. Rekrutteringsarbejdet kræver en fokuseret indsats i forhold til 

markedsføring af vores uddannelser, så vi gør os synlige i de lokalområder, hvor vi primært har 

elevoptag fra. 

Vi har i 2017 arbejdet aktivt med talentudvikling i forbindelse med Skills mesterskaberne. Dette 

arbejde fortsættes også i 2018 blandt andet med uddannelse og sparring til faglærere af vores 

talenttræner. Målet er, at have flest mulige medaljetagere til DM i Skills i 2019, som afholdes i 

Næstved. Denne indsats beskrives yderligere i afsnittet om klare mål 3.  

I forbindelse med skolemesterskaberne i Skills valgte EUC Sjælland at afholde denne konkurrence i 

Næstved Storcenter i august 2017 under sloganet ”Håndværkerguld”. Med en fokuseret 

markedsføringsindsats blev EUC Sjælland og vores konkurrerende elever, sat på landkortet. 

”Håndværkerguld”-kampagnen blev således dækket bredt af de lokale medier og kom i diverse 

fagblade og nyhedsbreve. Eventen var godt besøgt, og vi kom i dialog med en del potentielle 

elever og deres forældre. Rent event- og markedsføringsmæssigt vil vi fortsætte denne kampagne 

i 2018 og 2019, således at vi forhåbentlig kommer bredt ud i offentligheden med budskabet om, at 

en EUD-uddannelse på EUC Sjælland er både fagligt udfordrende og giver et solidt fundament til 

fremtidens arbejdsmarked samt giver gode muligheder for videreuddannelse.    

Vi har også udarbejdet informationsmateriale med ”Håndværkerguld”-sloganet til de mange intro- 

og brobygningselever, som årligt vælger at komme på forløb på EUC Sjælland. Eleverne tager 

forhåbentligt materialet med hjem til forældrene, som for en dels vedkommende har betydelig 

indflydelse på de unge uddannelsesvalg.   

Dialog og formidling 

Når vi som skole skal forsøge at påvirke optaget til vores EUD-uddannelser for de elever, der 

kommer direkte fra grundskolen, foregår det i et tæt samarbejde med de aktører, der har den 

primære vejledningsindsats af grundskoleeleverne. Det betyder også, at EUC Sjælland er delvis 

afhængig af, at eksterne samarbejdspartnere yder kvalificeret uddannelsesvejledning, således at 

eleverne (og deres forældre) kan træffe et afklaret og kvalificeret uddannelsesvalg. 

I forbindelse med vores deltagelse i det regionale projekt ”Vælg med hjertet – drop fordommene”, 

som skal hjælpe unge med deres uddannelsesvalg via film, spil og dialog, har vi i 2017 blandt andet 

besøgt en lang række udskolingsklasser i Køge, på Møn og i Vordingborg. Her er vi kommet i 

positiv dialog med 9. og 10. klasser, og vores vurdering er, at det vil medføre flere 1. 

prioritetsansøgere fra netop disse skoler til en EUD-uddannelse på EUC Sjælland.  

Ligesom i de forgange år har EUC Sjælland i 2017 deltaget i mange informationsarrangementer af 

forskellig karakter med det formål at informere udskolingselever, forældre og udskolingslærere 

om skolens erhvervsuddannelsestilbud. De sidste tre år har vi til nogle af disse 

informationsarrangementer gjort brug af ”elevambassadører”, som præsenterer den uddannelse, 

de er i gang med. Vores erfaring er, at denne ung-til-ung formidling virker langt bedre, når vi vil 

tiltrække unge til vores uddannelser. Vi vil derfor fremadrettet gøre øget brug af 

”elevambassadører” i vores formidling af erhvervsuddannelserne i samarbejde med skolens 
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uddannelsesvejledere. Det gælder både til vores Åbent Hus arrangementer, hvor eleverne deltager 

i arbejdende værksteder med at fremvise deres konkrete produktarbejde samt til de 

informationsarrangementer, som foregår uden for skolen.  

Aktiviteter In House 

Internt på EUC Sjælland afholdes også en lang række aktiviteter for især udskolingseleverne, som 

har til formål at støtte dem i at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg og helst give dem lyst og 

mod på at påbegynde en EUD-uddannelse på EUC Sjælland. Ud over de obligatoriske Intro- og 

brobygningsforløb, så har vi afholdt følgende aktiviteter: 

 6. klasses erhvervsdag under temaet: ”EUC Racing” for ca. 500 elever i alt. Blev afholdt som 

en tværfaglig event med stor succes i både Køge og Næstved i 2017. En event som 

gentages i maj 2018. 

 Skills stafet for 8. klasses elever, som igen i 2017 blev afholdt med stor succes, Skills 

stafetten foregår i tæt samarbejde med henholdsvis Campus Køge og de øvrige 

erhvervsskoler i Næstved. I Næstved afholdes det årlige arrangement på EUC Sjælland, 

hvor også SOSU Sjælland og ZBC har stande og deltager i den fælles stafet for de 

deltagende 8. klasses elever. Samlet set er deltagerantallet på ca. 4.000 elever samt 

medfølgende udskolingslærere. Stafetten gentages i 2018 i både Køge og Næstved. 

 Der er fortsat en øget efterspørgsel i ’enkeltdagsbesøg’ i forbindelse med 

linjefagsundervisning i grundskolen, og i 2017 har vi fået gode tilbagemeldinger på, at 

eleverne oplever, at det giver mening at besøge EUC Sjælland i forbindelse med 

undervisningen. Vi vil i 2018 fortsat tilbyde udskolingsklasserne at besøge os i forbindelse 

med deres linjefagsundervisning. 

 For første gang har EUC Sjælland afholdt introducerende undervisningsforløb for tre 

modtagerklasser; for to i Køge og en i Næstved. Erfaringerne har været blandede, og især 

elevernes dansksproglige forudsætninger gjorde undervisningen vanskelig at gennemføre 

med et godt resultat. Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt EUC Sjælland vil afholde 

lignende forløb i 2018. 

 På 4. år underviser vi Midtskolens udskolingselever fra Haslev i Faxe Kommune en dag 

ugentligt. I 2017 har vi udbygget ”Midtskolemodellen” til nu at bestå af en håndværkslinje 

og to linjer med fokus på sundhed, stil og design. Undervisningsforløbet er meget populært 

blandt eleverne, og vi kan se en signifikant stigning af antal GF1 ansøgere fra Haslev. Vi 

fortsætter det gode undervisningsforløb i samarbejde med Midtskolen i 2018. 

 ”Midtskolemodellen” vil blive udbygget i 2018 med et allerede aftalt forløb i samarbejde 

med Greve Ungdomsskole for 12 tilmeldte udskolingselever under navnet: ”Kloge 

hænder”.  

 Der er også en igangværende ugentligt håndværkslinje for Præstø Skole i Vordingborg 

Kommune for de af skolens 8. klasser, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, som et 

forsøg under UVM. Forsøget er relativt nyt, og det er endnu ikke evalueret.  

 I samarbejde med Lille Næstved Skole, Susåskolen og Holmegaardskolen i Næstved 

Kommune er der dialog omkring forløb i 2018 inspireret af ”Midtskolemodellen”. 
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 Samarbejde omkring tværinstitutionel projektforløb for EUD 10 i Næstved, som i 2017 blev 

udbudt af ZBC. EUC Sjælland bidrog med undervisere såvel som med værkstedsfaciliteter til 

projektforløbet, som har fået meget fine evalueringer. I Campus Køge har vi gennem årene 

oparbejdet et rigtig godt fungerende tværsektorielt samarbejde omkring 

internationalisering, regionale uddannelsesprojekter såvel som med de unges overgang fra 

grundskole til ungdomsuddannelse. Campus Køge er bestående af UUV, Køge Kommune, 

Erhvervsakademi Sjælland, Køge Handelsskole, ZBC og EUC Sjælland. EUD 10 i Køge er også 

beliggende i Campusmiljøet, hvor Køge Kommunes skolevæsen udbyder EUD 10 i tæt 

samarbejde med EUD-institutionerne, som byder ind med ugentlige undervisningsdage i et 

samlet forløb.  

Klasselærerkursus 

Samarbejdet med ZBC i Næstved har også ført til, at vi i fællesskab i november 2017 har afviklet 

klasselærerkurser med det formål at udbrede kendskabet til EUD til netop de aktører, som 

sammen med UU-vejledere har den primære afklarings- og vejlederfunktion i forhold til 

grundskoleelever og deres forældre. I Næstved har klasselærere på seks distriktsskoler i Næstved 

Kommune deltaget i kurserne. Evalueringer viser, at både skoleledere og de deltagende lærere 

oplever, at kurserne har bidraget til øget viden om erhvervsuddannelsesmulighederne. Endvidere 

har EUC Sjællands tilstedeværelse på to af skolerne medført forhåndstilkendegivelser om ønsket 

samarbejde omkring linjefagsundervisning. Dette samarbejde forventes at starte op i løbet af 1. 

halvår 2018. Desuden vil vi i 2018 gå i dialog med distriktsskolerne i Køge omkring afviklingen af 

klasselærerkurserne eventuel i samarbejde med ZBC og Køge Handelsskole.   

 

Projekt SKILLS – det rigtige valg 

Den 1. januar 2018 bliver startskuddet for det storstilede regionale projekt; ”SKILLS – det rigtige 

valg”. Projektdeltagerne er EUD institutioner fra hele Region Sjælland og med EUC Sjælland som 

overordnet projektleder. Formålet med projektet er at tage afsæt i DM i SKILLS i 2019 i Næstved, 

som et positivt udstillingsvindue for erhvervsuddannelserne. Det gøres ved forskellige aktiviteter 

og events, som dels er rettet mod udskolingseleverne i regionen og dels er målrettet 

forældresegmentet, med Karrielæring som metodisk ramme og med inspiration hentet fra 

forsknings- og udviklingsprojektet Udsyn i udskolingen. Metoden skal anvendes til både at give 

eleverne konkret læring om livsformer, fag og karrierestier samtidig med, at de deltagne EUD 

institutioner, inklusiv EUC Sjælland vil anvende den metodiske ramme til at forfine og/eller 

nytænke eksisterende brobygningstilbud til udskolingseleverne. EUC Sjælland vil benytte det 

eksisterende koncept; ”Håndværkerguld” til at eksponere erhvervsuddannelserne og derigennem 

styrke prestigen ved at tage en håndværkeruddannelse.   

 

Resultatmål for 2018 

Efter reformimplementering i august 2015 har EUC Sjælland haft en nedgang af elevansøgninger til 

grundforløbene generelt. Særligt har vi oplevet en nedgang i 2017 på ansøgninger til direkte 

adgang til GF2. Ansøgningerne til GF1 har efter reformens ikrafttræden ligget stabilt på ca. 330 

elever. Ansøgerantallet til EUD på EUC Sjælland anslås til at ligge stabilt de kommende år som 

niveauet i 2017, men dog med en mindre stigning til GF1 på ca. 335 i 2018 mod et mindre fald i 
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ansøgningerne direkte til GF2. Denne tendens mener vi vil fortsætte dels grundet 

folkeskolereformens resultater med øget indsats på dansk- og matematikfaglighed og dels i 

forhold til beskæftigelsesreformen fra 2014, som allerede har givet alle unge under 30 år 

uddannelsespålæg. Dermed vil der formodentlig ske en langsom udfasning af denne målgruppe på 

den længere bane. 

 

1.2 Klare mål 2: Flere skal fuldføre en EUD 
Status 2012 2013 2014 2015 2018 

Resul

tat 
Result

at, 

landsp
lan 

Resul

tat 
Result

at, 

landsp
lan 

Resul

tat 
Result

at, 

landsp
lan 

Resul

tat 
Result

at, 

landsp
lan 

Resultat

mål 

I 
hovedfo

rløb 

Uddannelses
aftale 

29,3
% 

30,3
% 

25,9
% 

30,1
% 

25,4
% 

29,1
% 

33,9
% 

30,3
% 

37% 

Skolepraktik 11,0

% 
8,0% 11,0

% 
8,2% 7,2% 8,7% 7,5% 10,2

% 

10,5% 

Ikke i 

hovedfo
rløb 

Frafald under 

grundforløbet 
37,9

% 
30,3

% 
40,2

% 
30,0

% 
40,3

% 
29,5

% 
34,4

% 
26,4

% 

25% 

Frafald efter 

grundforløbet 
17,2

% 
26,3

% 
17,9

% 
26,9

% 
22,9

% 
27,2

% 
17,0

% 
23,9

% 

17% 

Ingen aftale, 

men har haft 
1,9% 2,5% 1,8% 2,5% 1,9% 2,6% 3,0% 3,7% 2,8% 

Status 

ukendt 
2,7% 2,7% 3,2% 2,4% 2,4% 2,8% 4,2% 3,5% 2,5% 

 I alt 1.24

9 
59.08

6 
1.15

2 
59.85

8 
1.39

6 
62.34

6 
1.04

4 
63.84

2 

 

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 de har fuldført grundforløbet (eller senest på opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører 

grundforløbet) bliver det opgjort, hvor mange der er i gang med hovedforløbet, enten med status ”uddannelsesaftale” eller ”skolepraktik”, og hvor mange der 
ikke er i gang med hovedforløbet, enten med status ”frafald under grundforløbet” (dvs. ikke har gennemført et grundforløb på opgørelsestidspunktet), ”frafald 

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

deres aftale på opgørelsestidspunktet). 

 

EUC Sjælland arbejder aktivt for, at stadig flere af vores elever skal gennemføre deres EUD 

uddannelse. I forhold til reformens resultatmål for klare mål 2, hvor fuldførelsen skal stige til 

mindst 60% i 2020 og mindst 67% i 2025, så er der stadig et stort arbejde foran hele sektoren, som 

kræver et skarpt fokus på stadig udvikling af indsatser, der mindsker frafaldet. 

I forhold til fastholdelse på EUC Sjælland, så viser ovenstående tabel, at vi i 2015 lå over 

landsgennemsnittet med andelen af uddannelsesaftaler samt under landsgennemsnittet på frafald 

efter grundforløbet. Dette resultat er delvist et udtryk for, at vi er gode til at støtte vores elever i 

det praktikpladsopsøgende arbejde, således at de kan fortsætte deres uddannelse på 

hovedforløbet (se kapitel 2 for uddybning af konkrete indsatser). Endvidere har 

praktikpladssituationen ændret sig de senere år, og der er således stadig stigende efterspørgsel på 

elever på det regionale arbejdsmarked særligt inden for smede-, vejgods-, bygge- og 

anlægsbranchen. En af de udfordringer, vi arbejder med i denne sammenhæng er at få tiltrukket 

flere af de helt unge elever fra GF1 til at vælge en uddannelsesvej inden for struktør-, murer- eller 

smedefaget. Det er ikke fag, der nødvendigvis opleves særlig ’sexede’ blandt hverken de unge eller 

deres forældre. Konkret vil vi i 2018 sætte nogle af de mest erfarne (og populære) faglærere inden 

for de tre fag til at undervise GF1-eleverne, således at de forhåbentligt kan spejle sig i/identificere 

sig med netop disse lærere og deres faglige stolthed.  
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Et andet konkret tiltag for at få tiltrukket flere elever til GF2 er at iværksætte et tæt samarbejde 

med blandt andet Faxe Jobcenter om at vende deres borgere i døren, inden de bliver klientgjorte. 

Målet er, at unge voksne, som grundet deres økonomiske situation, kan få supplerende ydelse fra 

Jobcentret, således at også økonomiske udfordrede unge kan gennemføre en EUD. Ofte kan det 

være en barriere at skulle overgå til eksempelvis praktikcenterydelse i en overgang. Samarbejdet 

omkring disse udfordrede unge med mulighed for supplerende ydelser er hentet med inspiration 

fra Vordingborg Jobcenter.   

Frafaldet under grundforløbet har de seneste år været over landsgennemsnittet, og vi har derfor 

blikket rettet mod, hvad det skyldes og ikke mindst, hvilke indsatser der kan vende denne 

udvikling. Her skal det pointeres, at der fra 2015 og til 2016 er sket et markant fald i frafaldet på 

grundforløbet. En uddybning af frafaldet under grundforløbet vil blive behandlet senere i kapitlet.  

 

Afdeling Uddannelsesgruppe 

2015 

Frafald 3 mdr. 

efter  opnået 

kvalifikation - 

gennemsnit 

Socioøkonomisk 

reference 
Forskel 

(*= signifikant) 

EUC Sjælland, Haslev 

afdeling 
(313401) 

Gruppe: Teknologi, byggeri og 

transport 
0,64 0,47 -0,17* 

EUC Sjælland, Køge Afdeling 
(259403) 

Gruppe: Teknologi, byggeri og 

transport 
0,54 0,46 -0,08* 

EUC Sjælland, Næstved - 

Jagtvej 
(373408) 

Gruppe: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 
0,48 0,47 -0,01 

Gruppe: Teknologi, byggeri og 

transport 
0,51 0,45 -0,06* 

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

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

på grundforløbet frem til hovedforløbet. For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model for sammenhængen mellem, om eleven opnår 
uddannelsesaftale eller ej og karaktererne fra grundskolen samt socioøkonomiske baggrundsvariable. Resultatet er et forventet elevfrafald på den enkelte 

institution, hvor der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold. Usikkerheden på institutionens forventede elevfrafald er herefter 

estimeret og er angivet i form af et usikkerhedsinterval. Ligger institutionens faktisk observeret elevfrafald inden for denne usikkerhed, da kan det ikke 

afvises at frafaldet er på niveau med frafaldet på landsplan, når der er taget højde for institutionens elevgrundlag. Ligger det observerede frafald over eller 
under usikkerhedsintervallet, da er frafaldet på institutionen større eller mindre end forventet. Det forventede og det faktiske elevfrafald er angivet som 

andele, dvs. man fx kan se, hvor stor en andel af eleverne på en institution, der forventes at falde fra. 

 

 

Ovenstående tabel peger på, at vores socioøkonomiske frafaldstal ligger signifikant over det 
forventede på tre ud af fire GF1 udbud i 2015. Da EUC Sjælland som tidligere nævnt har en 
udfordring med frafaldet under grundforløbet, navnlig i 2015, kan de øvrige signifikante udsving 
tilskrives denne udfordring, som vil blive belyst herunder sidste tabel. 
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Frafalds 

indikatorer 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Resultat
- 

mål 

På GF1 
og GF2 

197 17,1% 14,5% 289 20,7% 15,9% 218 20,9% 15,6% 116 13,9% 12,9%    12% 

På 
hovedforløb 

39 8,0% 8,3% 36 7,7% 9,0% 41 8,2% 8,9% 29 6,8% 7,0%    6,5% 

I overgang 

ml. GF1 og 
GF2  

         18 7,3% 7,7% 22 8,7% 10,0% 7,5% 

I overgang 
ml. GF2 og 

hovedforløb  

232 36,5% 45,7% 262 39,0% 46,4% 368 46,1% 46,0% 135 27,4% 40,4%    27,5% 

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. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt andet 

afgangsmeldinger og skoleperioder. 
 

Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Opgørelsen af frafald i overgangen mellem grundløbets 1. og 2. del (Rapporten om Klare mål 2) 

er opdateret i handlingsplansrapporten og indeholder derfor nyere tal end tabellen under menupunktet Klare mål 2 i Datavarehuset. Tabellen viser hvor 

mange elever, der en måned efter at have gennemført grundforløbets 1. del ikke er i gang med GF2. Dette kan både være elever der er faldet fra mellem 
grundforløbets 1. og 2. del, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til grundforløbets 2. del eller elever der er startet på grundforløbets 2. 

del, men er faldet fra på opgørelsestidspunktet. I opgørelsen indgår kun elever, der er afgangsmeldt på grundforløbets 1. del. En elev indgår kun i 

statistikken, hvis eleven er startet på grundforløbets 1. del efter reformen trådte i kraft i august 2015 og er afgangsmeldt grundforløbets 1. del med 

adgangskoden ”33-Gennemført GF1”. Opgørelsen af kalenderåret 2015 omfatter elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. august-1. februar 2016. Tabellen er 
opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt andet 

afgangsmeldinger og skoleperioder. 
 

Frafald i overgang mellem 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 faldet fra på 

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

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

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

til hovedforløbet eller er afgangsmeldt, som fuldført på grundforløbet (herunder også elever der afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet – 
fortsætter ej"). I statistikken kan forekomme elever, der fx i 2014 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 2015 tager et opgraderingsforløb. I de 

tilfælde vil eleven tælle med i opgørelsen for både 2014 og 2015. Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra institutionernes studieadministrative 

systemer EASY-A og EASY-P. Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, adgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A. 

Fra EASY-P er anvendt registreringer om uddannelsesaftaler og skolepraktik.   

 
I forbindelse med det relativt høje frafald under grundforløbet i 2014 og 2015, har EUC Sjælland 
haft dialogbaseret tilsynsbesøg fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) i foråret 2017. Ved 
tilsynet blev STUK og EUC Sjælland blandt andet enige om, at der skulle udarbejdes en 
dybdegående analyse af frafaldsårsager og fastholdelsesindsatser. Denne analyse blev udarbejdet i 
efteråret 2017 og et resumé af den samlede rapport om frafald og fastholdelse på EUC Sjælland 
kan ses i bilag 1. Rapporten er blevet til på baggrund af skolens frafalds- og fraværsstatistik fra 
reformens ikrafttræden i august 2015 til og med oktober 2017.  
 
Selvom frafaldet under grundforløbet er faldet markant fra 20,9% i 2015 til 13,9% i 2016, så er vi 
som skole stadig interesseret i at nedbringe frafaldet yderligere og dermed også blive klogere på, 
hvad elevernes frafald skyldes samt ikke mindst hvilke indsatser kan mindske frafaldet yderligere. 
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Som det fremgår af ovenstående søjlediagram, så er frafaldet under grundforløbet siden 
reformens ikrafttræden særligt en udfordring under GF2. Derfor valgte vi også i frafaldsanalysen at 
indkredse undersøgelsesfeltet til frafaldet på GF2, hvor både elever, kontaktlærere, vejledere og 
uddannelsesledere er blevet interviewet omkring deres respektive oplevelser af GF2-frafaldet 
samt af nuværende som anbefalede fastholdelsesinitiativer. I det følgende vil vi kort beskrive 
resultaterne fra frafaldsanalysen samt skitsere de fastholdelsesindsatser, som EUC Sjælland har 
valgt at sætte fokus på og arbejde videre med i 2018 på baggrund af det samlede analysearbejde.    
 
Udfordringer på GF2 - elevgruppen 
I analysen dannes et fortællemønster omkring frafaldsfaktorer, som dels peger på udfordringer 

med elevgruppen og dels udfordringer, som kan tilskrives skolen. Omkring elevudfordringerne 

særligt gældende for GF2-eleverne, så har elever med anden etnisk kulturel baggrund end dansk 

samt den svageste del af elevgruppen vanskelig ved at afkode skolekulturen og 

elevforventningerne på EUC Sjælland. Der gengives også en generel opfattelse af en øget psykisk 

sårbarhed hos dele af elevgruppen, hvor også manglende mestring af det gryende voksenliv, 

volder eleverne udfordringer med at få hverdagen til at hænge fornuftigt sammen. Sidst peges der 

på nogle elevers forhold til fremmøde som en udfordring i forhold til fastholdelse i uddannelse. 

Fravær opleves ofte som en rettighed, eleven har og kan gøre brug af, hvis andre gøremål end 

skolegang presser sig på.   

I forhold til elevudfordringerne er der samlet set tre fraværs- og frafaldsmønstre i 

respondenternes fortællinger, som kan trækkes ud af rapporten:  

 Misforhold mellem gensidige forventninger og vanskeligheder ved afkodning af kultur 

 Manglende livsmestring og psykisk sårbarhed 

 Fremmøde som ’valgfrit’ – skolen som sekundær prioritet. 
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Udfordringer på GF2 - skolen 

En gennemgående fortælling omkring fravær- og frafaldsårsager handler om skolens udfordringer 

med planlægning. Det gælder især skemalægningsproblematikker samt dækning af 

grundfagsundervisning. En anden men tydelig og gennemgående fortælling i undersøgelsen har 

kredset om kommunikations- og samarbejdsudfordringer mellem skolens afdelinger. Den sidste 

tematiseret skoleudfordring handler om divergerende tilgang til elever afhængig af afdeling, og de 

forventninger der er til elevernes adfærd som erhvervsskoleelev. Det kan betyde, at frafaldet er 

betydelig større på nogle uddannelser frem for andre, da der ikke er en fælles linje i forhold til, 

hvad vi forventer af elevernes personlige og sociale kompetencer samt evner eksempelvis i starten 

af uddannelsesforløbet. Spørgsmålet om ”kan og vil” er i spil. 

De gennemgående tematiserede fortællinger omkring skoleudfordringerne i forhold til elevernes 

fravær og frafald kan samlet set siges at være: 

 Udfordringer med planlægning, lærerdækning og skemalægning 

 Udfordringer med tværgående, fælles ansvarlighed og kommunikation mellem afdelinger 

 Udfordringer med fælles elevforventninger og fraværsprocedurer samt en tydelig 

skolekultur. 

Iværksættelse af fastholdelsesinitiativer i 2018 
På baggrund af EUC Sjællands rapport om frafald og fastholdelse samt øvrige erfaringer, så vil 
skolen have fokus på at vedligeholde og/eller iværksætte fastholdelsesinitiativer i 2018 inden for 
følgende temaer:  

 Forventning og mestring 

 Struktur og planlægning 

 Forpligtende og dialogbaserede fællesskaber 

 Talentet i fokus. 

Forventning og mestring 

Konkret i forhold til dette tema sættes fokus på følgende fastholdelsesinitiativer: 

 Fortsat screening af alle elever ved grundløbsstart i dansk og matematik, således at elever 

med behov for støttefag får det skemalagt fra starten af grundforløbet. 

 Fortsat specialiseret SPS-indsats over for elever med dokumenteret støttebehov på alle 

uddannelser. 

 De nuværende 5-ugers evalueringssamtaler styrker forventningsafstemning mellem elev 

og skole og kan have positiv indvirkning på, at også de udfordrede elever har mulighed for 

at afkode forventninger til adfærd. Alle elever bliver set og får feedback med fokus på 

udvikling og progression. Udfordrede elever kan ’spottes’ i tide.  

 Eksternt samarbejde skal styrkes, således at elever med større udfordringer kan få støtte 

og hjælp i eksempelvis kommunal regi sideløbende med deres uddannelsesforløb på EUC 

Sjælland. Det kan fastholde nogle frafaldstruede elever, at de får den professionelle støtte  

i tide, de har behov for. 
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Struktur og planlægning 

Konkret i forhold til dette tema sættes fokus på følgende fastholdelsesinitiativer: 

 Den nye 2/3 skemastruktur (beskrives yderligere i afsnit 1.3) med ikrafttræden pr. 1. januar 

2018, hvor støttefag og talentfag opprioriteres samt letter den fælles planlægning med 

EUX. 

 Hold med mere end 20 elever udløser ekstra lærerressourcer. 

 Lærerne skal ikke løse andre opgaver i undervisningen. De kan løses af andre 

medarbejdere eller på andre tidspunkter. 

Forpligtende og dialogbaserede fællesskaber 

Konkret i forhold til dette tema sættes fokus på følgende fastholdelsesinitiativer: 

 Tættere samarbejde mellem vejledere og lærere, der er sat i system i forhold til 

forebyggelse af frafaldstruede elever. 

 Mere synlig og tilgængelig ledelse for elever og lærere. 

 Forpligtende klassefællesskaber og elevmakkerskaber samt samarbejde med socialt 

engagerede virksomheder. 

 Styrkelse af samarbejdet og kommunikationen mellem afdelinger, så elever ikke selv skal 

være budbringere. 

Talentet i fokus 

Konkret i forhold til dette tema sættes fokus på følgende fastholdelsesinitiativer: 

 Styrket talentfokus for alle elever, kan give især svage elever mulighed for at udvikle sig til 

stærkere elever med større selvtillid og med mindre risiko for frafald. 

 Talentet kan styrkes ved at arbejde mere anvendelsesorienteret med alle fag og med en 

tydeligere sammenhæng mellem fagene. At sætte grundfagsundervisningen ind i en 

praksisnær kontekst kan få elever, der karakteriserer sig selv som bogligt svage til at 

ændre deres eget syn på egne evner.   

 Holdmøder/klassemøder hver 14. dag, hvor holdets fag- og grundfagslærere og vejleder 

mødes med den pædagogiske ledelse og har eleverne, den fælles differentieret 

undervisning og et pædagogiske tema på dagsordenen. 

Ud over de ovenfor nævnte initiativer har EUC Sjælland valgt at indgå tre fastholdelsesprojekter, 
hvor fælles metodeudvikling og afprøvning af indsatser i praksis kombineres med 
forskningsinformeret viden til udvikling af fastholdelsesinitiativer, der gerne skulle mindske 
frafaldet blandt vores elever, således at flere gennemfører EUD. 
 
Projekt FAST er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og bygger på et partnerskab mellem 
Region Sjælland og 3 erhvervsskoler i regionen: EUC Sjælland i Næstved, Roskilde Tekniske Skole 
og ZBC Slagelse. Formålet er udover at udvikle undervisnings- og vejledningsaktiviteter, der kan 
mindske frafaldet også at bidrage til en risikoanalyse af, hvilke elever der kan karakteriseres som 
frafaldstruede, således at der kan sættes ind med en vifte forebyggende initiativer. 
 
Et andet projekt er støttet af Rockwool Fonden og her deltager 10 erhvervsskoler på landsplan, 

som enten udbyder bygge- og anlægsuddannelser eller merkantile uddannelser. Projektets formål 
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er at udvikle innovative tiltag til mindskelse af frafaldet blandt unge på de nævnte uddannelser. 

Der hentes inspiration fra såvel indenlandsk som udenlandsk forskning og erfaringer, dog der 

inddrages også idéer fra innovationsvirksomheder. Projektet ledes af Rockwool Fondens 

interventionsenhed.   

Fastholdelse og fællesskab er et projektpartnerskab i Campus Køge regi med deltagelse af UUV 

Køge Bugt, Køge Handelsskole, ZBC Køge og EUC Sjælland. Projektet er støttet af Region Sjælland 

og Vækstforum Sjælland. Målet med projektet er, gennem metoder, konkrete redskaber og 

aktiviteter, at kunne identificere unge på GF1 som er i risiko for at falde fra deres uddannelse. Der 

er fokus på den hele elev, trivsel samt fællesskabet i klassen og ikke mindst til skolens voksne. Det 

fælles udgangspunkt er at skabe et miljø der kan rumme og udvikle alle unge. 

Med en styrket og fokuseret udvikling og iværksættelse af indsatser for at mindske frafaldet 

særligt under GF2 samtidig med et nytænkt kvalitetssystem for alle EUC Sjællands 

uddannelsesområder, så er vores ambition, at samtlige resultatmål for 2018 for de fire klare mål 

vil ligge på landsgennemsnittet eller bedre, herunder også frafaldstal for GF2.   

 

1.3 Klare mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så 

dygtige som muligt 
 

 2015 2016 2018 

 Antal Andel Andel, 

landsplan 
Antal Andel Andel, 

landsplan 
Resultatmål, 

andel 

Fuldførte med fag på 
ekspertniveau 

21 5,2% 7,8% 28 13,0% 9,7% 13% 

Tilgang til fag på højere 
niveau end det obligatoriske 

  5,7% 7 1,6% 5,9% 4,0% 

Tilgang eux 66 5,2% 5,0% 76 7,9% 9,4% 9.0% 

Tilgang talentspor   0,7%   6,4% 2,0% 

Note: Tabellen viser data for to af de fire indikatorer for mål 3.1:  
”Tilgang til eux” viser andelen af eux-elever, der er startet på en erhvervsuddannelse (dvs. enten grundforløbets 1. eller 2. del eller hovedforløbet) i et givent 

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

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

 

Talent 

I de kommende år vil EUC Sjælland arbejde målrettet med talentarbejdet. Der er et ønske om at 

hæve andelen af EUX elever, der søger EUC Sjælland fra de 7,9% i 2016 til 9,0% i 2018. Vores 

ambition er også at arbejde målrettet med talenterne på vores mange uddannelser frem mod DM 

i Skills i 2019, som afholdes i Næstved og profilere EUC Sjællands uddannelser gennem 

talentarbejdet før, under og efter konkurrencerne. 

 

Når vores elever modtager undervisning på ekspertniveau, så bliver de attraktive på fremtidens 

arbejdsmarked, som forandrer sig i en hast og i en retning, som det er vanskelig at kunne 

forudsige. Derfor er det vigtigt, at flest mulige af vores elever, tager så mange kompetencer med 

sig fra en erhvervsuddannelse. Vi vil som skole gerne sikre, at flest mulige elever får mulighed for 
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at arbejde med at løse komplekse arbejdsopgaver og kan deltage i deres kommende arbejdsplads 

innovative processer. 

 

Ovenstående tabel viser, at EUX har en tilgang i perioden 2015 til 2016 fra 5,2% til 7,9 % af den 

samlede elevmængde på skolen. Den positive udvikling kan tilskrives, at stadig flere ser EUX som 

et kvalificeret alternativ til STX. Gennem screening og fra samtaler med elever er det vores klare 

indtryk, at størstedelen af eleverne der påbegynder EUX på EUC Sjælland vælger EUX som et 

alternativ til gymnasiet. Sammenlignet med den procentvise stigning på landsplan, viser tabellen 

en forholdsvis begrænset stigning på EUC Sjælland. Det kan sandsynligvis forklares med, at det 

samlende udbud af uddannelser med EUX i perioden blev udvidet med SOSU og de merkantile 

erhvervsuddannelser.  

 

Elever med fag på ekspertniveau: EUC Sjælland vurderer, at udviklingen i resultaterne med elever, 

der tager fag på ekspertniveau, hvor vi ligger en pænt stykke over landsgennemsnittet kan 

tilskrives, at vi har flere uddannelser med en kvalifikation på niveau 4. Derudover arbejder vi aktivt 

med at få flere elever til at vælge et eller flere fag på ekspertniveau, således at også den fagligt 

dygtige elev udfordrer sig selv og sit talent.   

På VVS og Elektriker GF2 bliver der i 2018 oprettet valgfag på ekspertniveau, således at flere elever 

fra disse to uddannelser kan tage talentvejen.  

Elever i gang med fag på højre niveau: EUC Sjælland vil sætte fokus på, at eleverne kan 

gennemføre såvel grundfag som uddannelsesrettede fag på højere niveau, end de obligatoriske. 

Det vurderes i den sammenhæng, at 10 % af eleverne på de obligatoriske uddannelsesspecifikke 

fag vil kunne gennemføre uddannelsen på et højere præstationsniveau. Hertil kommer 

muligheden for at vælge valgfag, valgfri specialefag og påbygning på et højere niveau, end det 

obligatoriske. Vi vil i 2018 styrke mulighed for, at eleverne vælger fag på højere niveau både 

gennem dialog med også med en omlæggelse af skemastrukturen for GF2 med et såkaldt 2/3 

skema; to dage med grund-, valg- og højniveaufag og tre dage med erhvervsfag. 

Elever i gang med EUX: EUC Sjælland vil prioriterer EUX inden for de af skolens uddannelser, hvor 

muligheden forefindes. Vi vurderer, at lokale samt nationale EUX-kampagner og en styrket 

vejledningsindsats har en væsentlig betydning for de unges valg af EUX. Vi vil i det kommende år 

arbejde med en mere målrettet kommunikation mod grundskoler, forældre, UU-centre og 

virksomheder. Den nyligt gennemførte VTU 2017 viser eksempelvis, at over 30% af 

virksomhederne er interesseret i at høre mere om EUX. Denne interesse følger vi op på i 2018 med 

en målrettet indsats via skolens praktikpladskonsulenter. 

Elever der følger talentspor: EUC Sjælland har kun få uddannelser med enkelte elever, som har 

valgt talentspor. Det drejer sig om elever på frisør-, VVS-, elektriker- og smedeuddannelserne. I 

2018 vil vi øget antallet af elever på talentsport ved at:  

 styrke talentvejledningen på alle GF2-forløb 

 udvikle valgfag på GF2 på højere niveauer, som leder mod talentforløb 
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 opsøge og informere aftagervirksomheder om mulighed for talentspor i tæt samarbejde 

med de lokale uddannelsesudvalg 

 koble arbejdet med talentspor op på EUC Sjællands ”Håndværkerguld”-kampagne 

 

2013 2014 2015 

Beskæft.-
frekvens 

EUC 

Sjælland 

Landsplan Antal 
færdig-

uddannede 

EUC 

Sjælland 

Landsplan Beskæft.-
frekvens 

EUC 

Sjælland 

Landplan Antal 
færdig-

uddannede 

EUC 

Sjælland 

Landsplan Beskæft.-
frekvens 

EUC 

Sjælland 

Landsplan Antal 
færdig-

uddannede 

EUC 

Sjælland 

Landsplan 

0,72 0,7 364 33.123 0,72 0,72 382 33.449 0,78 0,73 399 32.215 

Note: Frekvenserne er et gennemsnit af beskæftigelsen i kalenderåret efter endt uddannelse. Det vil sige, at for elever, som blev færdiguddannede i 2014, er 

frekvenserne et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse i 2015. Institutionsoplysningerne knytter sig til den institution, hvor eleven er afgangsmeldt fra. 

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

vil have en barselsfrekvens/deltid. Bemærk, at der ingen øvre grænse for beskæftigelsesfrekvens er. Hvis den enkelte eksempelvis har to deltidsjob, kan 

beskæftigelsesfrekvensen overstige 1,0. Hvis en færdiguddannet kun arbejder halv tid, vil beskæftigelsesfrekvensen være 0,5. Erhvervsuddannede, som ikke 
har indbetalinger til ATP i perioden, indgår med 0,0 i beregningen af beskæftigelsesfrekvenserne. 

 

Beskæftigelsesfrekvens 

Når EUC Sjælland uddanner EUD-elever foregår det i tæt samarbejde med de regionale og især 

lokale virksomheder. De seneste år har både det regionale og det lokale arbejdsmarked oplevet en 

stigende vækst, som også giver øget efterspørgsel efter EUC Sjællands elever. En stor del af vores 

elever oplever at få tilbudt ansættelse som faglært i samme virksomhed, som har uddannet dem. 

Det er blandt andet derfor, at EUC Sjælland ligger over landsgennemsnittet, når vi ser på 

færdiguddannet elevers beskæftigelsesfrekvens.  

Vores vurdering er, at der er en sammenhæng mellem groft sagt enten høj beskæftigelsesfrekvens 

eller stor andel af EUX-elever eller talent-elever. Især de lokale aftagervirksomheder giver udtryk 

for, at de gerne vil ansætte en faglig dygtig elev, som de efterfølgende også kan få gavn af som 

nyuddannet faglært. Derfor er de ikke altid lige interesseret i at medvirke til uddannelse af 

eksempelvis EUX-elever, da der jo så er en vis risiko for, at de ’blot’ vil bruge EUX-uddannelsen 

som et springbræt til videreuddannelse.   

Som skole er vi naturligvis glade for, at vores elever har gode mulighed for at få beskæftigelse 

efter endt uddannelse, og vi vil i 2018 arbejde videre med det tætte samarbejde med vores 

aftagervirksomheder om at bibeholde den store grad af ansættelse efter endt uddannelse og 

styrke virksomhedernes interesse i også at støtte eleverne med en ungdomsuddannelse, som kan 

give dem en god ballast for videre uddannelse. 
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1.4 Klare mål 4: Tilliden og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes 
Elevtrivsel 

 2015 2016 2018 

 Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Elevtrivsel (Generel indikator) 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 

Egen indsats og motivation 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 

Egne evner 4,1 4,0 3,9 4,0 4,1 

Fysiske rammer 3,4 3,6 3,4 3,6 3,6 

Læringsmiljø 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 

Praktik 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 

Velbefindende 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 

Note: Tabellen viser to indikatorer for elevernes trivsel hhv. Generel Trivsel og Trivsel i praktik.  
Generel Trivsel er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate 
indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner. Spørgsmål som indgår i indikatoren Praktik er ikke en 

del af Generel trivsel, da det kun er elever på hovedforløbet, som har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik. 
Trivsel i praktik indeholder seks spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af den støtte de fik til at finde en praktikplads, om de følte sig forberedte til 

skoleforløb, praktik eller skolepraktik, om det de lærer i skoleforløbene kan anvendes i praktikken, og om de er glade for at være i praktik eller skolepraktik. 
Spørgsmålene er kun stillet til elever på hovedforløbet. Afhængigt af om eleverne er i skolepraktik eller uddannelsesaftale, er der en mindre variation i 

formuleringen af spørgsmålene (f.eks. Jeg er glad for at være i praktik/Jeg er glad for at være i skolepraktik). 
Begge indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel. 
Bemærk: Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-) i tabeller. Trækkes rapporten med "andele", er diskretionerede 

celler tomme. Datagrundlaget stammer fra den årlige obligatoriske trivselsmåling. 

 

Den årlige nationale elevtrivselsundersøgelse(ETU) består af fem separate indikatorer, som 
elevernes svar på de i alt 28 spørgsmål falder ind under samt to generelle indikatorer, som angiver 
den samlede trivsel og trivsel under praktikken.  
 
Denne generelle elevtrivsel er gået en smule tilbage, fra i 2015 at ligge på det landsgennemsnitlige 
4,0 til at ligge på 3,9 i 2016. EUC Sjælland vurderer, at denne mindre tilbagegang skyldes de 
organisatoriske forandringer, som beskrevet i indledningen til kapitel 1. Det er ikke et 
tilfredsstillende resultat, og vi vil i 2018 arbejde på konkrete indsatser for at skabe bedre vilkår for 
elevernes trivsel. Dette arbejde pågår i de første måneder af 2018, så snart at ETU 2017 er 
analyseret af skolens ledelse.  
 
Et særligt fokuspunkt vil dog være indsatser, der forbedrer elevernes trivsel i forhold til 
læringsmiljøerne på skolen. Her er vi allerede i gang med at tilrettelægge en række forandringer, 
som skal frisætte ledelsesressourcer til at foretage pædagogiske greb i hver enkelt afdeling. Dette 
er yderligere beskrevet i kapitlet om valgfrit tema sidst i denne handlingsplan. Men det er her 
vigtigt at påpege, at der i de enkelte afdelinger skal sættes ind med lokale indsatser, der tager 
højde for afdelingernes forskelligheder – både hvad angår udfordringer og fagkultur. Derfor vil de 
enkelte uddannelsesledere følge op på ETU 2017 ved at gå i dialog med både elever og lærere 
omkring tolkningsresultater samt for at iværksætte bæredygtige indsatser med et fælles ejerskab.  
 
I forhold til elevernes trivsel i deres praktik, så ligger den stabil i både 2015 og 2016 på 4,0 og i 
forhold til landsgennemsnittet på 4,1, så det er også en indikator på, at vi sammen med vores 
aftagervirksomheder vil arbejde for, at elevernes trivsel øges i praktikperioderne.  
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Vi har, som nævnt, endnu ikke haft mulighed for at analysere ETU 2017, men vi kan allerede nu se, 
at vi på den generelle trivselsindikator ligger på 3,9, som også var niveauet i 2016. Til gengæld er 
det lykkedes at opnå en bedre svarprocent, som i 2016 var på 65% er i 2017 på 69%. 
  
EUC Sjællands målsætning for ETU 2018 vil på alle indikatorer være, at vi ligger på 
landsgennemsnittet eller derover. Vores elever skal trives under deres uddannelse hos os. 
 
Virksomhedstilfredshed 
 2016 2018 

 Resultat Resultat, 

landsplan 
Resultatmål 

Virksomhedstilfredshed (Generel 

indikator) 
7,06 7,48 7,50 

Virksomhedens oplevelse af 

samarbejdet med skolen 
6,79 7,20 7,25 

Virksomhedernes oplevelse af eleverne 7,69 8,08 8,08 

 
2016 var det første år, hvor erhvervsskolerne skulle foretage en 
virksomhedstilfredshedsundersøgelse(VTU) til nationalt benchmark. EUC Sjælland gennemførte 
undersøgelsen og var spændt på resultatet. Vi blev enige om at følge op med det samme, ved at 
den respektive uddannelsesleder telefonisk tog kontakt til de virksomheder, som angav 
utilfredshed. Her fik vi information om, hvad utilfredsheden skyldtes samt ikke mindst, hvad vi 
som skole kunne gøre bedre. Nogle enkelte virksomheder havde ganske enkelte vendt 
svarmulighederne om, forstået således at de havde angivet det laveste tal for tilfredshed og 
omvendt. Men en del af virksomhederne havde også konkret forslag til os om, hvad vi med fordel 
kunne forbedre. Til trods for forskellige resultater mellem afdelingerne, så var der særligt to 
fællesnævnere, der med fordel kunne forbedres; samarbejdet og information. 
 
Som det ses af ovenstående tabel, så lå vi i 2016 under landsgennemsnittet på alle tre indikatorer, 
hvilket naturligvis ikke var et tilfredsstillende resultat. Der blev således iværksat forskellige tiltag 
lokalt i afdelingerne for at forbedre VTU for 2017 i forhold til resultatet i 2016 med særligt fokus 
på samarbejde og information mellem virksomheder og skole. 
 
Et af de initiativer, som vi her vil fremhæve er, at der i frisørafdelingen også i 2016 var en lav grad 
af tilfredshed omkring EUC Sjællands samarbejde, og særligt informationen vedrørende elevernes 
fagmål og præstationer, blev efterspurgt af de aftagende frisørmestre. I september 2017 blev det 
derfor besluttet at afholde en event i frisørafdelingen, hvor mestrene og andre interesserede 
frisører rundt om i regionen, blev inviteret til modeshow og hårtrends. Der kom overraskende 
mange aftagervirksomheder, som også så det som en mulighed for at få nyeste trends med sig 
hjem.  Derudover er der i frisørafdelingen blevet udarbejdet en ”Elevens bog”, hvoraf alle fag- og 
praktikmål fremgår samt hvor elevens niveau ligger hende. Boginitiativet er blev vel modtaget af 
aftagervirksomhederne, som nu rent fysik oplever at kunne følge med i elevens progression. 
Sidegevinsten er naturligvis også, at eleven selv har et overblik over egen progression. Disse tiltag 
på frisørafdelingen er blot et eksempel på, hvorledes vi kan og vil arbejde med VTU fremadrettet, 
således at både skole og virksomheder oplever, at det giver mening at evaluerer på samarbejdet 
minimum en gang årligt. 
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I tabellen nedenfor ses 2017-resultaerne sammenlignet med sidste års resultater ud fra en 100-
punkts skala: 
 

 2016 

EUC Sjælland 

2016 

Landsgennemsnit 

EUD 

2017 

EUC Sjælland 

2017 

Landsgennemsnit 

EUD 

Samlet 

tilfredshed 

 

64 

 

70 

 

67 

 

70 

Elevens 

præsentation 

 

74 

 

78 

 

77 

 

78 

Samarbejde  

61 

 

63 

 

62 

 

63 

Information og 

vejledning 

 

66 

 

70 

 

68 

 

71 

 

Til sammenligning med resultaterne fra 2016, så er aftagervirksomhedernes tilfredshed øget på 

alle fire indikatorer. Denne øgede fremgang skal forklares med en fokuseret indsats, både hvad 

angår indsatsen med de utilfredse virksomheder, som blev kontakte med det samme af de 

respektive uddannelsesledere, men også konkret tiltag, som det nævnte fra frisørafdelingen, hvor 

vi imødekommer ønsket om mere og bedre samarbejde og information. Desuden er svarprocenten 

steget fra 39% i 2016 til 48% i 2017. I forhold til andelen af utilfredse virksomheder, så er andelen 

her faldet fra 17% i 2016 til 14% i 2017.  

Der er dog stadig et stykke vej for EUC Sjælland i forhold til at ligge på niveau eller over 

landsgennemsnittet, hvorfor vi fortsætte med at holde fokus på særligt vores evne til at forbedre 

samarbejdet med aftagervirksomhederne samt øget information og vidensdeling vedr. de fælles 

elever og deres progression.   
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2 Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde 
 

 

Data for eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb  

 
OPGØRELSESPERIODE  

(Periode hvor kvalifikationen er opnået) 
2015 

(1.4.2015.-31.3.2016) 
2016  

(1.4. 2016.-31.3.2017) 
2018 

(1.1.-31.12.2018) 

 
INDIKATORER 

Antal, institution Andel, institution Andel, 
Landsplan 

Antal, 
institution 

Andel, institution Andel, Landsplan RESULTATMÅL, 
andel 

I hoved-
forløb 

I aftale  267 42% 39% 349 63% 43% 350  

I skolepraktik 56 9% 12% 72 13% 13% 65 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende 34 5% 4% 17 3% 3% 15 

Ikke praktik-pladssøgende 272 43% 45% 119 21% 42% 100 

Note: Tabel 1 

Vurdering af udviklingen i resultater 

Vi vælger i denne vurdering at forholde os til det talmateriale ministeriet har udarbejdet i tabel 1 

til 3. Vi kan dog ikke helt genkende alle tallene, men vælger at se dem som en tendens, vi 

forholder os til og vurderer ud fra.  

På EUC Sjælland har vi gennem en årrække arbejdet med at systematiserer og udvikle det 

praktikpladsopsøgende arbejde. Inden for det sidste år har vi sammenlagt praktikcentret med 

virksomhedscenteret (praktikpladskonsulenterne), og det har medført en større synergieffekt 

mellem praktikcentermedarbejder og praktikpladskonsulenter. Dette arbejde kan til dels aflæses i 

tabel 1. Vi er fra 2015 til 2016 steget fra en 42% til 63% af elever, der opnår praktikpladser efter 

grundforløb. Udviklingen er også konjektur bestemt, og inden for mange brancher efterspørges 

stadig mere arbejdskraft og dermed også flere lærlinge. Dette kan blandt andet aflæses i tallene 

fra 2016, og vi kan også se tendensen i 2017.   

Af tabelen fremgår det, at vi har haft en lille stigning i tilgangen af praktikcenterelever. Dette 

billede kan vi ikke genkende, da vi har haft en markant nedgang i elevtallet i vores praktikcenter. 

En nedgang i årselever i både 2016 og 2017. Vi arbejder fokuseret på at få elever, der har 

gennemført grundforløb 2 og elever på kvotebelagte uddannelser direkte ud i praktik. Dette lykkes 

i høj grad, men vi har stadig en gruppe, der kommer i praktikcenter. Det gælder både stærke og 

svage elever. Det er selvsagt nemmere at finde praktikpladser til den stærke elevgruppe, hvorfor 

de ofte vil være ude af praktikcentret i løbet af kort tid. Nogle elever er kun i praktikcentret i få 

uger og andre højst op til tre/fire mdr. Vi har eksempelvis optaget 18 elektrikerelever i 

praktikcentret i 2017. Elektrikere er en stor elevgruppe på EUC Sjælland, og arbejdsmarkedet for 

elektrikere er inde i en højkonjunktur, så alle egnede elever burde kunne få en praktikplads. 

Alligevel oplever vi, at der er en gruppe, for hvem det ikke lykkes, selvom de har søgt mange 

praktikpladser, og vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe. Det kan være svært at få det 

præcise elevantal til at passe ind i virksomhederne, lige præcist når grundforløbet slutter. De 

elektrikerelever vi fik ind i praktikcentret i juni er alle i en uddannelsesaftale i dag. De 

elektrikerelever vi vil få til januar, kan have lidt sværere ved at komme hurtigt ud i praktik pga. 

vejrlig. Men det vil lykkes, om end det kan tage lidt længere tid.  



21 
 

Af tabellen fremgår det, at der har været 17 elever, der stadig er praktikpladssøgende, og som ikke 

er i praktikcentret. Der kan være følgende årsager til, at eleven ikke kommer i praktikcentret: 

 Elever, der er erklæret ikke egnede fra grundforløbet. Det handler ofte om de sociale 

kompetencer. Meget fravær, ikke mødestabil, ikke arbejdsmarkedsparat. 

 Ældre elever, der er egnede, men som ikke har råd til at gå på praktikcenterydelse. 

 Elever, der ikke lever op til EMMA kriterierne, fx fordi de ikke har dokumenteret deres 

praktikpladssøgning og ikke er aktive på praktikpladsen.dk (med de nye krav fra tre 

partsaftalerne skal eleverne på grundforløbet have dokumenteret deres 

praktikpladssøgning otte uger før og være aktive på praktikpladsen.dk otte uger før 

grundforløbets afslutning). Dette kan vi som skole afhjælpe ved praktikpladsopsøgerkurset 

og kontaktlærerarbejde. 

Ved de to sidste årsager prøver vi at hjælpe eleverne videre med praktikplads, selv om de ikke er i 

praktikcentret. Elever over 25 år kan i nogle tilfælde få voksenlærlingetilskud og i andre tilfælde 

ikke. Nogle virksomheder vil gerne have den ældre elev, selvom det koster lidt mere, andre 

virksomheder vil ikke. Det handler om det muliges kunst, nogle gange lykkes det, andre gange 

ikke. 

Ifølge tabellen har vi kun et frafald på 21% i 2016 i modsætning til 43% i 2015. Hvis det er rigtigt, 

er det super godt. Det passer meget godt med den fornemmelse praktikpladskonsulenter og 

praktikcentermedarbejdere har, når vi besøger GF2 i forbindelse med egnethedsvurderinger i 

slutningen af forløbet. Denne udvikling kan til dels tilskrives vores strategi for det 

praktikpladsopsøgende arbejde herunder det samarbejde, der er opstået mellem 

praktikcenter/praktikpladskonsulenter og grundforløbsafdelingerne. Til dels at kontaktlærerne på 

grundforløbene er blevet gode til at gennemføre helhedsvurderingssamtaler gennem hele 

grundforløbet. Disse samtaler gør det klart for elev og lærer, hvad der går godt, og hvad der skal 

arbejdes med for at være egnet til at fortsætte på hovedforløb. Desuden er gruppen af elever 

måske også blevet bedre siden erhvervsskolereformen i 2015. Den gruppe elever, der ikke 

fortsætter deres uddannelse efter GF2 kan opdeles i følgende grupperinger: 

 Ønsker et andet uddannelsesvalg  

 Er ikke egnet til at fortsætte 

 At vi som skole ikke har formået at motiverer dem til at fortsætte 

 Der kan også være en mindre gruppe, der stopper grundet manglende praktikplads. 

Dog fungere det praktikpladsopsøgende arbejde rigtig godt, og vi har kontakt med alle 

elever, og de er informeret om, at det inden for kort tid er muligt at komme i 

betragtning til en praktikplads måske med lidt støtte fra praktikcentret.   

 Ukendte årsager. 
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Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler 
 

Note: tabel 2 

 
Ud fra tabel 2 ser det ud til, at den gennemsnitlige tid i praktikcentret er faldet fra 12% til 8% fra 
2015 til 2016. Det passer meget godt med vores egne tal og oplevelse.  
 
Inden for Teknologi, byggeri og transport er vi inde i en højkonjunktur. I nogle brancher kan vi ikke 
skaffe lærlinge nok. Det gælder fag som struktør, murer og smede. De elever, der kommer i 
praktikcentret kan have mange forskellige grunde til at komme. Det kan være både stærke og 
mindre stærke elever fra grundforløbet som ikke har opnået en praktikplads. De stærke elever får 
vi ud i uddannelsesaftaler relativt hurtigt. De mindre stærke, men som er vurderet egnede til at 
gennemfører en erhvervsuddannelse, arbejder vi med at få til at udvikle sig, så de kan komme ud 
på arbejdsmarkedet og gennemføre deres uddannelse. Inden for Teknologi, byggeri og transport 
har vi nogle elever, der stadig mangler en del udvikling i forhold til at begå sig på en arbejdsplads. 
Dem arbejder vi med, og det lykkes for de fleste at komme videre i deres uddannelse. En mindre 
del lykkes det ikke for, og de må stoppe deres uddannelse.  
 
Inden for Teknologi, byggeri og transport får vi også en del elever, der mister deres praktikplads i 
løbet af hovedforløbet, mens de er i uddannelsesaftaler eller de bliver ikke forlænget efter 
delaftaler eller korte aftaler. Dem, der mister deres praktikpladser før deres uddannelsesaftale 
udløber, kommer ofte, fordi der har været udfordringer mellem elev og virksomhed. En del af 
disse elever har oplevet et psykisk dårligt arbejdsmiljø herunder mobning. I de tilfælde tager det 
tid for eleven at komme sig, og i praktikcentret arbejde vi med at få eleven på fode igen. 
 
Inden for Omsorg, sundhed og pædagogik har vi praktikcentermulighed på frisøruddannelsen og 
uddannelsen til serviceassistent. Frisøruddannelsen er en kvotebelagt uddannelse. På EUC 
Sjælland oplever vi, at kvoterne har været med til at skævvride virksomhedernes/salonernes syn 
på deres ansvar i forbindelse med at uddanne elever. Virksomhederne ansætter stort set ikke 
elever, før de har gennemført grundforløbet, og det betyder, at vi som skolen primært kan optage 
kvoteelever. Vi oplever desuden, at virksomhederne helst ansætter elever, der er godt i gang med 
deres hovedforløb via praktikcentret. Dette kan aflæses i tabel 2. Den positive udvikling der har 
været fra 12% i 2015 til 8% i 2016 kan primært tilskrives vores arbejde med serviceassistentelever. 
Vi er som skole blevet bedre til at afklare, om eleverne er egnede til at fortsætte efter deres 
grundforløb, og derfor har vi optaget færre serviceassistentelever i praktikcentret. 
 
 
 
 
 
 

OPGØRELSESPERIODE  
 

2015/2016 
1.7.2015 - 30.6.2016 

2016/2017 
1.7.2016 - 30.6.2017 

2018 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
12% 10% 8% 11% 

8% 

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og 
pædagogik’ 

11% 2% 8% 2% 
8% 

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og 
transport’ 

12% 15% 8% 16% 
8% 
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Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 
 

OPGØRELSESPERIODE  
(perioden hvor elever der er 
påbegyndt følges i 10 mnd.) 

2014/2015 
(1.8.2014-1.8.2015) 

2015/2016 
(1.8.2015-1.8.2016) 

2018 
(1.1.2018-31.12-2018) 

INDIKATORER 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden 
eleven opnår… 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden 
eleven opnår… 

Gennemsnitligt antal i dage SKP inden eleven opnår… 

… 1. rest-
/kombinationsaftal

e 

… 1. 
delaftale/korte 

aftale 

… 1. rest-
/kombinationsaftal

e 

… 1. 
delaftale/korte 

aftale 
… 1. rest- /kombinati-onsaftale … 1. del-aftale/ korte aftale 

UDDANNELSER 
Instituti

on 
Landspl

an 
Instituti

on 
Landspl

an 
Instituti

on 
Landspl

an 
Instituti

on 
Landspl

an 
RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
206 178 91 118 204 177 82 107 

170 70 

Uddannelser inden for ’Omsorg, 
sundhed og pædagogik’ 

213 171 106 112 144 170 140 117 
140 120 

Uddannelser inden for 
’Teknologi, byggeri og transport’ 

205 185 90 115 209 181 78 102 
170 70 

Note: Tabel 3 

 

Inden for Teknologi, byggeri og transport er vi gået fra 90 dage til 78 dage i gennemsnit, inden 

eleven opnår en delaftaler eller kort aftale, og EUC Sjælland ligger bedre end landsgennemsnittet. 

I forhold til restaftaler er vi gået fra 205 dage i gennemsnit til 209 dage og ligger lidt dårligere end 

landsgennemsnittet. Dette undrer os, da vi generelt indgår flere og flere rest aftaler, som også er 

vores mål.  

En del af forklaringen på ”liggetiden” i praktikcentret er forklaret ovenfor. Vi har nogle elever, for 

hvem det tager længere tid at få ud i en uddannelsesaftale end andre. Disse elever trækker 

antallet af dage op. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at EUC Sjælland ikke fastholder elever, der 

ikke er egnet til at gennemføre en erhvervsuddannelse. I løbet af grundforløbet bliver elevernes 

egnethed vurderet, og igen ved optagelse i praktikcentret bliver de egnethedsvurderet. I løbet af 

deres tid i praktikcentret, arbejder vi løbende med EMMA-vurderinger.  

I forhold til Omsorg sundhed og pædagogik, er udfordringerne med frisørfaget og 

serviceassistentfaget forklaret tidligere. Fra 2015 til 2016 er det lykkedes at få flere restaftaler, 

mens det tager længere tid i 2016 at opnå en del eller kort aftale end i 2015. 
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Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde  

 

 

En hånd under din uddannelse 

På EUC Sjælland ser vi praktikcenteret som et sikkerhedsnet under vekseluddannelsessystemet. 

Det er ikke en nødløsning, som det opfattes af mange parter. Et vekseluddannelsessystem vil 

aldrig fungere fuldstændigt gnidningsløst. Forestillingen om et gnidningsløst system, hvor alle 

elever selv finder praktikpladser i løbet af deres grundforløb, og hvor alle virksomheder agerer 

ansvarligt over for alle elever er utopi. Hvis vi skal leve op til reformens resultatmål for de fire klare 

mål, må alle aktører løfte i flok, og praktikcentret er den del af erhvervsuddannelsessystemet, der 

understøtter de elever, der kommer i klemme efter GF2 eller undervejs i hovedforløbet. Vi anser 

praktikcentret, som et sådan sted, som indeholder mange flere facetter og kompleksiteter end en 

ordinær virksomhed. Vi skal varetage det praktikpladsopsøgende arbejde, matche elev og 

virksomhed, pædagogisk arbejde med elever, og som samarbejdspartner for regionens 

virksomheder.  

Billedet ovenfor er malet af tre tømrerelever, der har været i praktikcentret i en kortere periode, 

og det afspejler meget godt eleverne syn på praktikcentrets komplekse virke.      

Strategi og handlingsplan for EUC Sjælland  
EUC Sjælland arbejder fortsat med strategi og handlingsplan for det praktikpladssøgende arbejde 
fra 2017, og vi vil i det følende kommenterer og evaluerer på, hvor langt vi er kommet samt give 
forklaringer på årsager til hel eller delvis målopfyldelse. Strategi og handlingsplan for det 
praktikpladssøgende arbejde fra 2017 vil således været skrevet med kursiv.  
 
Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde  
Mål for EUC Sjællands praktikpladsopsøgende arbejde og fastholdelse under hovedforløb  
• Alle skal efter gennemført grundforløb have en praktikplads.  
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Vi er kommet tættere på målet. Flere elever har fået en praktikplads. Ifølge tabel 1 er det 24% af 
dem der har gennemført grundforløb 2 der ikke kom videre med uddannelsen 3 mdr. efter 
gennemført grundforløb. Der vil nok altid være en restgruppe. Nogle der ønsker anden uddannelse 
m.m. Der er altid plads til forbedring, og vi kan arbejde mere systematisk med det fælles 
pædagogiske og didaktiske grundlag på GF2 samt blive bedre til at samarbejde mellem de 
forskellige GF2-afdelinger og de praktikpladsopsøgende medarbejdere.    
 
• Elever der ikke er uddannelsesparate, skal vejledes til anden uddannelse eller beskæftigelse, 
inden grundforløbets afslutning. 
Vi skal fortsat arbejde med disse problematikker. Det kræver samarbejde mellem studievejledere, 
kontaktlærere på GF2 og de praktikpladsopsøgende medarbejdere. Men vi er nået et godt stykke 
af vejen.   
 
• Den menneskelige dimension skal være til stede. Eleverne skal opleve at de ikke står helt alene 
med praktikpladssøgningen. De skal altid kunne søge vejledning og hjælp og vide at skolen også 
opsøger praktikpladser til dem. Hver elev skal have en fast kontaktperson som de kender 
(kontaktlærer/praktikpladskonsulent)  
På EUC Sjælland har vi arbejdet med kontaktlærerrollen og der har blandt andet været afholdt et 
kursus for alle kontaktlærerne for at sikre en ens retning i arbejdet. Som en del af vores EMMA 
redegørelse fra 2014, har vi udviklet ”Helhedsvurderinger”, som eleven skal gennemgå med sin 
kontaktlærer 3 gange i løbet af grundforløbet. Det har taget tid at få implementeret disse 
helhedsvurderinger i alle afdelinger, men efter kontaktlærerkurset i 2017 gennemfører de fleste 
kontaktlærere samtalerne. Denne praksis er både lærere og elever glade for. Den har betydet, at 
det er blevet klarere for eleverne, hvilke forventninger vi har til dem samt løbende feedback i 
forhold til fagligt niveau og udviklingspotentialer. Helhedsvurderingen er vedlagt som bilag 2. 
 
• Skolen skal gøre det synligt, hvordan det står til med praktikpladser, både over for elever og 
skolens personale.  
Det er ikke lykkedes os at finde en måde, hvor vi kan visualiserer dette over for elever og lærere på 
de forskellige afdelinger. Det arbejder vi videre med! Der er flere forskellige muligheder: 
eksempelvis data over elever, der mangler praktikplads trækkes fra central hånd på skolen en gang 
om mdr. og sendes til alle afdelingsledere og kontaktlærere. Disse lister bruger lærerne på 
praktikpladskurset. Det er også en mulighed at indføre et ”praktikometer” med røde, grønne og 
gule bolde.  
 
• Praktikcentret skal være et attraktivt og meningsfuldt sted for eleven. Praktikcentret skal bruges 
som buffer for praktikken. De faglige mål, som det kan være svært eller umuligt at opnå i 
praktikvirksomheden, skal praktikcentret kunne løfte.  
Vi evaluerer løbende elevernes oplevelse af at være i praktikcentret. Vi får generelt gode 
tilbagemeldinger på denne faktor og arbejder til stadighed med elevevalueringer på alle 12 
fagafdelinger. 
  
• Frafald på anden del af uddannelsen efter praktikplads er opnået, skal minimeres. Årsagen til 
frafald skal kendes.  
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Der kan være mange forskellige årsager til frafald fra en uddannelsesaftale. Vi oplever følgende 
problematikker: 

 Dårligt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø i virksomhederne, som eleven ”flygter” fra. 

 Forkert valg af uddannelse. 

 Psykisk eller fysisk sygdom. 
Vi arbejder med at forebygge dette frafald ved at besøge virksomheder, der har elever i delaftaler 
og korte aftaler. Ved ordinære aftaler og restaftaler er det alene virksomhederne og de lokale 
uddannelsesudvalg, som har ansvar herfor.   
 
• Meningsfuldt arbejde for faglærer/faglige pædagogiske vejledere (før kaldet instruktører), 
konsulenter og andet personale på EUC Sjælland. Hovedformålet med arbejdet på en erhvervsskole 
er at uddanne dygtige mennesker til fremtiden. Når alle unge på skolen, der ønsker det, får en 
praktikplads og kommer videre med deres uddannelse, bliver arbejdet som faglærer/faglig 
pædagogisk vejleder endnu mere meningsfuldt, tilfredsstillende og attraktivt.  
Vi har i 2017 arbejdet med at få virksomhedskonsulenter og praktikcentermedarbejdere til at 
samarbejde og koordinerer deres arbejde. Dette har virket rigtigt godt og givet en mærkbar 
synergieffekt omkring det praktikpladsopsøgende arbejde og hermed også flere praktikpladser. Vi 
er ikke færdige med at udvikle dette samarbejde. Desuden arbejder vi kontinuerligt med udvikling 
af de ansatte i praktikcentret i forhold til deres pædagogiske kompetencer. Her er vi langt fra i 
mål. Den tilgang/diskurs der er og har været omkring praktikcentrenes rolle, tilskriver at skolerne 
ikke har valgt at ansætte medarbejder med pædagogiske kompetencer (dette fordi praktikcentre 
ligestilles med en virksomhed og medarbejderne med mestre/svende er uden pædagogiske 
kompetencer). Dette er efter vores opfattelse en fejlslutning. Praktikcentrene udfører et 
komplekst pædagogisk arbejde, som kræver en pædagogiske viden og erfaring. Vi har valgt at 
tilbyde medarbejderne dele af den pædagogiske akademiuddannelse og p.t. gennemfører alle 
medarbejdere AMU-lederuddannelse.    
 
Målsætning og vision for praktikcentret  
• ”Eleven i centrum”. Vi ønsker at skabe et stærkt fagligt og socialt miljø for både elever og 
medarbejdere. Elever skal mærke, at praktikcentret tager faget alvorligt. Der skal arbejdes med 
relevante og udfordrende faglige opgaver.  
Vi er langt, og det fungerer godt.   
 
• Praktikcentret har til formål at få eleverne ud i praktik i virksomheder så hurtigt som muligt og så 
lang tid som muligt. Der arbejdes efter følgende prioritering - 1. restaftaler, 2. korte aftaler, 3. 
delaftaler og 4. VFU, men kun som springbræt til en egentlig aftale eller som afklaring for eleven 
om egnethed til faget.  
Det er lykkedes af få færre delaftaler og flere restaftaler. VFU-aftaler er dalet markant siden 2014 
til nu, hvor vi har omkring 150 VFU’er om året her i 2017. Vi har haft omkring 200 elever igennem 
praktikcentret i 2017, så det er under en VFU per elev i gennemsnit.  
 
I praktikcentret har vi visualiseret elevernes flow gennem praktikcentret via en fælles tavle midt i 
bygningen. Dette har haft stor betydning for de ansattes fokus på de enkelte elever og de 
forskellige uddannelsesaftaletyper. Vi kan holde øje med hvor mange VFU’er, del-, korte og rest 
aftaler der indgås og hele tiden italesætte problematikker omkring det. For eleverne har det også 
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stor betydning. De kan se, at elever før dem er kommet ud i aftaler, og de får forståelse for målet 
for dem selv; at få en uddannelsesaftale. Både leder, medarbejdere, elever og besøgende er glade 
for denne visualisering. 
 
• Vi skal hjælpe elever med at finde den rette sti for deres uddannelse og deres liv. Praktikcentret 
er et uddannelsessted, så elever skal ville uddannelse. Hvis ikke eleven har fundet den rette sti, skal 
vi vejlede dem videre.  
Vi har vejledt omkring 30 elever videre i 2017. Det har handlet om fysisk og psykisk sygdom, om 
manglende sociale kompetencer til at gennemføre uddannelse i en virksomhed samt flere andre 
faktorer.  
 
• Praktikcentret skal samarbejde med resten af skolen. Det gælder på GF2, hvor vi samarbejder 
med konsulenter, team og faglærere om de enkelte elever, der måtte være på vej til praktikcentret. 
Det gælder for hovedforløb, hvor vi samarbejder om eleverne, og hvor vi sammen med faglærere 
udarbejder læringsforløb om faglige mål, som det kan være svært at opnå i virksomhederne. Disse 
forløb tilbydes virksomheder.  
Samarbejdet med resten af skolen fungerer bedre i 2017 end i 2016, specielt omkring det 
praktikpladsopsøgende arbejde. Vi kan mærke, at kontaktlærerne er begyndt at arbejde med 
helhedsvurderingssamtaler. Vores samarbejde omkring egnethed og optagelse til praktikcentret er 
også blevet bedre.   
 
• Praktikcentret på EUC Sjælland har som mål at blive et sted, som andre skoler har lyst til at 
besøge, fordi vi hele tiden udvikler os, skaber et godt læringsmiljø for vores elever og et godt 
arbejdsmiljø for såvel elever som medarbejdere.  
Vi har haft besøg af repræsentant fra ministeriet, repræsentant fra 3F som har været med til 
trepartsforhandling, beskæftigelsesudvalget for Region Sjælland, boligsociale medarbejdere fra 
boligselskaber, forældre, mestrer, kunder og repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg.   
 
Det praktikpladsopsøgende arbejde indeholder følgende organisering og indsatser  
• 37 timers praktikpladsopsøgende kursus på grundforløb 2. Kursus gælder også for frisørelever på 
grundforløb 1 og fremadrettet for de andre dimensionerings uddannelser vi har. Det forventes, at 
alle grundforløbshold gennemfører det 37 timers praktikpladsopsøgende kursus, således at  
- eleverne oplever at være blevet undervist i praktikpladssøgning, så de kan overskue og kender til 
det uddannelsessystem de er blevet en del af  
- alle elever har en ansøgning og CV  
- alle elever har fået søgt praktikpladser og opfylder de andre formelle krav til optagelse i 
praktikcenter, hvis de ikke har fået praktikplads  
Dette kursus er det ikke lykkedes at få indført systematisk i alle afdelinger. Fremadrettet er det 
aftalt, at det bliver skemalagt.  
 
• På skolen nedsættes en ERFA-gruppe, der løbende holder møder, som støttefunktion til lærere 
der underviser i faget. ERFA-gruppen vil også kunne samle op på om undervisningen gennemføres 
og med hvilken kvalitet. Dette i samarbejde med praktikpladskonsulenter og 
praktikcentermedarbejderne, som er afhængige af at kurset gennemføres.  
Det er endnu ikke lykkedes at gennemfører dette.  



28 
 

 
• Kontaktlærerrollen på grundforløb indeholder også opgaver i forbindelse med det 
praktikpladsopsøgende arbejde. Det er kontaktlærerens opgave i samarbejde med 
kursusunderviser og praktikpladskonsulent at følge op på det praktikpladsopsøgende kursus. 
Desuden skal kontaktlæreren gennemføre tre helhedsvurderingssamtaler med eleven om 
egnethed, både fagligt og socialt. 
Det forventes, at arbejdet udføres som aftalt, og at eleven får klar feedback på hvordan det går. 
Det er lederen på det enkelte grundforløb, der skal følge op på arbejdet. Der nedsættes en erfa-
gruppe for kontaktlærere, hvor arbejdet evalueres.  
Arbejdet med helhedsvurderings samtalerne er begyndt at virke. Hvert enkel afdelingsleder skal 
tage hånd omkring dette arbejde og understøtte det. Det er ikke lykkedes at få nedsat erfa-
gruppen.   
 
• EMMA-redegørelse  
Vi gennemførte i 2014 et systematisk arbejde på EUC Sjælland i forhold til EMMA-kriterierne. Her 
er redegjort for, hvordan vi som skole arbejder med EMMA, og hvordan GF2-afdelingerne 
samarbejder med praktikcentret om EMMA.  
Det forventes, at arbejdet udføres som aftalt. Det er lederen på det enkelte grundforløb, der skal 
følge op på arbejdet. Der nedsættes en ERFA-gruppe for kontaktlærere, hvor arbejdet evalueres.  
Vi arbejder stadig efter EMMA retningslinjerne fra 2014. Vores lokale uddannelsesvalg støtter op 
omkring dette arbejde. Erfa-gruppe er ikke nedsat. 
 
• Vi har rent organisatorisk samlet alt det praktikpladsopsøgende arbejde på EUC Sjælland under 
en leder. Det betyder, at der kan udføres et mere systematisk og synergifyldt arbejde på 
praktikpladsområdet. Praktikpladskonsulenter og praktikcentermedarbejdere samarbejder og 
supplerer hinanden, hvilket betyder at vi udnytter vores ressourcer optimalt.  
Det funger godt, og vi arbejder konstant på at blive endnu bedre.  
 
• På skolen har vi ansat fire praktikpladskonsulenter på fuld tid, der hver er tilknyttet forskellige 
fag. Eleverne møder konsulenten for deres fag under praktikpladskurset på grundforløbet. Disse 
konsulenter er elevernes kontaktpersoner i forhold til praktikpladser og branchen gennem hele 
grundforløbet. For os er det vigtigt, at eleven ved præcis, hvor de skal henvende sig, ligesom de ved 
at vi arbejder aktivt for, at de skal få en praktikplads.  
Det fungerer godt, vi arbejder konstant på at blive endnu bedre.  
 
• I praktikcentret har vi otte faglige og pædagogiske vejledere. Disse medarbejdere opsøger 
praktikpladser til praktikcenterelever, men også til GF2-elever i de perioder, hvor der ikke er så 
mange elever i praktikcentret. Efter den nye erhvervsskolereform i 2015, har vi to optag om året, 
hvilket også medfører at arbejdet i praktikcentret kører i bølger mellem flere elever og færre 
elever. I perioder med færre elever arbejder medarbejderne på at få GF2-elever ud i praktik. Det 
sker i tæt samarbejde med praktikpladskonsulenterne.  
• Det forventes, at vi får flere uddannelsesaftaler til elever på GF2, helst alle.  
Lederen for virksomhedscentret og praktikcentret følger hele tiden med i udviklingen og sørger for 
at forstærke indsatsen, der hvor det er nødvendigt. Vi evaluerer løbende på vores indsatser og 
tilpasser dem.  
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Det fungerer godt, og vi har kontakt til alle elever på GF2 og dimensioneringsuddannelserne på 
GF1.  
 
• LUU søger og får løbende tildelt AUB-projekter på alle fag i samarbejde med skolen. Projekterne 
understøtter det generelle praktikpladsopsøgende arbejde og sætter fokus på forskellige tiltag i de 
forskellige fag. Det kan være virksomhedsarrangementer, elevrekruttering m.m. Disse projekter 
har ofte fokus på at opsøge ikke godkendte virksomheder, og virksomheder som ikke udnytter alle 
de pladser, de er godkendt til. Inden for nogle fag f.eks. tømrer, murer og struktør har vi 
efterhånden været alle virksomheder igennem i det område det giver mening for os at søge i. På 
trods af det, opsøger vi virksomhederne igen efter en periode. I andre fag er der stadig 
virksomheder, vi ikke har besøgt og som vi vil besøge.  
 
• Vi fortsætter med at søge AUB-projekter og arbejde systematik med dem. Vi vil fortsætte med at 
opsøge ikke godkendte virksomheder og virksomheder, der ikke udnytter alle de pladser de er 
godkendt til og alle de virksomheder vi allerede har i vores netværk. Vores mål er, at alle elever får 
en praktikplads på GF2. 
Arbejdet fortsætter og fungere godt. 
 
• Vi er i praktikcentret med i to forskellige regionale projekter: Praktikpladser på store byggerier og 
Udvikling af praktikpladsordninger i små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. EUC 
Sjælland er projektledere for Praktikpladser på store byggerier. Formålet med dette projekt er at 
indgå partnerskaber med bygherrer, som derved er behjælpelige med at få flere praktikpladser på 
deres byggerier. Desuden er formålet at få bygherre og virksomheder til at stå for direkte 
rekruttering af elever. Projektet har kørt i 1,5 år. Der er opbygget et godt samarbejde mellem de 
otte bygge- og anlægsskoler, som deltager i projektet. Det betyder, at der nu er meget samarbejde 
på tværs af skoler om at fordele praktikpladser. Hvis en skole har elever, der mangler 
praktikpladser, får de via samarbejdet kontakt til ikke besatte praktikpladser. En af udfordringerne 
i projektet er, at vi ikke har elever nok. 
Som beskrevet tidligere har vi et godt samarbejde med skolerne om at udfylde tomme 
praktikpladser på store byggerier. Den store udfordring i dette projekt er at få alle de deltagende 
skoler til at arbejde med dette strategiske bygherresamarbejde. De oplever ikke at have tid og 
ressourcer til det.   
 
• I de fag, hvor vi har for få elever og for mange praktikpladser, prøver vi på skolen at gå mere 
offensivt ud og reklamere med praktikpladser. Vi er i gang med at afprøve dette inden for struktør- 
og murerfagene. Vi har aftaler med 16 virksomheder, som har praktikpladser, og som gerne vil 
være med til at reklamere for mulighederne med praktikpladser. Den måde at arbejde på, vil vi 
følge op og evaluere på. Hvis det ser ud til at give en effekt, er det en ny måde vi vil arbejde på 
fremover. 
Det ovenfor beskrevet arbejde har ikke givet den ønskede effekt. Vi fik kun 3-4 elever tiltrukket på 
denne måde. Vi har ikke givet op og fortsætter med at udvikle på konceptet. Inden for maler- og 
frisørfaget samarbejder vi med erhvervsskolen og virksomheder på Bornholm. Vi har deltaget i en 
erhvervsskoleevent for virksomheder og elever på Bornholm og er ad denne vej ved at få flere 
elever til Bornholm inden for malerfaget. Ligesom vi prøver at finde lokale elever.  
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• Opsøgende arbejde i forhold til de elever, der ikke ønsker optagelse i praktikcentret. Vi har haft 
omkring 20 elever, der stadig var praktikpladssøgende 3 mdr. efter afsluttet GF2. Vi vil fremover 
kontakte disse elever for at høre om vi kan hjælpe dem videre til en praktikplads. Det har vi ikke 
tidligere gjort helt systematisk. 
Vi har kontaktet alle elever. Det er svært at komme i kontakt med mange elever, og ofte hverken 
svarer de eller vender tilbage. Af dem det lykkedes at komme i kontakt med, var de fleste elever 
kommet videre i nye uddannelsesforløb eller ønsker ikke at fortætte deres uddannelse. Vores 
arbejde gav ikke det store resultat i denne omgang. Vores generelle erfaringer med de elever, der 
er praktikpladssøgende, men ikke optaget i praktikcentret er, at det ofte drejer sig om dels stærke 
voksne elever og socialt svage elever. De socialt svage elever har vi svært ved at få videre, hvis ikke 
de har støtte eksempelvis fra et boligselskab eller en kommune. De stærkere voksne elever 
arbejder vi med at hjælpe til en uddannelsesaftale. Vi kan stadig udvikle og blive bedre på dette 
område.    
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3 Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 
 

 

Som nævnt i indledningen til kapitel 1, så har EUC Sjælland i 2017 arbejdet på at få ro i 

organisationen efter flere år med organisationsændringer og flere ledelsesskift. Vi har i det 

forgangne år nytænkt det samlede kvalitetssystem for skolen, herunder også udviklet en specifik 

evalueringsstrategi for EUD-området såvel som for AMU og HTX. I forbindelse med dette arbejde, 

hvor ledelsen har arbejdet sammen om at udvikle en ny revurderet plan for øget systematik i 

inddragelsen af datainformeret viden til brug i vores daglige praksis, har vi ud over reformens fire 

klare mål også udarbejdet fem pædagogiske grundpiller, som udgør vores fælles pædagogiske og 

didaktiske grundlag.  

Det nytænkte kvalitetssystem med tilhørende evalueringsstrategier og det fælles pædagogiske og 

didaktiske grundlag er udarbejdet med stort fokus på en sammenhængende proces, som også er 

forankret og tænkt ind i EUC Sjællands nye lønpolitik, og indgår i ledernes resultatlønskontrakter 

samt lærernes mulighed for at søge om kvalifikationstillæg. Samtidig er kvalitetssystemet bygget 

op omkring et årshjul, der sikrer, at skolens strategiske arbejde i bestyrelsen og videre konkret 

bearbejdning og implementering i organisationen er samtænkt med afdelingernes 

handleplansarbejde i forbindelse med konkretisering af den årlige Handlingsplan for øget 

gennemførelse på afdelingsniveau. Kvalitetssystemet anser vi for et dynamisk procesdokument, 

som sammen med evalueringsstrategier og det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 

løbende bliver evalueret og justeret, således at det følger organisationens bevægelser og 

foranderlige behov. 

Den løbende evaluering og justering vil foregå i forskellige fora. Der er nedsat et kvalitetsråd 

bestående af medarbejdere, kvalitetsmedarbejder og ledere for EUD-området og tilsvarende også 

for henholdsvis AMU og HTX. Derudover vil vi sikre den pædagogiske udvikling følger tiden og 

teknologiske og uddannelsesmæssige megatrends ved at nedsætte et disruptionråd, som består af 

teknologiinteresserede lærere, kvalitetsmedarbejder, ledere, rektorer og uddannelseschef. 

Afhængig af tema for det enkelte møde i rådet, vil der blive indkaldt forskere, trendspottere eller 

innovative medarbejdere fra det private arbejdsmarked til at bidrage med nyeste viden eller 

teknologi, som måske kan bruges til at videreudvikle EUC Sjællands uddannelser. Vi tror på, at vi 

jævnligt skal forstyrres af kompetencer og indsigt udefra, som kan hjælpe os med at få blikket 

rettet mod os og vores egne udviklingsbehov. Vi skal løbende være i stand til at justere vores 

praksis, så vi kan sikre uddannelsestilbud, der er rettet mod fremtiden og ikke kun til 

aftagervirksomhedernes kvalifikationsbehov i dag.       

De fem grundpiller 

EUC Sjællands fælles pædagogiske og didaktiske grundlag er, som nævnt, et dynamisk værktøj, der 

skal støtte os i en fælles retning og fokus på det pædagogiske arbejde, som vi dagligt bedriver. Det 

giver os også et fælles sprog på hele skolen, således at vi kan indgå i dialogbaserede 

læringsfællesskaber med hinanden og ikke mindst forstår, hvad kollegaen taler om. Tidligere 
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havde vi et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag (FPDG), som mest af alt var en lang 

hensigtserklæring på knap 12 sider. Vores erfaring var, at der ikke var mange, der kunne genkende 

egne praksis i denne hensigtserklæring, ligesom der nok også var en del undervisere, der ikke lige 

havde fået den læst. Derfor har vi i stedet for trukket essensen ud af denne lange 

hensigtserklæring og reformuleret den til at fylde en side i form af fem pædagogiske grundpiller 

for det daglige arbejde med elevernes læring: 

 Tydelige fagmål og feedback 

 Positive læringsmiljøer og relationer 

 Digitale teknologier i undervisningen 

 Helhedsorienteret undervisning 

 Balance mellem tryghed og udfordringer 

Den ensidet FPDG er ved at blive trykt som plakat og hænges op i alle lærerværelser samt på 

leder- og direktionskontorer. Det er det, vi arbejder med og for hver dag, og det angiver retning 

for alt, hvad vi foretager os på EUC Sjælland – kerneydelsen i centrum af vores daglige virke! 

Tydelige fagmål og feedback 

I 2018 vil vi særligt arbejde systematisk med den første pædagogiske grundpille; tydelige fagmål 

og feedback. Når vi på EUC Sjælland har været igennem flere såkaldte paradigmeskift, så har 

medarbejderne også oplevet forskellige skift i fokus på, hvordan vi arbejder med elevernes læring. 

Derfor har vi lærere, der efter bedste evne har fået en hverdag til at hænge sammen for eleverne 

og aftagervirksomhederne, men hvor det pædagogiske fokus og de pædagogiske dialoger har fyldt 

mindre, end den daglige drift med skemaudfordringer, lederskift, stor læreromsætning, m.m. Det 

betyder blandt andet også, at afdelingernes arbejde omkring LUP’er har været af svingende 

kvalitet – noget der bare skulle laves med henvisning til, at det er vi forpligtiget til. LUP’erne har 

derfor ikke fungeret som pædagogiske planlægningsværktøj for de kommende forløb. Det vil vi 

meget gerne lave om på. Derfor vil afdelingerne i 2018 arbejde pædagogisk med LUP, således at 

det bliver omsat til pædagogiske processer i hver afdeling med deltagelse af både fag- og 

grundfagslærere, som sammen med den pædagogiske ledelse udarbejder fælles 

forløbsbeskrivelser, hvor hver enkelt fags fagmål bliver drøftet og løftet i fællesskab, hvor det giver 

mening. Hvilke tømrerfagmål kan løftes i matematikundervisningen og omvendt? Kan vi arbejdet 

endnu mere helhedsorienteret med flere mindre projektforløb, hvor der indgår fag- og 

grundfagslærere på skift?  

 

Vi håber således på, at vi derved også kan gøre LUP’erne til dynamiske værktøj i udviklingen af 

mere helhedsorientering samt til at øge de samskabende og dialogbaserede læringsfællesskaber 

med fokus på at tydeliggøre over for eleverne det meningsgivende i at lære eksempelvis 

trigonometri på tømreruddannelsen.  

 

Som en del af det samlede kvalitetssystem indgår også et Lille ETU koncept, som er udviklet i 2013, 

og som mange lærere tidligere har anvendt i forbindelse med evalueringer af undervisningen. 

Konceptet er revideret til en 2017-version, og alle elever på skolen vil besvare et spørgeskema 
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omkring deres oplevelse af den konkrete undervisning på et givent forløb, de deltager i. En del af 

spørgsmålene retter sig også mod oplevelsen af det helhedsorienterede og det meningsgivende i 

undervisningen for de enkelte fag. Spørgeskemaet skal besvares ca. midt under forløbet, 

eksempelvis i slutningen af marts eller oktober måned for GF2-elever. Herefter skal den respektive 

underviser, der modtager svar på et holds spørgeskemaundersøgelse gå i dialog med eleverne for 

at få deres tolkning af resultaterne samt tage indsatsforslag med ’hjem’ til lærerværelset. Her 

drøftes resultater, elevernes tolkninger samt deres forslag til indsatser/justeringer med holdets 

øvrige undervisere samt med den pædagogiske leder. Denne proces omkring genindførelsen af 

Lille ETU-konceptet i midten af hvert uddannelsesforløb, mener vi kan øge og forbedre de 

samskabende og dialogbaserede læringsfællesskaber samt ikke mindst styrke EUC Sjælland 

feedbackkultur. Hver enkelt pædagogisk leder skal også en gang årligt i dialog med 

uddannelseschefen om årets evalueringsresultater og data i forbindelse med kvalitetsarbejdet i 

hans eller hendes afdeling, herunder også sammen med uddannelseschefen analysere og 

iværksætte justeringer eller nye indsatser til løbende forbedringer af blandt andet 

undervisningskvaliteten, herunder med fokus på afdelingens resultater med LUP-arbejdet og 

tydeliggørelse af fagmål.  

 

Ud over løbende drøftelser med afdelingens undervisere omkring evalueringsresultater og 

eventuelle iværksættelse af indsatser, så følges arbejdet op af den pædagogiske ledelse ved de 

årlige MUS og TUS samt ved pædagogiske vandringer i og omkring undervisningsmiljøet i hver 

afdeling.  

 

Digitalisering 

I 2017 blev det besluttet, at digitalisering og automatisering fremadrettet er et centralt strategisk 

satsningsområde for EUC Sjælland. På EUC Sjælland står digitaliseringen på to ben: 

 

1) Digitaliseringen skal være med til at styrke elevernes kompetencer inden for digitalisering og 

automatisering. Vi arbejder med at inddrage digitale teknologier i undervisningen, hvor det giver 

mening. Vi vurderer, at det er afgørende, at eleverne møder digitale teknologier til det 

arbejdsmarked, der i de kommende år bliver stadig mere automatiseret og digitaliseret. Det er 

samtidig afgørende, at vi er med til styrke elevernes kompetence til at modtage læring og dele 

viden gennem digitale platforme og medier, da vi må antage, at en stadig større del af den 

fremtidige efteruddannelse også vil forgå digitalt.  

2) Det andet ben i EUC Sjællands digitaliseringsstrategi omhandler arbejdet med en øget 

digitalisering af undervisningen. Vi ønsker at hæve kvaliteten på vores uddannelser gennem 

mulighed for vidensdeling, differentiering og samarbejde omkring udvikling. I det følgende vil vi 

kaste blikket på det andet ben i strategien.  

Aktiviteter i 2017 

2017 har været eksperimenternes år, når det gælder digitalisering. Det har handlet om at finde de 

bedste løsninger for skolen og vores elever, så vi ved hvilke platforme, vi skal satse på, og hvordan 

vi bedst understøtter digitaliseringen af undervisningen på EUC Sjælland. Der er gennemført en 
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omfattende behovsanalyse, hvor repræsentanter for alle medarbejdergrupper er blevet hørt for at 

sikre et kvalificeret valg af fremtidens platforme og systemer på skolen. I den forbindelse har der 

også været gennemført forsøg med LMS-systemer til undervisning, der kan fungere på tværs af 

skolens forskellige uddannelser og deres behov. Det vil sige, at både EUD-undervisere og HTX-

undervisere har testet LMS-platforme af i pilotforsøg for at sikre, at systemerne kunne understøtte 

lærernes arbejde med blandt andet faglige mål og ikke mindst vidensdeling på tværs i 

organisationen.  

 

Endvidere er der i 2017 udviklet en digitalt platform til forskellige undervisningsforløb, der 

løbende er blevet evalueret og justeret blandt andet ved hjælp af elever og undervisere, der har 

testet platformens virke og brugerflade. Platformen kan ses her:  http://learn.eucsj.dk/.   

 

Et andet digitaliseringstiltag, der er iværksat i 2017 er indførelsen af Office365. Alle medarbejdere 

har fået tilbudt at deltage i kursusdag, hvor Office365s funktioners er blevet introduceret. 

Desuden er alle skolens elever blevet introduceret til Office365, således at de blandt andet kan 

anvende platformen til deling af gruppeopgaver. Generelt har både medarbejdere og elever givet 

gode tilbagemeldinger på introduktionen til platformen, og det har især trænet vores elevers 

kompetencer i Word, Excel og PowerPoint. Til trods for, at den unge generation siges at være 

digitalt indfødte, så er vores erfaring, at de langtfra et kompetente brugere af hverken skrive- eller 

regneprogrammer. Vi fortsætter med den løbende opkvalificering af medarbejdere såvel som 

elever i 2018.  

 

Styrket undervisningsdifferentiering 

EUC Sjælland vil i 2018 styrke undervisningsdifferentieringen på alle uddannelser. Ved at sætte 

specifikt fokus på ’Tydelige fagmål og feedback’ fra FPDG, så er vores sigte også, at tydeligheden 

omkring fagmål i undervisningen i kombination med løbende og systematisk feedback til eleverne, 

medfører et øget fokus på elevens niveau. Den løbende dialog med eleven om opgavers 

sværhedsgrader og læringsprogression vil blandt andet give eleven øget refleksion omkring egen 

læring samt give gnist til den mere ambitiøse elev om at udfordrer sig selv i forbindelse med valg 

af sværhedsgrad i opgaveløsningen. 

 

Undervisningsdifferentieringen på EUC Sjælland skal dog forstås bredt med udgangspunkt i den 

enkelte elevs såvel som holdets forudsætninger. Det vil sige, at undervisningen skal bygges op 

omkring målsætningen om, at alle elever på det enkelte hold bliver så dygtige, som de kan. Det 

lille talent skal også spottes og dyrkes, således at elever med ringe tro på egne faglige evner vokser 

i dialogen med hver enkelt underviser og måske får mod på også at afprøve færdigheder på et 

højere niveau. Det kan blot være i en enkelt opgaveløsning, at der vælges en øget sværhedsgrad.  

 

I forbindelse med implementeringen af den fælles LMS-platform på EUC Sjælland i 2018, vil der 

blive arbejdet på en systematisk indsamling, udvikling og differentiering af undervisningsmateriale 

for samtlige uddannelser på skolen. Der arbejdes specifikt på at udvikle individuelt tilpassede 

undervisningsforløb med forskellige sværhedsgrader, som ligger op til varieret 

http://learn.eucsj.dk/
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undervisningsformer, herunder også skræddersyet forløb for den enkelte elev, som han eller hun 

kan tilgå hjemmefra eller arbejde sammen med andre elever om i et ikke-lærerstyret læringsrum.  

I 2018 forventer EUC Sjælland med ovenstående fokusområder at opnå følgende resultater og 

fordringer:  

 Vi bliver bedre til at møde, motivere og udfordre den enkelte elev. 

 Løfte den enkelte elev mest muligt. 

 Digitale medier og læringsplatforme benyttes til differentiering af undervisningsmateriale 

og i opgaveløsninger. 

 Digitale platforme kan benyttes til indledende afklaring af den enkelte elevs behov for 

undervisningsdifferentiering. 

 Digitale platforme kan benyttes som hjælp til metodedifferentiering. 

 Digitale platforme kan tilbyde målemetoder, som kan bidrage til at øge elevernes 

læringsudbytte, motivation og fastholdelse. 

 Et fælles digitalt LMS-system vil øge lærernes vidensdelingsniveau samt give nye lærere en 

bred pallette af undervisningsmateriale, som de kan tage udgangspunkt i og lade sig 

inspirerer af. En materialeplatform som kan sikre videndeling såvel som inspiration til 

udvikling af kreative og digitale læringsforløb med fokus på netop 

undervisningsdifferentiering  
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4 Valgfrit tema i 2018: Pædagogiske vandringer 
 

 

Vi har i dette års Handlingsplan for øget gennemførelse adresseret de udfordringer, som EUC 

Sjælland i de senere år har stået i. Udfordringer der helt naturligt også kan afspejles i skolens 

datamateriale og benchmark-analyser. Målet for 2018 og frem, er som nævnt at få handlet på 

disse udfordringer, således at der i næste års benchmark kan ses tydelig tegn på forandring ved 

blandt andet at ligge på niveau eller bedre end landsgennemsnittene. De mange organisatoriske 

forandringer og justeringer på EUC Sjælland henover de sidste to til tre år har haft til formål at løse 

op for de udfordringer, der fulgte med EUD-reformens nye tiltag og krav til skolen. Vores erfaring 

er dog, at det ikke er nye organisatoriske greb, der skal til, men derimod ro, tydelig retning, 

samskabende og dialogbaserede læringsfællesskaber med fokus på opgaveløsninger rettet mod 

vores kerneydelse – uddanne talentfulde unge til fremtidens arbejdsmarked. Det handler om god 

og kompetent ledelse i et komplekst felt og af og med professionelle læringsfællesskaber.  

EUC Sjælland har med det valgfrie tema for 2018 valgt at sætte fokus på ’Pædagogiske vandringer’ 

som retningsgivende tema for det kommende års arbejde med at nå vores ambitiøse 

målsætninger for EUD-området – og særligt med henblik på at imødekomme de udfordringer, vi 

har på GF2.   

Pædagogiske vandringer kan måske lyde som et lidt ’floffy’ begreb uden substans, men vi mener 

det helt bogstaveligt; at foretage daglige vandringer i og omkring GF2s læringsrum med et 

pædagogiske formål. Vandringerne skal foretages af uddannelseslederne med en åbenhjertig, 

undrende og kærende dialogisk tilgang til såvel lærere som til elever omkring de daglige 

læringssituationer.  

 

Øget fastholdelse  

Den udarbejdede frafaldsrapport peger på, at det gør en forskel for elevernes trivsel og læring, at 

der er tilgængelighed til skolens lærere såvel som til den pædagogiske leder. Vi tror på, at vi kan 

reducere frafaldet under GF2 yderligere, ved at uddannelseslederne er tilgængelige og i dialog 

med eleverne i og omkring deres daglige undervisning. Endvidere kan de pædagogiske vandringer 

også medvirke til, at behovet for tydeligere forventningsafstemning med eleverne omkring det at 

være erhvervsskoleelev bliver imødekommet. Da vi gerne vil skabe en øget feedbackkultur på EUC 

Sjælland, er de pædagogiske vandringer også en del af dette arbejde: at se og spørge ind til 

elevernes gøren og velbefindende, træner ledelse såvel som lærerne i ’at tage temperaturen’ på 

eleverne dagligt og øge dialogen med eleverne, især omkring deres oplevelser af os som deres 

skole.   

 

Fokus på talentfulde elever 

Vi har også identificeret, at der er behov for, at vi som skole opererer med et fælles syn på 

eleverne, herunder synet på elevernes evner og motivation: ’kan og vil’-perspektivet. Ved 

vandringer i værkstederne og i og omkring klasselokaler kan den pædagogiske ledelse italesætte 
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skolens fælles elevsyn gennem den daglige dialog med lærerne og eleverne. Et elevsyn der er 

præget af et insisterende blik for den enkeltes ressourcer – alle er gode til noget, og vi gør os hver 

dag umage for at se og dyrke den enkelte elevs talent, også selvom det ikke er tydligt for eleven 

selv. EUC Sjælland har talentfulde elever, der med differentierede metoder og divergerende 

sværhedsgrader i undervisningsopgaver støttes i at blive så dygtige, som de hver i sær har 

potentiale til. Mødes de af dette ressourcesyn hver dag på skolen, så tror vi på, at de får selvtillid 

og dermed øget lyst til at træne deres færdigheder og kompetencer til gavn for deres fremtidig 

virke på arbejdsmarkedet samt ikke mindst i at få et godt liv med tro på egne evner.  

Frisættelse af pædagogiske lederressourcer 

Det seneste år har EUC Sjælland tilført flere lederressourcer med det formål at få lederne helt tæt 

på kerneydelsen, og det er også lykkes. Dog er en del af ledernes tid gået med at få løst op for 

løbende udfordringer med den daglige planlægning, herunder blandt andet med 

skemaudfordringer. Med indførelse af en ny skemastruktur med virkning fra 2. januar 2018 og et 

nyt ressourcestyringssystem, vil der blive fri sat lederressourcer til, at nærhedsledelsen vil være 

fokuseret omkring pædagogik.  

 

Helhedsorientering og tydelige fagmål 

Helt konkret skal de pædagogiske vandringer give uddannelseslederne fornemmelse af og input til 

hvilke pædagogiske greb, der skal drøftes omkring den enkelte klasse/hold. I forbindelse med de 

nye GF2-forløb med start i januar 2018 bliver der indført klasse-/holdmøder hver 14. dag, hvor 

holdets faglærere, grundfagslærere og vejleder sammen med den respektive uddannelsesleder 

mødes omkring tre faste dagsordenspunkter: 

 Elevstatus og generel trivsel på holdet 

 Drøftelse af den konkrete undervisning, herunder tværfaglige projekter, løft af fagmål på 

tværs af fag med fokus på helhedsorientering og anvendt pædagogik. 

 Drøftelse af et konkret pædagogiske tema, som uddannelseslederen kommer med på 

baggrund af de sidste ugers pædagogiske vandringer i afdelingen.  

Vores forventning til indførelsen af disse holdmøder er, at de træner refleksion over egen praksis 

samtidig med, at vi i et samskabende og dialogbaseret læringsfællesskab holder fokus på, at 

elevernes læring er i centrum for al vores virke. 

 

Klassens time og trivsel 

Det er ikke kun medarbejdere og ledere, der skal mødes omkring klassen/holdet. Vi har også en 

ambition om, at vi med frisættelsen af pædagogiske lederressourcer kan støtte eleverne i at indgå 

i forpligtende klassefællesskab med hindanden. Uddannelseslederne og lærerne for alle GF2-

forløb skal således arbejde med en struktur for hvert hold, der indeholder en form for klassens 

time hver uge, hvor læringsrummet bruges til trivselsfremmende aktiviteter. Endvidere indføres 

der makkerpar-ordninger for eleverne ved uddannelsesstart, som det kendes fra Netwerk-

konceptet. Vi tror på, at vi kan mindske elevernes fravær ved at gøre dem forpligtet over for 

hinanden og tilbyde dem et meningsfuldt fællesskab.    
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Samarbejde på tværs af afdelinger 

Ud over de pædagogiske vandringer vil vi i 2018 også iværksætte et tiltag med opgavecentrerede 

arbejdsgrupper på tværs af afdelinger. Som det også fremgik af frafaldsrapporten, så har vi 

udfordringer med at få samarbejdet på tværs af EUC Sjællands afdelinger til at fungere helt 

optimalt. Det vil vi løsne op for ved også her at have fokus på vores kerneydelser og ved, at 

samarbejdet på tværs skal foregå i nedsatte arbejdsgrupper, som er centret omkring de konkrete 

opgaver, der skal løses i fællesskab. Et eksempel på en opgavecentret arbejdsgruppe er: En SPS-

gruppe som nedsættes inden uddannelsesstart bestående af læsevejleder, SPS-medarbejdere, 

uddannelsesleder og kontaktlærer før et kommende hold GF2-elever. Hvornår screenes eleverne, 

hvilke elever har ansøgt om støtte i ansøgningerne, hvornår og hvordan følges der op på elevernes 

læring og eventuelt yderligere behov for støtte i timerne, m.v.? Arbejdsgrupperne nedsættes og 

opløses løbende i takt med behovet for tværfaglige løsningerne i forhold til vores kerneydelser. Vi 

tror på, at de opgavecentrede arbejdsgrupper, som i konkretiseret form er et eksempel på 

samskabende og dialogbaserede læringsfællesskaber, langsomt men sikkert vil medvirke til en 

øget vi-kultur til gavn for elever såvel som medarbejdere. 

 

LIP 

Vi er opmærksomme på, at vi stiller store krav til vores uddannelsesledere, som skal kunne lede 

fagprofessionelle i en kompleks sektor med et krydspres præget af løbende forandringer. Der skal 

ledes horisontalt og vertikalt – og den enkelte leder skal kunne navigere i et bredt spænd af 

opgaver lige fra skemalægning og overblik over fagenes timeantal henover de mere relationelle, 

pædagogiske og ’maserende’ opgaver samt til et klart blik for udviklende tiltag som eksempelvis 

inddragelse af robotteknologi i vedkommendes afdeling. Derfor har vi også tilmeldt alle vores 

uddannelsesledere og øvrige mellemledere til Ledelsesudvikling i Praksis (LIP) sammen med 37 

andre erhvervsskoler, således at lederne bliver opkvalificeret og klædt på til de mange krav, vi 

stiller til dem og deres virke på EUC Sjælland.     
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Bilag 1 Resumé af frafaldsrapporten ”Talentfulde elever”, EUC Sjælland 

2017 

 

EUC Sjælland har i forbindelse med forberedelse og implementering af EUD-reformen i 2015 haft 

én udfordring med frafald af elever. Dette frafald er dog i 2016 og også i 2017 reduceret 

betydeligt. Frafaldet i 2014 og 2015 har dog givet anledning til tilsyn fra Styrelsen for undervisning 

og kvalitet(STUK) ultimo 2016. Denne rapport om frafald og fastholdelse på EUC Sjælland er 

således udarbejdet efter dialog og aftale med STUK. 

Med en kvalitativ interviewundersøgelse af, hvilke fortællinger der ligger bag ved 

frafaldsstatistikken, får EUC Sjælland også en indsigt i, hvilke tematiserede fastholdelsesindsatser 

der med fordel kan rettes fokus mod for at modvirke frafald.  

Undersøgelsen dækker frafaldsfortællinger primært fra GF2 med interview af 12 elever, tre 

kontaktlærere og tre uddannelsesledere fra følgende uddannelser: 

 Træfagenes byggeuddannelser i Køge 

 Personvognsmekanikeruddannelsen i Køge 

 Elektrikeruddannelsen i Næstved 

Derudover er fire EUD-uddannelsesvejledere interviewet for at give nogle generelle fortællinger 

om frafald og fastholdelsesindsatser på EUC Sjælland. 

Hvad viser undersøgelsen? 

Undersøgelsen viser, at der ikke kan gives nogle entydige forklaringer eller svar, når det kommer til 

frafald og fastholdelse af erhvervsskoleelever på EUC Sjælland. Det er forskellige typer af 

frafaldsfortællinger, som også er påvirket/farvet af respondenternes position i feltet. Der er dog 

fortællinger, der går igen på tværs af uddannelse og position, og som giver nogle tematiserede 

mønstrer omkring årsager til elevernes frafald eller som øger risiko for, at elever bevæger sig på 

kanten af et frafald. Det handler på den ene side om udfordringer, som eleverne bærer med sig 

ind i uddannelsen og på den anden side en række skoleudfordringer, som kan siges at svække 

elevernes mulighed og lyst til at gennemføre deres uddannelse på EUC Sjælland.   

Elevudfordringer 

I en del af fortællingerne er det kommet frem, at særligt udfordrede elever eller elever med en 

anden kulturel baggrund end dansk, har vanskelig ved at afkode forventningerne til dem som 

erhvervsskoleelever. Desuden har nogle elever en anden forventning til EUC Sjælland, end den de 

har mødt. Der opleves endvidere en øget psykisk sårbarhed hos dele af elevgruppen, hvor også 

manglende mestring af det gryende voksenliv, volder eleverne udfordringer med at få hverdagen 

til at hænge fornuftigt sammen. Dette bemærkes særligt af vejlederne, men også kontaktlærere 

og uddannelsesleder oplever en del flere lever med eksempelvis psykiske diagnoser. Elevernes 

forhold til fremmøde bliver også nævnt som en udfordring i forhold til fastholdelse i uddannelse. 
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Alle respondenter fortæller om, hvorledes fravær ofte opleves som en rettighed, eleven har og 

kan gøre brug af, hvis andre gøremål end skolegang presser sig på.   

I forhold til elevudfordringerne er der samlet set tre temaer, som er gået igen i fortællingerne:  

 Misforhold mellem gensidige forventninger og vanskeligheder ved afkodning af kultur 

 Manglende livsmestring og psykisk sårbarhed 

 Fremmøde som ’valgfrit’ – skolen som sekundær prioritet. 

Skoleudfordringer 

Da vi i undersøgelsen arbejder med en antagelse om, at højt fravær kan karakterisere en elev som 

frafaldstruet, har vi interviewet både elever, der er faldet fra vores uddannelser, men også elever 

med højt fravær, som stadig går på en af de tre uddannelser. En gennemgående fortælling 

omkring fravær- og frafaldsårsager handler om skolens udfordringer med planlægning. Det gælder 

især skemalægningsproblematikker samt dækning af grundfagsundervisning. Eleverne kan ikke 

altid se deres skema, og nogle elever står registreret på undervisning, de har merit for. Derudover 

har der manglet grundfagslærere fra dette års skolestart, hvilket har bevirket at elevernes skema i 

sidste halvdel af GF2 i 2017 har bestået af mange timers grundfagsundervisning om ugen. En 

anden men tydelig og gennemgående fortælling i undersøgelsen har kredset om kommunikations- 

og samarbejdsudfordringer mellem skolens afdelinger. Dette betyder, at nogle elever oplever selv 

at være budbringere mellem afdelinger uden at få løst en given problematik. Elever med SPS-

støtte må i nogle tilfælde selv formidle dette til de respektive undervisere, som derved ikke fra 

start har tilrettelagt den nødvendige undervisningsdifferentiering. Den sidste tematiseret 

skoleudfordring handler om divergerende tilgang til elever, og de forventninger der er til elevernes 

adfærd som erhvervsskoleelev. Det er især vejlederne, der peger på, hvor forskelligt afdelingerne 

arbejde med fraværsprocedurer samt hvordan de møder eleverne. Det kan betyde, at frafaldet er 

betydelig større på nogle uddannelser frem for andre, da der ikke er en fælles linje i forhold til, 

hvad vi forventer af elevernes personlige og sociale kompetencer samt evner eksempelvis i starten 

af uddannelsesforløbet. Spørgsmålet om ”kan og vil” er i spil. 

De gennemgående tematiserede fortællinger omkring skoleudfordringerne i forhold til elevernes 

fravær og frafald kan samlet set siges at være: 

 Udfordringer med planlægning, lærerdækning og skemalægning 

 Udfordringer med tværgående, fælles ansvarlighed og kommunikation mellem afdelinger 

 Udfordringer med fælles elevforventninger og fraværsprocedurer samt en tydelig 

skolekultur. 

Fastholdelse og anbefalede initiativer 

På baggrund af interviews samt de fravær- og frafaldsårsager, som fortællingerne i undersøgelsen 

peger på ligger bag ved frafaldsstatistikken, så kan det anbefales EUC Sjælland at have fokus på at 

vedligeholde og/eller iværksætte fastholdelsesinitiativer inden for følgende temaer:  

 Forventning og mestring 

 Struktur og planlægning 
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 Forpligtende og dialogbaserede fællesskaber 

 Talentet i fokus. 

Forventning og mestring 

Konkret i forhold til dette tema anbefales følgende fastholdelsesinitiativer: 

 De nuværende 5-ugers evalueringssamtaler styrker forventningsafstemning mellem elev 

og skole og kan have positiv indvirkning på, at også de udfordrede elever har mulighed for 

at afkode forventninger til adfærd. Alle elever bliver set og får feedback med fokus på 

udvikling og progression. Udfordrede elever kan ’spottes’ i tide.  

 Eksternt samarbejde skal styrkes, således at elever med større udfordringer kan få støtte 

og hjælp i eksempelvis kommunal regi sideløbende med deres uddannelsesforløb på EUC 

Sjælland. Det kan fastholde nogle frafaldstruede elever, at de får den professionelle støtte 

i tide, de har behov for. 

Struktur og planlægning 

Konkret i forhold til dette tema anbefales følgende fastholdelsesinitiativer: 

 Den nye 2/3 skemastruktur med ikrafttræden pr. 1. januar 2018, hvor støttefag og 

talentfag opprioriteres samt letter den fælles planlægning med EUX. 

 Hold med mere end 20 elever udløser en ekstra lærerressource. 

 Lærerne skal ikke løse andre opgaver i undervisningen. De kan løses af andre 

medarbejdere eller på andre tidspunkter. 

Forpligtende og dialogbaserede fællesskaber 

Konkret i forhold til dette tema anbefales følgende fastholdelsesinitiativer: 

 Tæt samarbejde mellem vejledere og lærere, der er sat i system i forhold til forebyggelse af 

frafaldstruede elever. 

 Synlig og tilgængelig ledelse for elever og lærere 

 Forpligtende klassefællesskaber og elevmakkerskaber samt samarbejde med socialt 

engagerede virksomheder. 

 Styrkelse af samarbejdet og kommunikationen mellem afdelinger, så elever ikke selv skal 

være budbringere. 

Talentet i fokus 

Konkret i forhold til dette tema anbefales følgende fastholdelsesinitiativer: 

 Styrket talentfokus for alle elever, kan give især svage elever mulighed for at udvikle sig til 

stærkere elever med større selvtillid og med mindre risiko for frafald. 

 Talentet kan styrkes ved at arbejde anvendelsesorienteret med alle fag og med en tydelig 

sammenhæng mellem fagene. At sætte grundfagsundervisningen ind i en praksisnær 

kontekst kan få elever, der karakteriserer sig selv som bogligt svage til at ændre deres eget 

syn på egne evner.   
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Bilag 2 Guide til Helhedsvurdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


