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Indledning til Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 
 

EUC Sjælland har igennem de sidste 2-3 år arbejdet på at skabe en solid, kvalitetsbåren og fleksibel 

organisation, med fokus på velfungerende arbejdsgange og samarbejde i forhold til brugere, 

samarbejdspartnere og interessenter, såvel internt som eksternt. 

Pædagogisk ledelse og udvikling er prioriteret højt på alle niveauer i organisationen. På grundlag af 

relevante analyser og fremskrevet datamateriale fra interne og eksterne interessenter, arbejdes til 

stadighed på at skabe fælles overblik og retning på mål og indsatsområder, hvilket skal kunne mærkes af 

vores elever, kursister og aftagere; Der fokuseres på kvalitet i kerneopgaven og på kontinuerlig forbedring 

og udvikling af organisationen og EUC Sjælland uddannelser. 

Dette arbejde er udmøntet i EUC Sjællands strategiske indsatser i perioden 2018 – 2023. Skolens bestyrelse 

og den samlede ledelse har sammen med tillidsværket i fællesskab kvalificeret de centrale strategiske 

pejlemærker.  

På EUC Sjælland tilstræber vi os hele tiden på at skabe en tydelig sammenhæng mellem skolens strategiske 

indsatser, det samlede kvalitetssystem, ny lønpolitik samt resultatmålene i denne handlingsplan. Målet er at 

skabe og udvikle synergi på tværs af organisationen, 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 
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1 De 4 klare mål 
 

EUC Sjælland har i 2018 fortsat et målrettet arbejde omkring udvikling og kvalitet inden for de 4 klare mål 

under EUD reformen fra 2015. 

Arbejdet med de 4 klare mål har taget udgangspunkt i EUC Sjællands Mission, Vision og Strategi, samt 

Fælles Pædagogisk og Didaktisk Grundlag, så der skabes fælles retning, en rød tråd igennem indsatserne, 

sammenhængskraft og fælles forståelse på tværs af uddannelsesinstitutionen.  Et særligt tema for 2019 vil 

være: Skills - Øget rekruttering og gennemførsel til EUD, et tema som allerede er initieret i 2018 igennem 

afholdelse af bl.a. brobygning mellem erhvervsskole og folkeskoler, Skillsstafetten for 8. klasser, træning af 

talenter til deltagelse i lokale, regional og national mesterskab i Skills, samt igennem projekter som:  1) Grib 

Erhvervsuddannelserne – I got Skills, 2) Fra Folkeskole til Erhvervsuddannelse, 3) Erhvervsuddannelser – 

Øget Gennemførsel, 4) Fra Frafald til Fastholdelse, 5) Klar til fremtiden, 6) Brobygning til Uddannelse 4.0 

samt 7) Boss Ladies. 

Strategi og mål konkretiseres og udmøntes i de handleplaner, som de enkelte uddannelsesområder 
udarbejder for deres indsats i 2019. Som en del at arbejdet med HPØG 2019 har der derfor været afholdt 
interview med uddannelseslederne inden for alle uddannelsesområder, for at få et overblik over hvordan 
de enkelte områder arbejder konkret med de 4 klare mål. 
 
På baggrund af ovenstående har EUC Sjælland valgt at arbejde med 2-5 indsatsområder for hvert af de 4 
klare mål samt for praktikområdet. 
 
Under de 4 klare mål har der været fokus på både EUD Grundforløbets første del (GF1), anden del (GF2), 

hovedforløb (HF), praktikindsats samt EUX og EUV.  Der er arbejde med at udvikle et helhedsorienteret 

studie og ungemiljø, hvor der kan ske udveksling og samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelser. 

Eleverne på GF1 fortsætter i stort omfang deres uddannelse på GF2. De fleste er afklaret om valg af 

uddannelse. Det er få, der ændrer valg under/efter GF1-forløbet. Elever, der kommer direkte ind på GF2 

(uden GF1) er fortsat i nogen grad udfordret af at de skal nå overgangskrav, erhvervsfaglige mål og leve op 

til krav om at være en aktiv EUD-elev på 20 uger. Ikke alle i den elevgruppe har tilegnet sig relevante 

kompetencer fra de forlod grundskolen og påbegyndte erhvervsuddannelsen; nogle har tilegnet sig en 

levevis, der ikke harmonerer med det at være under uddannelse. Der er en målrettet og forebyggende 

fraværs- og frafaldsindsats over for begge elevgrupper, og i årene 2016-2018 er der sket et mærkbar fald i 

frafaldprocenten på ml. 7-13 %. 1 

EUC Sjællands ledelse er inden for de sidste 2-3 år lykkedes med at skabe ro og overskud i organisationen. 

Skolens kvalitetssystem er næsten implementeret, og der arbejdes på at få de sidste aspekter sat i værk. 

Kvalitetssystemet har fokus på systematiseret evalueringsstrategi for EUD, samt løbende dialoger omkring 

skolens mind-set og feedbackkultur. 

EUD reformens 4 klare mål og Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 skal understøtte EUC Sjællands 

kvalitetsarbejde, samt de strategiske mål og indsatser der er sat for EUC Sjælland til gavn for skolens elever 

                                                           
1 Frafald i %, perioden 2016-2018: GF1: 16% til 9% (Fald: 7%), GF2, Jan: 28% til 20% (Fald: 8%), GF2, Aug: 30% til 17% 
(Fald: 13%) 
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såvel som medarbejdere. Således har skolens bestyrelse og ledelse fastsat 3 overordnede fokusområder 

med hver 3 indikatorer for indsatsen for øget gennemførsel i 2019: 

1. Pædagogik og didaktik 
a) Kompetenceudvikling hos lærere 
b) Helhedsorienteret undervisning 
c) Digitalisering 

2. Trivsel og undervisningsmiljø for elever og lærere 
a) God uddannelsesstart og opfølgning 
b) Struktur og planlægning 
c) Tværgående samarbejder ml afdelinger, uddannelser og lærergrupper 

3. Samarbejde med folkeskoler og virksomheder 
a) Praktik 
b) Kendskab og dialog udbygges 
c) Flere konkrete samarbejder udvikles 

 

1.1 Klare mål 1: Flere elever skal vælge en EUD direkte efter 9. eller 10. klasse 
 
 

2016 2017 2018 2019 

Antal ansøgninger Antal ansøgninger Antal ansøgninger Antal ansøgninger, 
resultatmål 

326 327 332 350 
 

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. Tabellen viser således kun søgningen fra grundskolen og ikke 
al søgning til erhvervsuddannelserne (søgning uden om den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU)). Oplysningerne om afgivende og 
modtagende institution stammer fra optagelse.dk, men institutionsnavnet er fra institutionsregistret. Opgørelserne kan afvige fra tidligere 
offentliggjorte tal grundet opdatering af datagrundlaget. Sammenligning over tid skal foretages med varsomhed grundet sammenlægninger, 
ændringer i udbud og demografi. 
 

Vurdering af udviklingen i resultater og resultatmål 
Der har været en positiv udvikling i antallet af ansøgninger til erhvervsuddannelserne på EUC Sjælland i 

årene 2016-2018. Selv om vækstraten har været mindre på ml 0,5-1,5 % i perioden, kan der nu ses en øget 

interesse blandt de unge. Dette må dels tilskrives den politiske og offentlige debat og formidling af 

erhvervsuddannelserne muligheder og behovet på arbejdsmarkedet, dels de indsatser og aktiviteter som 

EUC Sjælland og øvrige erhvervsskoler har integreret i driften samt iværksat igennem projekter. På den 

baggrund vurderes det at der fra 2018 til 2019 vil være en øget stigning i ansøgning til EUC Sjællands 

erhvervsuddannelser på ca. 5,5 %. 
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Beskrivelse og vurdering af indsatser 

 
EUC Sjælland har i 2019 prioriteret følgende indsatsområder: 

1. Formidling og dialog – kampagner med fokus på karriere-drømme (karrierelæring) 

2. Eksterne samarbejder - Åbent Hus, Informationsarrangementer, klasselærerkurser (workshop 

Campus+), Virksomhedsinddragelse, Elevambassadører (UUV Køge), Åbent Hus på virksomheder 

3. Interne aktiviteter – Skillsstafetten (EUC SJ, ZBC, SOSU, KHS), Intro, Brobygning, EUD10, 

Enkeltdagsbesøg, Midtskole-modellen (valgfag i grundskolen)  

4. Projekter - Grib Erhvervsuddannelserne – IgotSkills (APP www.igiotskills.dk )(Erhvervsskoler, UU og 

NK), Fra Folkeskole til erhvervsuddannelse, Ellebæksskolen (EUC SJ + ZBC), Praktikplads, Boss Ladies 

Rekruttering og markedsføring 

Rekruttering kræver markedsføring, synlighed og dialog med både de unge selv og deres forældre, i sær de 

lokalområder, hvor EUC Sjælland primært har elevoptag fra. Dette sker igennem hjemmeside, sociale 

medier, markedsføringskampagner, brochurer, Åbent Hus, Vælg med hjertet, Håndværkerguld: Skills-

stafetten for 8. klassetrin, Skolemesterskaber for talenter på erhvervsskoleuddannelserne, der afholdes 

offentligt i Næstved Storcenter mv. Sidstnævnte har haft et stort besøgstal og har været dækket de lokale 

medier og kom i diverse fagblade og nyhedsbreve. Der er informationsmateriale med ”Håndværkerguld”-

sloganet til de mange intro- og brobygningselever, som årligt vælger at komme på forløb på EUC Sjælland.  

På den måde er det lykkes at komme bredt ud til offentligheden, og at få dialog med potentielle elever og 

deres forældre, som har udstrakt indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Dette arbejde vil fortsætte i 

2019. 

 

Dialog og formidling 

Søgning til erhvervsuddannelserne er afhængige af der ydes kvalificeret uddannelsesvejledning, således at 

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

for rekruttering af unge til erhvervsuddannelserne foregår derfor i et tæt samarbejde med de aktører, der 

har den primære vejledningsindsats af grundskoleeleverne som folkeskolelærere/vejledere, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning men også kommuner og jobcentre, så arbejdet koordineres og eventuelle 

udfordringer fjernes. 

 

I 2019 fortsætter EUC Sjælland med at have interne og eksterne informationsarrangementer af forskellig 

karakter. Formål er at informere udskolingselever, forældre og udskolingslærere om skolens 

erhvervsuddannelsestilbud. Til nogle af disse informationsarrangementer deltager ”elevambassadører” i 

samarbejde med skolens uddannelsesvejledere, som præsenterer den uddannelse, de er i gang med. Ung-

til-ung formidling virker fremmende i forhold til at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne, fordi de 

fungerer som rollemodeller, som de unge kan identificere sig med. 

 

Aktiviteter In House 

EUC Sjælland afholder internt en række af aktiviteter for i sær udskolingselever fra folkeskolen. Målet med 

disse er at støtte de unge i at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg, og motivere dem at begynde en EUD-

uddannelse på EUC Sjælland. EUC Sjælland har afholdt følgende aktiviteter: 

 Obligatoriske Intro- og brobygningsforløb, herunder enkelte individuelle intro-forløb: Intro 2 dage (8. 

klasse), Brobygning 2-5 dage (9. klasse), Åbent Hus, Info aftener for kommende elever og forældre. 

http://www.igiotskills.dk/
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 Besøgsdage af 2-4 timers varighed på EUC Sjælland for 4.-6. klassetrin 

 Skills-stafetten for 8. klasses elever. Skills-stafetten foregår i tæt samarbejde med Campus Køge og 

ZBC. Deltagerantallet er ca. 4.000 elever samt udskolingslærere. Stafetten gentages i 2019 i både Køge 

og Næstved, udvikles og kobles tæt til karrierelæring under projektet: Grib Erhvervsuddannelserne – I 

got Skills. 

 Der er efterspørgsel om ’enkeltdagsbesøg’ i forbindelse med linjefagsundervisning i folkeskolen. 

Generelt er oplevelsen blandt folkeskolelærere og elever at det giver mening at besøge EUC Sjælland i 

forbindelse med undervisningen. Muligheden fortsætter i 2019. 

 I 2019 undervises Midtskolens udskolingselever fra Haslev, Faxe Kommune fortsat en dag ugentligt, i 

det indsatsen har medført signifikant stigning af antal GF1 ansøgere fra Haslev til EUC Sjælland. 

Valgfag på EUC Sjælland tilbydes 7.-10. klasse. Typisk møder eleverne 1 dag om ugen i et halvt år. Pt. 

tilbydes EUX-Kloge hænder, Konstruktion og håndværk og Sundhed, Stil og design. 

 Modellen gennemføres tillige i samarbejde med Greve Ungdomsskole for 12 tilmeldte 

udskolingselever under navnet: ”Kloge hænder”. Derudover er der en ugentligt håndværkslinje for 

Præstø Skole i Vordingborg Kommune for de af skolens 8. klasser, der er vurderet ikke-

uddannelsesparate, som et forsøg under UVM. ”Midtskolemodellen” består af en håndværkslinje og 

to linjer med fokus på sundhed, stil og design.  

 EUC Sjælland fortsætter det tværinstitutionelle samarbejde om EUD 10 i Næstved og Køge. EUC 

Sjælland bidrager med undervisere såvel som med værkstedsfaciliteter til projektforløbet. 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. 

 Erhvervsrettede grundfag for folkeskolens ældste klasser udvikles i 2019. Udgangspunktet er 

håndværksfag og karrierelæring og opgaver i fagene: Matematik, historie, fysik/kemi, uddannelse og 

job. EUD faglærer kommer på besøg og/eller eleverne kommer til værkstedsundervisning. 

 ”Vælg med hjertet” konceptet fortsætter, da det er en stor succes hos deltagende folkeskoleelever. 

Det er et tilbud til 7.-10. klasser, hvor uddannede facilitatorer fra EUC Sjælland guider de unge gennem 

cases, videoer, spil og fremtidsscenarier, der udfordrer de unge i valgprocessen. 

 Klasselærerkursus afholdes i samarbejde med ZBC med det formål at udbrede kendskabet til EUD til 

aktører, der 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. 

 

Grib Erhvervsuddannelserne – I got Skills 

Det regionale projekt; ”SKILLS – det rigtige valg” fra år 2018-2020, har fået navneforandring til Grib 

Erhvervsuddannelserne – I got Skills. Alle EUD institutioner og UU i Region Sjælland, samt Næstved 

Kommune, deltager i projektet. EUC Sjælland er lead.  Projektet arbejder overordnet med karrierelæring 

(Udsyn i udskolingen) som metode, hvor eleverne får konkret læring om livsformer, fag og karrierestier.  

Formålet med projektet er at tage afsæt i samt bidrage til 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. EUD institutionerne får 

på den måde en metodisk ramme til at forfine og/eller nytænke eksisterende brobygningstilbud til 
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udskolingseleverne. Der samarbejdes med Herning, der havde DM i Skills 2018 og målet er at samarbejde 

med arrangør for DM i Skills i København 2020, således at der kan videreudvikles på eksisterende materiale 

og skabes en rød tråd i indsatsen. Konkrete output fra projektet er: 

Publikationen: Grib Erhvervsuddannelserne – I got Skills med undervisningsmaterialer målrettet 

folkeskolens ældste klasser. Det er en videreudvikling af publikationen fra Herning i 2018: Fang 

Erhvervsuddannelserne. Publikationen distribueres til alle folkeskoler, UU’er, erhvervsskoler, 

skoleforvaltninger samt udvalgsformænd i Region Sjælland, og anvendes i forbindelse med øvrige 

aktiviteter både i og uden for projektet i kontakten til folkeskoler. 

Webbaseret APP www.igotskills.dk, hvor alle 104 EUD uddannelser ligger som uddannelseskort, og der er 

spil og karriereafklaringsværktøjer. Publikationen ligger ligeledes på APP. Konceptet anvendes i forbindelse 

med aktiviteter i og uden for projektet. 

Koncept for adoption og virksomhedsinddragelse, hvor talenter på erhvervsskolerne bliver adopteret af en 

folkeskoleklasse, holder oplæg om sin uddannelse og RM og DM i Skills, klassen besøger erhvervsskolen og 

den virksomhed, hvor adoptanten er lærling. 

Koncept for Skills-stafetten, hvor karrierelæring indtænkes som før-under og efterforløb for eleverne på 

folkesskolerne. Der arbejdes med det gode værtsskab, folkeskolelærerene inddrages og EUD skolerne vil 

besøge udvalgte folkeskoler. 

Uddannelse af 100 guider- der skal uddannes til at hjælpe til med god modtagelse og information til de 

folkeskoleklasser, der ankommer til DM i SKills i 2019. 

  

http://www.igotskills.dk/
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1.2 Klare mål 2: Flere skal fuldføre en EUD 
 
  

Status 2013 2014 2015 2016 2019 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

I hoved-
forløb 

Uddannelsesaft
ale 

25,9% 30,1% 25,4% 29,1% 37,2% 32,5% 44,4% 35,8% 50% 

Skolepraktik 11,0% 8,2% 7,2% 8,7% 8,2% 11,0% 12,3% 10,6% 10% 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Frafald under 
grundforløbet 

40,2% 30,0% 40,3% 29,5% 34,1% 26,5% 27,3% 22,9% 25% 

Frafald efter 
grundforløbet 

17,9% 26,9% 22,9% 27,2% 17,0% 25,9% 12,0% 25,4% 11% 

Ingen aftale, 
men har haft 

1,8% 2,5% 1,9% 2,6% 3,5% 3,1% 3,7% 3,4% 3% 

Studiekompete
ncegivende 
forløb (eux) 

         

Status ukendt 3,2% 2,4% 2,4% 2,8%    1,1% 0% 

 I alt 1.152 59.858 1.396 62.346 1.044 63.353 831 59.939 0% 
 

 

 
 

Note: Tabellen viser, hvor stor en andel, der hhv. starter på hovedforløb eller ikke gør, ud af de personer, der er startet på en erhvervsuddannelse i 
et givent kalenderår. I opgørelsen følges personer, der er startet (førstegangstilgang) på et grundforløb i et givent kalenderår. Denne population 
svarer til forløbsstatistikken for grundforløbet. Tre måneder efter eleverne har fuldført grundforløbet (eller senest på opgørelsestidspunktet for 
dem, der ikke gennemfører grundforløbet) bliver det opgjort, hvor mange der er i gang med hovedforløbet, enten med status ”uddannelsesaftale” 
eller ”skolepraktik”, og hvor mange der ikke er i gang med hovedforløbet, enten med status ”frafald under grundforløbet” (dvs. ikke har gennemført 
et grundforløb på opgørelsestidspunktet), ”frafald efter grundforløbet” (dvs. har fuldført grundforløbet, men er ikke overgået til hovedforløbet) 
eller ”ingen aftale, men har haft” (dvs. elever som har mistet deres aftale på opgørelsestidspunktet) eller i gang med det studiekompetencegivende 
forløb (eux). Status ukendt er elever, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke er gået fx 3 måneder siden eleven har opnået en kvalifikation til 
hovedforløbet. År er starttidspunkt på uddannelsen.  Se mere om opgørelsen under ”Om data”. 
 

Vurdering af udviklingen i resultater og resultatmål 
 

EUC Sjælland har i 2019 prioriteret følgende indsatsområder: 

 

1. Forventningsafstemning og screening af elever ved uddannelsesstart (SPS-indsats, kontaktlærere, 5 

uger-samtale, kommunesamarbejde mv.) 

2. Pædagogisk og didaktisk udvikling (tilrettelæggelsesformer, digitalisering/teknologi, forlagt 

undervisning mv.) 

3. Udfolde samarbejder med kommuner, virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner samt øvrige 

aktører (praktikindsats, forlagt undervisning, besøg mv.) 

4. Holdmøder, klassefællesskaber og elevmakkerskaber (håndholdt indsats) 

5. Talentudvikling (EUX og hele EUD Skills-omrrådet) 

EUC Sjælland arbejder aktivt for, at opfylde fuldførelsesmålet at mindst 60% i 2020 og mindst 67% i 2025 

fuldfører deres EUD. Det kræver fokus på stadig udvikling af indsatser, der mindsker frafaldet. 
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Ovenstående tabel viser, at EUC Sjælland i 2016 ligger over landsgennemsnittet mht. uddannelsesaftaler 

men under landsgennemsnittet på frafald under grundforløbet. Der er dog sket en markant forbedring på 

knap 7 % fra 2015-2016 for frafald under GF 1 og på 4 % efter GF 1. EUC Sjælland har de senere år været 

gode til at få etableret praktikaftaler, så eleverne kan forsætte på hovedforløb. Situationen på 

arbejdsmarkedet har dertil ændret sig, og der er stigende efterspørgsel på elever på det regionale 

arbejdsmarked. Det viser at de forskellige indsatser virker, og fortsættes derfor i 2019. 

 
 

Institution Afdeling 
Uddannelses-

gruppe 

2016 

Frafald 3 mdr efter  
opnået kvalifikation - 
gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel (* = 
signifikant) 

EUC Sjælland EUC Sjælland, 
Haslev afdeling 
(313401) 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,29 0,36 0,07 

EUC Sjælland, 
Køge Afdeling 
(259403) 

Gruppe: Omsorg, 
sundhed og 
pædagogik 

0,83 0,61 -0,22* 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,36 0,35 -0,01 

EUC Sjælland, 
Næstved - 
Jagtvej 
(373408) 

Gruppe: Omsorg, 
sundhed og 
pædagogik 

0,46 0,50 0,04* 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,39 0,38 -0,01 

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 (Fødevarer, jordbrug og oplevelser; Kontor, handel og 
Forretningsservice; Omsorg, sundhed og pædagogik og Teknologi, byggeri og transport) 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 afdeling, hvor der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold. Usikkerheden på 
afdelingens forventede elevfrafald er herefter estimeret og er angivet i form af et usikkerhedsinterval. Ligger afdelingens faktisk observerede 
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 
afdelingens elevgrundlag. Ligger det observerede frafald over eller under usikkerhedsintervallet, da er frafaldet på afdelingen 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 afdeling, 
der forventes at falde fra. 
 

 

 

Ovenstående tabel peger på, at vores socioøkonomiske frafaldstal ligger signifikant over det forventede på 
2 ud af 4 GF1 udbud i 2016. Da EUC Sjælland har en udfordring med frafaldet under grundforløbet, selv om 
der er sket en forbedring i 2016, kan de øvrige signifikante udsving tilskrives denne udfordring, som vil blive 
belyst herunder sidste tabel. 
 

 

 

 
  

  

Instituti
on 

Frafalds 
indikatorer 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 
elev
er 

Ande
l 

Andel, 
landspl
an 

Antal 
elev
er 

And
el 

Andel, 
landspl
an 

Antal 
elev
er 

And
el 

Andel, 
landspl
an 

Antal 
elev
er 

And
el 

Andel, 
landspl
an 

Antal 
elev
er 

And
el 

Andel, 
landspl
an 

Resultatm
ål 

EUC 
Sjælland 

Frafald på 
grundforløb
et 1. og 2. 

289 20,7
% 

15,9% 214 20,5
% 

15,0% 118 14,1
% 

12,5% 109 12,1
% 

12,1%    11 
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del 
(afbrud u. 
omvalg, 3 
mnd efter 
tilgang) 

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

36 7,7% 9,0% 41 8,2% 8,9% 29 6,8% 7,0% 30 6,8% 7,1%    6 

Frafald i 
overgang 
ml. 
grundforløb
ets 1. og 2. 
del (ikke 
igang med 
GF2 1 
måned efter 
gennemførel
se af GF1) 

      17 6,9% 7,0% 20 7,9% 8,9% 22 9,0% 8,9% 8 

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

262 39,0
% 

46,4% 368 46,1
% 

46,0% 135 27,4
% 

40,4% 111 19,5
% 

37,1%    19 

 

   

 

  

 

Note:   
Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet: Tabellen viser hvor mange elever der tre måneder efter start på uddannelsen er faldet 
fra, dvs. at der er gået tre måneder efter personens start på uddannelsen uanset hvornår eleven er startet i løbet af et kalenderår. Frafaldet opgøres 
ud fra afbrud uden omvalg, som betyder at personen har afbrudt sit grund-/hovedforløb, men ikke er startet på et andet grund-/hovedforløb 
(personen kan godt være startet på fx en erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet – det tæller ikke som et omvalg i statistikken). 
I statistikken indgår hver person (cpr.nr) kun ved første tilgang til et grund-/hovedforløb i løbet af et kalenderår. Hvis en person i det efterfølgende 
kalenderår starter på en ny uddannelse eller har haft en pause fra uddannelsen på mere end syv måneder for grundforløbselever og 18 måneder for 
hovedforløbselever indgår personen i statistikken for det efterfølgende kalenderår. Kalenderåret angiver starttidspunktet på uddannelsen og 
beregnes ved hjælp af startdatoen for første skoleforløbsplacering. Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative 
system EASY-A eller eud-indberetningen, for de institutioner, der anvender et andet administrativt system end EASY-A. Statistikken er dannet ud fra 
registreringer om blandt andet afgangsmeldinger og skoleperioder. Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Tabellen viser hvor 
mange elever, der en måned efter at have gennemført grundforløbets 1. del ikke er i gang med grundforløbets 2. del. I opgørelsen indgår kun 
elever, der er afgangsmeldt på grundforløbets 1. del. Dvs. eleven er afgangsmeldt grundforløbets 1. del med adgangskoden ”33-Gennemført GF1”. 
Opgørelsen af kalenderåret 2018 omfatter elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. august 2017-1. februar 2018. Tabellen er opgjort på baggrund 
af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A eller eud-indberetningen, for de institutioner, der anvender et andet administrativt 
system end EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt andet afgangsmeldinger og skoleperioder. Frafald i overgang mellem 
grundforløbet og hovedforløbet: Tabellen viser hvor mange elever, der tre måneder efter at have gennemført grundforløbet (efter reformen på 
grundforløbets 2. del) ikke er i gang med et hovedforløb. Dette kan både være elever der er faldet fra mellem grundforløbet og hovedforløbet, dvs. 
at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til hovedforløbet, eller elever, der er startet på hovedforløbet, men faldet fra på 
opgørelsestidspunktet. I opgørelsen indgår kun elever, der har gennemført grundforløbet i løbet af et kalenderår (dvs. perioden 1.januar-
31.december). En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne har fået kvalifikation til hovedforløbet eller er afgangsmeldt, som fuldført på 
grundforløbet (herunder også elever der afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet – fortsætter ej"). I statistikken kan forekomme elever, 
der fx i 2014 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 2015 tager et opgraderingsforløb. I de tilfælde vil eleven tælle med i opgørelsen for 
både 2014 og 2015.Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra institutionernes studieadministrative systemer EASY-A og EASY-P eller eud-
indberetningen, for de institutioner, der anvender et andet administrativt system end EASY-A. Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om 
kvalifikationer til hovedforløbet, adgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A/EUD-indberetningen. Fra EASY-P er anvendt registreringer om 
uddannelsesaftaler og skolepraktik.   
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Beskrivelse og vurdering af indsatser 

 
Der er i 2017 udarbejdet en dybdegående analyse af frafaldsårsager og fastholdelsesindsatser på EUC 
Sjælland i samarbejde med STUK. Rapporten er blevet til på baggrund af skolens frafalds- og 
fraværsstatistik fra reformens ikrafttræden i august 2015 til og med oktober 2017. Der er i den mellem 
liggende perioden lavet mange indsatser for at nedbringe frafaldet yderligere, og dermed også blive klogere 
på, hvad elevernes frafald skyldes samt ikke mindst hvilke indsatser kan mindske frafaldet yderligere. Dette 
er bl.a. sket igennem et solidt kvalitetsarbejde. 
 

 
 
Søjlediagrammet ovenfor viser en positiv udvikling. Frafaldet på har særligt en udfordring under GF2, men 
også her ses en markant positiv udvikling med reduktion af frafaldet på 13 % fra 2016-2018.   
 
Udfordringer på GF2 - elevgruppen 
Udfordringer gældende for GF2-eleverne er fortsat nogle af de samme som tidligere, og det er derfor også 

disse indsatser mod frafald er rettet imod. Elever med anden etnisk kulturel baggrund end dansk, samt den 

social og boglig svageste del af elevgruppen vanskelig ved at afkode skolekulturen og elevforventningerne 

på EUC Sjælland. Der er generelt 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. Derudover giver nogle elevers forhold til fremmøde en udfordring i forhold til fastholdelse i 

uddannelse. Fravær opleves i den gruppe som en rettighed, man har og kan gøre brug af, hvis andre 

gøremål end skolegang presser sig på.  

EUC Sjællands indsatser er i 2019 fortsat rettet mod: 

 Misforhold mellem gensidige forventninger og vanskeligheder ved afkodning af kultur 

 Manglende livsmestring og psykisk sårbarhed 

 Fremmøde som ’valgfrit’ – skolen som sekundær prioritet. 

Udfordringer på GF2 - skolen 

Fravær- og frafaldsårsager relateres bl.a. til skolens udfordringer med planlægning som 

skemalægningsproblematikker og dækning af grundfagsundervisning. Et andet aspekt er kommunikations- 

og samarbejdsudfordringer mellem skolens afdelinger, som kan give divergerende tilgang til elever 

afhængig af afdeling, og forskelle i forventninger til elevernes adfærd som erhvervsskoleelev og dermed 

mangel på fælles linje om forventninger til elevernes personlige og sociale kompetencer samt evner 

eksempelvis i starten af uddannelsesforløbet. 
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EUC Sjællands indsatser i 2019 er fortsat rettet mod løsning af: 

 

 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 2019 
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 2019 inden for følgende temaer:  

 Forventning og mestring 

 Struktur og planlægning 

 Forpligtende og dialogbaserede fællesskaber 

 Talentet i fokus. 

 

Konkrete initiativer 

 

Forventning og mestring 

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 yderligere, 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 sættes fokus på følgende fastholdelsesinitiativer: 

 Den nye 2/3 skemastruktur pr. 1. januar 2018, hvor støttefag og talentfag opprioriteres og der er 

fokus fælles planlægning med EUX fortsætter i 2019. 

 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 

Fastholdelsesinitiativer: 

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

frafaldstruede elever, udbygges yderligere. 

 Mere synlig og tilgængelig ledelse for elever og lærere. 

 Forpligtende klassefællesskaber og elevmakkerskaber samt samarbejde med socialt engagerede 

virksomheder. 
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 Yderligere 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 styrkes ved anvendelsesorienteret arbejde 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 indgået i 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, Rockwool Fondens projekt, Fastholdelse og fællesskab i partnerskab med 
Campus Køge, UUV Køge Bugt, Køge Handelsskole, ZBC Køge og EUC Sjælland. Det fælles udgangspunkt er 
at skabe et miljø der kan rumme og udvikle alle unge. 
 
EUC Sjælland vil arbejde videre med en fokuseret udvikling og iværksættelse af indsatser for at mindske 

frafaldet, særligt under GF2, som sammen med et nyt kvalitetssystem for alle EUC Sjællands 

uddannelsesområder, kan sikre at vi også i 2019 kan nå vores resultatmål for de fire klare mål. 

 

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

dygtige som muligt 
 

 2016 2017 2018 1. halvår 2019 

 Antal Andel Andel, 
landsplan 

Antal Andel Andel, 
landsplan 

Antal Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål, 
andel 

Fuldførte med 
fag på 
ekspertniveau 

48 12,8% 11,1% 45 12,3% 17,8% 23 13,5% 18,0% 14 

Tilgang til fag på 
højere niveau 
end det 
obligatoriske 

6 1,6% 6,8% 12 2,5% 9,3% 8 1,9% 12,3% 5 

Tilgang eux 76 8,0% 9,3% 61 6,6% 10,1% 3 1,5% 12,2% 9 

Tilgang 
talentspor 

  6,5% 3 0,6% 6,0%   5,4% 2 

Note: Tabellen viser data for to af de fire indikatorer for mål 3.1: ”Fuldførte med fag på ekspertniveau” viser andel af elever, der har fuldført en 
erhvervsuddannelse og har haft mindst et fag på ekspertniveau i forhold til alle der har fuldført i et kalenderår. ”Tilgang til fag på højere niveau end 
det obligatoriske” viser andelen af elever med bestået grundforløbsprøve og mindst et fag på højere niveau end det obligatoriske fastsat af de 
faglige udvalg, sat i forhold til alle der har bestået grundforløbsprøve i et kalenderår. ”Tilgang til eux” viser andelen af eux-elever, der er startet på 
en erhvervsuddannelse (dvs. enten grundforløbets 1. eller 2. del eller hovedforløbet) i et givent kalenderår i forhold til alle elever der er startet på 
en erhvervsuddannelse. ”Tilgang til talentspor” viser andel elever, som er startet på erhvervsuddannelsens hovedforløb i et kalenderår i forhold til 
alle elever med tilgang til hovedforløbet i året.  
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Vurdering af udviklingen i resultater og resultatmål 
 

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. Desværre er de endelig tal for 2018 ikke kendt endnu, men der forventes en stigning på mindre end 

de 2 %. 

 

EUX på EUC Sjælland havde i årene 2015-2016 en tilgang fra 5,2% til 8% af den samlede elevmængde på 

skolen. Udviklingen tilskrives, at EUX blev set som et kvalificeret alternativ til STX.  Fra år 2016-2017 er der 

imidlertid set et mindre fald fra 8% til 6,6%, samtidig med at landsgennemsnittet er stigende i perioden. 

Med reformen i 2016 er der kommet en del nye EUX uddannelser til SOSU og Merkantile område (ZBC). I 

perioden fordeles ansøgninger og optag på flere uddannelsesretninger. EUC Sjæland er opmærksom på 

dette aspekt og EUX et område, der vil være fokus på igen i 2019. 

 

I 2017 Elever med fag på ekspertniveau, Elever i gang med fag på højre niveau og Elever der følger 

talentspor lidt under niveauet for 2016. I 2019 arbejde EUC Sjælland på at kvalificere indsatsen og tilbud 

om muligheden for at tage fag på ekspertniveau til relevante elever. 

 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 
 

EUC Sjælland har i 2019 prioriteret følgende indsatsområder: 

• Helhedsorienteret information, kommunikation og undervisning (rød tråd, der giver forståelse og 

mening hos eleverne) 

 

• Klare rammer og mål - Sammenhæng mellem grundfag og faglige fag i forhold til indhold 

 

• Pædagogiske virkemidler: Screening og samtaler, Kontaktlærer og vejleder, Peer-to-peer, 

Rollemodeller på sociale medier 

 

• Didaktiske virkemidler:  Undervisningsdifferentiering, Vekselvirkning mellem teori og praksis, 

Virksomhedskontakt, Talentprogrammer, Skills Mesterskaberne 

 

I 2017 og 2018 er der dertil arbejdet målrettet med talentudvikling i forbindelse med Skills Mesterskaberne, 

herunder også kompetenceudvikling og sparring til faglærere af talenttræner. Dette arbejdet fortsætter i 

2019. 

 

Talentudvikling 

EUC Sjælland arbejder målrettet med talentudvikling på EUX og talenter på uddannelserne frem mod DM i 

SKills i Næstved, april 2019.  Målet er at profilere erhvervsuddannelser gennem talentarbejdet før, under og 

efter konkurrencerne. EUC Sjælland vil på den måde sikre, at flest mulige elever får mulighed for at arbejde 

med at løse komplekse arbejdsopgaver, og kan deltage i deres kommende arbejdsplads innovative 

processer. Samtidig bliver eleverne attraktive på et fremtidigt og foranderligt arbejdsmarked, når de 

modtager undervisning på ekspertniveau.  
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Elever med fag på ekspertniveau: EUC Sjælland ligger stadig lidt over landsgennemsnittet, sandsynligvis 

fordi der er flere uddannelser med en kvalifikation på niveau 4. Der er dog sket et lille fald på 0,6% fra 

2016-2017. Det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på at få flere elever til at vælge fag på ekspertniveau, 

således at også den fagligt dygtige elev udfordrer sig selv og sit talent. Tal for 2018 er ufuldstændige, men 

der vil sandsynligvis være en procentvis stigning, da der er oprettet valgfag på ekspertniveau på VVS og 

Elektriker GF2, således at flere elever fra disse to uddannelser kan tage talentvejen.  

 

Elever i gang med fag på højre niveau: EUC Sjælland vil forsat i 2019 have øget fokus på, at eleverne kan 

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

arbejdes på at minimum 10 % af eleverne på de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag gennemfører 

uddannelsen på et højere præstationsniveau. Det suppleres af muligheden for at vælge valgfag, valgfri 

specialefag og påbygning på et højere niveau, end det obligatoriske. Dette er sket ved at styrke mulighed 

for valg af fag på højere niveau. Eleverne motiveres igennem dialog, omlægning af skemastruktur for GF 2 

med 2/3 2/3 skema; to dage med grund-, valg- og højniveaufag og tre dage med erhvervsfag.  

Elever i gang med EUX: EUC Sjælland prioriterer at have EUX inden de uddannelser, hvor muligheden 

forefindes. Lokale og nationale EUX-kampagner og en styrket vejledningsindsats har en væsentlig betydning 

for de unges valg af EUX. EUC Sjælland arbejder med drift-initiativer, projekter og målrettet kommunikation 

mod grundskoler, forældre, UU-centre og virksomheder (se under Klare Mål 1). 

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

talentspor. Det drejer sig om elever på frisør-, VVS-, elektriker- og smedeuddannelserne. I 2018 er der 

arbejdet med at 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 

 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 
   

 

2014 2015 2016 

Beskæftig
elses-

frekvens 

Beskæftigelsesfr
ekvens, 

landplan 

Antal 
færdig-
uddann

ede 

Antal 
færdig-
uddann

ede, 
landspl

an 

Beskæftig
elses-

frekvens 

Beskæftigelsesfr
ekvens, 

landplan 

Antal 
færdig-
uddann

ede 

Antal 
færdig-
uddann

ede, 
landspl

an 

Beskæftig
elses-

frekvens 

Beskæftigelsesfr
ekvens, 

landplan 

Antal 
færdig-
uddann

ede 

Antal 
færdig-
uddann

ede, 
landspl

an 

0,72 0,72 382 33.449 0,78 0,73 399 32.215 0,8 0,75 391 31.802 
 

 

   
 

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

2016, er frekvenserne et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse i 2017. 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 ikke er en øvre grænse for beskæftigelsesfrekvensen. 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 

EUC Sjælland uddanner EUD-elever i tæt samarbejde med de regionale og lokale virksomheder. Den 

stigende vækst på arbejdsmarkedet i Region Sjælland i de senere år, øger efterspørgsel efter EUC Sjællands 

elever. Mange elever får tilbudt ansættelse i samme virksomhed, som de er i lære. Det er en af årsagerne til 
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at EUC Sjælland ligger over landsgennemsnittet, når vi ser på færdiguddannet elevers 

beskæftigelsesfrekvens.   

Virksomhedernes efterspørgsel hænger også sammen med at EUC Sjælland uddanner faglige dygtige elever 

via EUX og andre talent initiativer på EUC Sjællands uddannelser. Generelt har større virksomheder en 

bevidst strategi omkring fordeling af EUX og EUD elever, og er positive i forbindelse med at indtænke elever 

som en del af virksomhedens kompetencestrategi.   

EUC Sjælland glæder sig over udviklingen, og lægger stor vægt på at fortsætte det tætte samarbejde med 

aftagervirksomhederne om at støtte unge i at tage en erhvervsuddannelse, gøre lærlingeordningen og 

kompetenceniveauet hos de faglærte efter endt uddannelse så højt og så tilpasset til arbejdsmarkedets 

behov som muligt. 

 

1.4 Klare mål 4: Tilliden og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes 
 

Elevtrivsel 

 2016 2017 2019 

 Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Elevtrivsel (Generel 
indikator) 

3,9 4,0 3,9 4,0 3,9 

Egen indsats og 
motivation 

4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 

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

Fysiske rammer 3,4 3,6 3,4 3,7 3,5 

Læringsmiljø 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 

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

Velbefindende 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 
Note: Tabellen viser indikatorerne for elevernes trivsel. Generel Trivsel er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. 
Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske 
rammer og Egne evner. Spørgsmål som indgår i indikatoren Praktik er ikke en del af Generel trivsel, da det kun er elever på hovedforløbet, som har 
besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik. Egen indsats og motivation bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes opfattelse af 
deres egen forberedelse, motivation, koncentrationsevne og deltagelse i undervisningen. Egne evner er dannet ud fra fire spørgsmål, som 
omhandler elevens opfattelse af om de klarer sig i godt i skolen, hvordan de klarer sig fagligt på holdet, samt om de når det, de sætter sig for. 
Fysiske rammer bygger på fem spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af de fysiske undervisningsforhold, vedligeholdelse og rengøring på 
skolen samt adgang til lokaler og udstyr, som skal anvendes i undervisningen. Læringsmiljø bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes 
oplevelse af lærernes forberedelse, faglig støtte, evne til at formidle og give feedback samt respekt for den enkelte elev. Velbefindende bygger på 
fire spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af social trivsel på skolen, deres samarbejdsevner og om de kommer godt ud af det med deres 
kammerater. Praktik er dannet ud fra seks spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af den støtte de fik til at finde en praktikplads, om de 
følte sig forberedte til skoleforløb, praktik eller skolepraktik, om det de lærer i skoleforløbene kan anvendes i praktikken, og om de er glade for at 
være i praktik eller skolepraktik. Spørgsmålene er kun stillet til elever på hovedforløbet. 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. 
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Vurdering af udviklingen i resultater og resultatmål - Elevtrivsel 
 
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 ligger på samme niveau i 2017 som i 2016, og dermed lidt lavere end 
landsgennemsnitlige 4,0. EUC Sjælland vurderer, at det er lykkes at standse en mindre tilbagegang fra 2015 
til 2016 og stabilisere trivsel igennem organisatoriske forandringer. EUC Sjælland har som mål at øget 
trivsel for eleverne, og arbejder på at iværksætte flere konkrete indsatser bedre vilkår for trivsel. 
 

Elevernes trivsel i deres praktik ligger stabil på 4,0 i perioden 2015-2017, der er tæt på landsgennemsnittet 
på 4,1. Dette udspringer af at EUC Sjælland arbejder tæt sammen med aftagervirksomheder om at styrke 
og øge elevernes trivsel øges i praktikperioderne.  
 

Beskrivelse og vurdering af indsatser - Elevtrivsel 
 
EUC Sjælland har igangsat indsatser i 2017 og 2018, der har fokus på læringsmiljøerne på skolen, der 
understøtter trivsel. Et aspekt er dette er at frisætte ledelsesressourcer, så der er rum til at motivere og 
initiere pædagogisk udvikling i hver enkelt afdeling. Der sker en differentiering af indsatserne i 
afdelingerne, fordi de tager afsæt i de forskeligheder i udfordringer og fagkultur, som afdelingerne står 
med. Det er de enkelte uddannelseslederes opgave at følge op på ETU hvert år ved dialog med elever og 
lærere omkring tolkningsresultater. Formålet er at iværksætte levedygtige indsatser med et fælles ejerskab, 
så det er muligt at opnå de resultater, som man ønsker.  
 
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, da det både fremmer dannelse og 
kompetencer hos eleverne, inden de kommer ud på arbejdsmarkedet. 
 

Vurdering af skolens resultater og resultatmål - Virksomhedstilfredshed 
 
Virksomhedstilfredshed 

 

 2016 2017 2019 

 Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Virksomhedstilfredshed 
(Generel indikator) 

7,06 7,48 7,25 7,47 7,5 

Virksomhedens oplevelse af 
samarbejdet med skolen 

6,79 7,20 6,92 7,19 7,0 

Virksomhedernes oplevelse 
af eleverne 

7,69 8,08 7,90 8,07 8,0 

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

Der henvises til næste afsnit. 
 

Beskrivelse og vurdering af indsatser - Virksomhedstilfredshed 
 

EUC Sjælland har i 2019 prioriteret følgende indsatsområder: 

 

• Tættere virksomhedskontakt, dialog og samarbejde, herunder virksomhedsforlagt undervisning, 

Åbent Hus på virksomheder og Virksomheder deltage i arrangementer og/eller undervisning på 

EUC SJ 

• Praktikindsats: Virksomhedsbesøg under praktik samt evalueringsdialog med virksomhed og elev 

(praktikprojekt) 

 
Siden 2016 har erhvervsskolerne gennemført virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) til nationalt 
Benchmark. Der er på VTU fulgt op på eventuelle udfordringer og forespurgt hvilke tiltag EUC Sjælland med 
fordel kan gøre fremadrettet.  Nogle virksomhederne kommer i den forbindelse med konkrete forslag til, 
hvad skolen kan udvikle eller gøre bedre. Samarbejde og information mellem skole og virksomhed har 
været sådanne temaer. Dette imødegås både med rettidig information, dialogredskaber som fx ’Elevens 
bog’ hvor alle fag- og praktikmål fremgår samt hvor elevens niveau ligger, så elev og virksomhed kan følge 
progressionen, løbende kontakt og dialog mellem skole og virksomhed, samt forskellige event, hvor 
aftagervirksomheder og skole mødes ’ansigt-til-ansigt’. Den årlige evaluering giver mening som grundlag for 
kontinuerlig tilpasning og udvikling af samarbejdet mellem skole og virksomheder. 
 
I tabellen nedenfor ses 2018-resultaerne sammenlignet med sidste års resultater ud fra en 100-punkts 
skala: 

 

 

Til sammenligning med resultaterne fra 2017, så er aftagervirksomhedernes tilfredshed øget på 3 af de 4 

indikatorer i 2018. Den positive udvikling ser ud til fra fortsætte fra 2016. Udviklingen udspringer af en 

fokuseret indsats i forhold til at imødegå og arbejde med udfordringer hos utilfredse virksomheder, men 

også af de konkret tiltag om bedre samarbejde og information 
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EUC Sjælland ligger nu næsten på niveau med landsgennemsnittet, og omkring samarbejdet med 

virksomhederne 1% over landsgennemsnittet. EUC Sjælland vil fortsætte med at arbejde på at forbedre 

VTU, så skolen ligger minimum på landsgennemsnittet og gerne over. Det samme gælder fokus på øget 

information og vidensdeling vedr. de fælles elever og deres progression. 

 

2 Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde 
 
EUC Sjælland har i 2019 prioriteret følgende indsatsområder: 

 

• Praktikpladscenter og praktikpladskonsulenter har målrettet indsats – eleven i centrum og status 

for aftagende virksomheder efter endt uddannelse 

• Øget samarbejde mellem praktikpladscenter/konsulenter og uddannelsesafdelinger 

• Virksomhedsbesøg under praktik samt evalueringsdialog med virksomhed og elev 

• Tættere samarbejde med virksomheder under skoleophold og i praktik, imødegå og opfange, 

forkert uddannelsesvalg, psykisk dårligt arbejdsmiljø, mobning, sociale og psykiske udfordringer 

mv. 

• Praktikprojekt 

Beskrivelse af strategi for praktikpladsopsøgende arbejde 

 

På EUC Sjælland arbejder vi med det praktikpladsopsøgende arbejde ud fra et humanistisk perspektiv, i 

modsætning til et system perspektiv. Det betyder at alle elever skal opleve at de får hjælp med 

praktikpladssøgningen og at vi som skole gør et stort stykke arbejde for at finde praktikpladser til alle. 

I vores strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde indgår følgende elementer: 

 Der gennemføres undervisning i praktikpladssøgning på grundforløb 2 i omkring 20 til 30 lektioner 

 Underviserne i praktikpladssøgning er faglærer, grundfagslærer, praktikpladskonsulenter og 

praktikcentermedarbejdere. 

 Vi har udarbejdet en undervisningsvejledning for dette område. 

 Vi understøtter denne undervisning, ved en erfa-gruppe hvor alle underviserne kan udveksle 

erfaringer og opsamle den bedste praksis.  

 Infoformationsmødet omkring praktikcenter indgår som en selvstændig del i dette 

undervisningsforløb 

 Vi har 3 praktikpladskonsulenter som arbejder fuldtids med det praktikpladsopsøgende arbejde i 

virksomhederne. Konsulenterne er også i kontakt med alle elever på grundforløb 2, elever i 

praktikcentret og de elever på grundforløb 1, der skal have en praktikplads eller kvoteplads for at 

komme videre.  

 Vi har et praktikcenter med 12 forskellige fag. Medarbejderne i praktikcentret samarbejder med 

praktikpladskonsulenter omkring det praktikpladsopsøgende arbejde i virksomhederne. 
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Medarbejderne i praktikcentret er en aktiv og betydningsfuld del af det praktikpladsopsøgende 

arbejde.  

 Medarbejderen i praktikcentret og praktikpladskonsulenter arbejder tæt sammen omkring elever 

og virksomheder. Det er en vigtig pointe at der er dette tætte samarbejde og at 

praktikcentermedarbejderne også opsøger praktikpladser hos virksomhederne.  

 Både praktikpladskonsulenter og praktikcentermedarbejdere indgår af og til i AUB projekter 

 Faglærerne i undervisnings afdelingerne er også aktive i det praktikpladsopsøgende arbejde fx ved 

virksomhedskontakt 

 Kontaktlærer arbejdet på grundforløbende indgår også som en aktiv del af dette arbejde. 

Kontaktlærere gennemfører tre helhedsvurderingssamtaler med elever i løbet af de 20 ugers 

grundforløb. Disse samtaler danner grundlaget for egnethedsvurderingssamtalerne ved optagelse i 

praktikcentret.  

 Vi har en erfa-gruppe for kontaktlærer. Hvor vi evaluerer kontaktlærerarbejdet i forhold til 

praktikpladser og udvikler arbejdet samlet for skolen.    

 Som skole har vi et netværk af virksomheder på omkring 2500 og opsøger samtidigt nye 

virksomheder 

 Vi indgår omkring 1200 uddannelsesaftaler om året 

 Vi får præmie for ca. halvdelen af dem 

 Vi samarbejder med LUU, med andres skoler på hele Sjælland og med bygherrer, herunder 

bygherreforeningens nye projekt VPUS (Videncenter for praktikpladser til unge på store byggerier) 

 Både praktikcentermedarbejdere og praktikpladskonsulenter indgår team samarbejdet, hvor der 

foregår erfaringsudveksling og videns opsamling på tværs.  

 Det er en vigtigt pointe at praktikcentret og virksomhedsentret er økonomisk bæredygtigt, så 

medarbejderne ikke frygter for deres job, men kan flyttes mellem forskellige aktiviteter.    
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Ovenstående strategi har vi udviklet gennem mange år. Det har taget tid og der har skulle gøres op med vaner og kultur. Vi er nået langt. Hvilket kan 

aflæses i nedenstående tabel, hvor EUC Sjælland ligge er i front sammenlignede med landsgennemsnittet. Her skal man også være opmærksom på at 

de gode praktikpladsresultater også skyldes konjekturerne, men samtidigt at konjekturerne også gør sig gældende i resten af landet. Dette peger på at 

EUC Sjællands strategi og handlinger har en betydning for resultatet.       

Data for eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb  

Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2?  
Institution OPGØRELSESPERIODE  

(Periode hvor kvalifikationen er opnået) 
2016 

1.4.2016 - 31.3.2017 
2017 

1.4. 2017 - 31.3.2018 
2019 

1.1.2019 - 31.12.2019 

 
INDIKATORER 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL, andel 

EUC Sjælland I hoved-
forløb 

I aftale  349 63% 43% 369 64% 51% 67% 

I skolepraktik 72 13% 13% 84 15% 13% 12% 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende 17 3% 3% 12 2% 2% 2% 

Ikke praktikpladssøgende 119 21% 42% 111 19% 33% 19% 

Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb. Definition af opgørelsen af overgang mellem grundforløb 
og hovedforløb Populationen udgøres af alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløb i den angivne periode. En elev har opnået en kvalifikation til hovedforløb såfremt skolen har registreret dette 
eller hvis skolen har afgangsmeldt dem med koden ”32 Gennemført grundforløbet – fortsætter ej”. For hver person opgøres overgangen fra det senest fuldførte grundforløb i perioden, dvs. GF2. Såfremt en 
person i en periode opnår kvalifikation til hovedforløb, men beslutter sig for i næste periode at tage et opgraderingsforløb, da vil personen tælle med i begge perioder. For hver elev i populationen måles 
status efter tre måneder fra datoen for opnået kvalifikation. F.eks. vil en elevs overgang, hvis denne har opnået kvalifikation til hovedforløbet d. 31. jan. 2018, måles den 30. apr. 2018. Elevstatus kan antage 
følgende værdier: i uddannelsesaftale, i skolepraktik, registreret som praktikpladssøgende og øvrige. Elever, der har opnået kvalifikation til hovedforløbet, men ikke er overgået til hovedforløbet og som 
samtidig ikke er registreret som søgende samt elever, der ikke er i aftale på statustidspunktet, men har været i aftale, kategoriseres som øvrige (ikke praktikpladssøgende). For skolebaserede uddannelser, 
hvor der ikke indgås uddannelsesaftale med en virksomhed, betragtes en elev som overgået til en uddannelsesaftale såfremt denne er i gang med hovedforløbet tre måneder efter afsluttet grundforløb. 
Datagrundlag til opgørelsen af overgang mellem grundforløb og hovedforløb Datagrundlaget er institutionernes administrative systemer EASY-A og EASY-P. Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om 
kvalifikationer til hovedforløbet, afgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A. Fra EASY-P er anvendt registreringer om uddannelsesaftaler og skolepraktik. Der indberettes løbende til begge statistikker – 
også bagudrettet – og opgørelserne kan derfor ændre sig over tid. 

 

Vurdering af udviklingen i resultater i tabel 2 og 3 
 
EUC Sjælland arbejder med at få alle elever videre i uddannelsesaftaler efter grundforløb. Det lykkedes i høj grad i de fleste fag som det også fremgår 
af tabel 2. Dog er der undtagelser, det drejer sig om fag som frisør og data og kommunikations uddannelsen hvor mange elever bliver optaget i 
praktikcentret og bliver der i længere perioder end andre fag, fordi der ikke er nok virksomheder der tilbyder praktikpladser. EUC Sjælland har ikke 
praktikcenter for data og kommunikation, eleverne optages i ZBC’s praktikcenter.  
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Inden for andre fag kan det være svært at finde praktikpladser til alle elever lige efter grundforløb, hvorfor nogle elever starter i praktikcentret og 
derefter kommer ud i en uddannelsesaftale, det gælder fag som personvognsmekaniker, tømrer og elektriker.  
 
Grunden til at vi er steget fra 8% til 12% inden for sundhed og pædagogik er at tandklinikassistent faget er blevet en del af de fag som praktikcentret 
på EUC Sjælland udbyder. Siden er uddannelsen blevet kvotebelagt og vi vil derfor opleve en nedgang af tandklinikassistent elever i fremtiden. Frisør 
faget er stadig en udfordring. Vi arbejder konstant på at skaffe flere praktikpladser, men oplever en branche som ikke tager elever nok.  
   
Data for elever i skolepraktik  

Tabel 2: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler 
Institution OPGØRELSESPERIODE  

 
2016/2017 

1.7.2016 - 30.6.2017 
2017/2018 

1.7.2017 - 30.6.2018 
2019 

EUC Sjælland UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 8% 10% 7% 9% 6% 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ . 7% . 5% [Skolen fastsætter, 
hvis relevant] 

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og forretningsservice’ . 12% . 9% [Skolen fastsætter, 
hvis relevant] 

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ 8% 2% 12% 2% 
8% 

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ 8% 14% 6% 13% 5% 

Note: Tabel 2 viser den gennemsnitlig andel af tid i skolepraktik ud af alle igangværende aftaler. Definition af opgørelsen af den gennemsnitlige andel af tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler 
Populationen er alle elever som enten er i gang med eller påbegynder virksomheds- eller skolepraktik i løbet af et skoleår. Varigheden af elevernes forløb i enten virksomheds- eller skolepraktik opgøres ud 
fra aftalernes start- og slutdato. Såfremt en aftale løber over flere skoleår, da tælles aftalens forløb med i hvert af skoleårene med det antal dage, som aftalen strækker sig over i det givne skoleår. Ved 
beregning af andelen af tid brugt i skolepraktik tages der udelukkende hensyn til antallet af dage, som i alt er tilbragt i skolepraktik blandt alle praktikaftaler på uddannelsens hovedforløb, dvs. alle aftaler, 
både fuldførte, afbrudte og igangværende, indgår i opgørelsen. Bemærk: Der er siden sidste opfølgning saneret og videreudviklet på opgørelsesmetoden af denne indikator. Den nye opgørelsesmetode, 
kombineret med et opdateret datagrundlag, gør at opgørelsen afviger en smule i forhold til sidste år. Datagrundlag til opgørelsen af gennemsnitlig andel tid i skolepraktik Datagrundlaget er den månedlige 
praktikpladsstatistik, som bygger på institutionernes administrative systemer EASY-P og EASY-A. Særligt EASY-P, som indeholder oplysninger om uddannelsesaftaler og skolepraktik, er benyttet til 
nærværende opgørelse. Der indberettes løbende til begge statistikker – også bagudrettet – og opgørelserne kan derfor ændre sig over tid. 
 

Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 

Institution 
OPGØRELSESPERIODE  

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

2015/2016 
1.8.2015 - 31.7.2016 

2016/2017 
1.8.2016 - 31.7.2017 

2019 
1.1.2019 - 31.12.2019 

EUC 
Sjælland 

INDIKATORER 
Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven 

opnår… 
Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven 

opnår… 
Gennemsnitligt antal i dage SKP 

inden eleven opnår… 
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… 1. rest-
/kombinationsaftale 

… 1. delaftale/kort 
aftale 

… 1. rest-
/kombinationsaftale 

… 1. delaftale/kort 
aftale 

… 1. rest- /kombinati-
onsaftale 

… 1. del-
aftale/ kort 

aftale 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
204 177 80 105 184 177 76 105 

177 70 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser’ 

. 159 . 110 . 165 . 103 [Skolen 
fastsætter, hvis 

relevant] 

[Skolen 
fastsætter, hvis 

relevant] 

Uddannelser inden for ’Kontor, 
handel og forretningsservice’ 

. 178 . 154 .   165 . 148 [Skolen 
fastsætter, hvis 

relevant] 

[Skolen 
fastsætter, hvis 

relevant] 

Uddannelser inden for ’Omsorg, 
sundhed og pædagogik’ 

144 170 140 117 190 174 113 134 
174 110 

Uddannelser inden for ’Teknologi, 
byggeri og transport’ 

209 181 76 101 183 183 71 102 
170 61 

Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal dage, der går, fra eleverne påbegynder et skolepraktikforløb, til de indgår deres første uddannelsesaftale.  

Definition af opgørelsen af gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale. Populationen er elever, der enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i den angivne 
periode. For elever med flere skolepraktikaftaler følges op på den første af disse. En elev følges i 10 måneder fra denne starter i skolepraktik. Hvis eleven er i gang med skolepraktik i perioden, men er startet 
tidligere, da følges eleven fra periodens start og 10 måneder frem. I opgørelsen skelnes mellem rest- og kombinationsaftaler samt korte aftaler og delaftaler. En elev kan godt indgå i begge grupper, f.eks. 
hvis eleven først indgår en delaftale og senere en restaftale. Datagrundlag til opgørelsen af gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale. Datagrundlaget er den månedlige 
praktikpladsstatistik, som bygger på institutionernes administrative systemer EASY-P og EASY-A. Særligt EASY-P, som indeholder oplysninger om uddannelsesaftaler og skolepraktik, er benyttet til 
nærværende opgørelse. Der indberettes løbende til begge statistikker – også bagudrettet – og opgørelserne kan derfor ændre sig over tid.
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3 Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 
 
EUC Sjællands undervisning er helhedsorienteret på alle uddannelser, og kobler teori med praktisk 
øvelser, eksempler fra produktion eller samfund, erfaringer fra praktik mv. Dvs. at undervisningen 
tilrettelægges så den er problemorienteret og tager udgangspunkt i den konkrete virkelighed. 
Målet med FPDG er derfor at understøtte såvel kompetenceudvikling hos lærerne, som 
kompetencer hos eleverne, så de er på omdrejningshøjde med de krav og behov, som eleverne vil 
møde på arbejdsmarkedet og i virksomhederne, når de er færdige med deres uddannelse. 
 
Se EUC Sjællands FPDG på dette link: 
https://eucintra.eucsj.dk/Sog/Sider/results.aspx?k=f%C3%A6lles%20p%C3%A6dagogisk%20og%20
didaktisk%20grundlag  
 

4 Fokusområder og indikatorer 2019: 
 

EUC Sjælland har på baggrund af de 4 Klare Mål i 2019 valgt at arbejde med 3 fokusområder med hver 3 

indikatorer: 

 

1. Pædagogik og didaktik 

a) Kompetenceudvikling hos lærere 

b) Helhedsorienteret undervisning 

c) Digitalisering 

 

2. Trivsel og undervisningsmiljø for elever og lærere 

a) God uddannelsesstart og opfølgning 

b) Struktur og planlægning 

c) Tværgående samarbejder ml afdelinger, uddannelser og lærergrupper 

 

3. Samarbejde med folkeskoler og virksomheder 

a) Praktik 

b) Kendskab og dialog udbygges 

c) Flere konkrete samarbejder udvikles 

https://eucintra.eucsj.dk/Sog/Sider/results.aspx?k=f%C3%A6lles%20p%C3%A6dagogisk%20og%20didaktisk%20grundlag
https://eucintra.eucsj.dk/Sog/Sider/results.aspx?k=f%C3%A6lles%20p%C3%A6dagogisk%20og%20didaktisk%20grundlag

