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Resume 
” Handlingsplanen for øget gennemførelse 2018” indeholder en analyse af skolens data for de fire mål forbundet med 

erhvervsuddannelsesreformen i 2015 og forslag til indsatsområder i forlængelse heraf. Dvs. analyser af: 

1. Tilgangen af elever direkte fra 9. og 10. klasse 

2. Frafald 

3. Beskæftigelsesfrekvenser for nyuddannede og brug af højere niveauer end de obligatoriske 

4. Elevtrivsel og virksomhedstilfredshed 

Efter dette følger et kapitel om UCH’s praktikpladsopsøgende arbejde og et kapitel om skolens fælles pædagogiske og 

didaktiske grundlag, og vi slutter rapporten med et kapitel om et særligt tema, som skolen sætter fokus på. 

UCH har de seneste år gennemført mange aktiviteter, som havde til formål at få flere elever til at vælge en 

erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. Alligevel må vi konstatere, at dette endnu ikke er sket, hvorfor vi 

fortsætter med en del af de tidligere aktiviteter og sætter nye i gang, som vi forventer vil give grundskoleeleverne et mere 

reflekteret grundlag at træffe valget af ungdomsuddannelse på. 

Frafaldet på UCH er mindre end frafaldet på landsplan, og set over de sidste fire år er frafaldet på UCH blevet mindre på alle 

måleparametre. Dvs. frafaldet på grundforløbet, frafaldet på hovedforløbet, frafaldet i overgangen mellem GF1 og GF2 samt 

frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet.  

Frafaldet på hovedforløbet var omtrent jævnt fordelt hen over skolens uddannelser og lå i 2016 på 3,8% i gennemsnit på 

UCH målt 3 måneder efter tilgangen til hovedforløbet, hvilket vi anser som meget tilfredsstillende.  

Frafaldet på grundforløbet lå i 2016 i gennemsnit på 11,7% målt 3 måneder efter start på uddannelsen. Der var store 

variationer uddannelserne imellem. Frafaldet var lavest på GF1, hvor det lå mellem 6,6% (Teknologi, byggeri og transport) 

og 12,2% (Fødevarer, jordbrug og oplevelser). På GF2 var frafaldet lavest på de merkantile uddannelser og størst på 

byggeuddannelserne (tømrer, maler og elektriker) og personvognsmekanikeruddannelsen, som alle havde et frafald over 

20% efter 3 måneder. Og for alle uddannelser, på nær ”Teknologi, byggeri og transport”, fortsatte frafaldet også i de sidste 

måneder af grundforløbet. 

I overgangen mellem fuldført GF2 og hovedforløbet var frafaldet vendt om. Her var frafaldet i 2016 stort på de merkantile 

uddannelser (halvdelen faldt fra) og lavt på byggeuddannelserne, personvognsmekanikeruddannelsen og også nogle af 

fødevareuddannelserne, hvor mellem 80 og 100% af eleverne var videre i en læreplads eller skolepraktik efter afsluttet 

grundforløb. 

Omkring 5% af eleverne fortsatte ikke på en erhvervsuddannelse efter GF1, mens hovedparten af GF1-eleverne fortsatte på 

en GF2-uddannelse inden for deres GF1-hovedområde. 

Beskæftigelsesfrekvenserne for nyuddannede viser, at de færdiguddannede på UCH har en højere beskæftigelsesfrekvens 

end landsgennemsnittet. For UCH har beskæftigelsesfrekvensen været stigende og endte på 0,78 i 2015, som er det sidste 

år, vi har tal for. 

Uddannelserne inden for ”lager og logistik” kan ikke gennemføres med eux; men for skolens uddannelser samlet set 

udgjorde tilgangen til eux 10% af den samlede tilgang i 2016, hvilket er 1 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Vi lå 

også over niveauet på landsplan, når det gjaldt tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske om end det kun var få 

af vores uddannelser, som medvirkede til dette. Derimod lå vi langt under landsgennemsnittet i andelen af elever, som 

fuldførte med fag på ekspertniveau og i tilgangen til talentspor. 

UCH’s elevtrivselsindeks lå i efteråret 2017 på 84, hvilket betegnes som ”en særdeles god vurdering”. Trivselsundersøgelsen 

viste, at vi især kan øge trivslen ved at sætte en indsats i gang som har at gøre med ”respekt og ansvar” i mødet mellem 

læreren og eleverne samt en indsats som har med praktikken at gøre. At vi kan opnå forbedringer ved at sætte ind på 

praktikken kom også frem i virksomhedstilfredshedsundersøgelsen i efteråret 2017, som viste, at vi kan øge 

virksomhedernes tilfredshed ved at bedre samarbejdet om elevernes udvikling og øge informationen til virksomhederne. 

Virksomhedernes samlede tilfredshed lå på 75, hvilket betegnes som ”en god vurdering”.  

UCH’s praktikpladsopsøgende arbejde er forankret i skolens virksomhedscenter og sker i tæt samarbejde med de lokale 

uddannelsesudvalg. I det kommende år er vi særligt opmærksomme på udfordringerne i forhold til uddannelserne, som fra 

2018 er blevet belagt med kvoter. 

I arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) vil vi i de kommende år sætte fokus på vores 

kerneopgave om at bedrive undervisning og fremme læring hos vores elever. Dette arbejde vil bl.a. foregå som en del af 

det obligatoriske kompetenceløft, via et modul på diplomniveau, som alle lærere skal igennem. 

UCH fortsætter i de kommende år med at have særligt fokus på temaet ”Pædagogisk ledelse”, hvor vi supplerer et 

igangværende regionsprojekt med et nyt projekt, initieret af Undervisningsministeriet, under overskriften ”Ledelse i 

praksis”. 
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1. Klare mål 

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

 
Tabel 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD på UCH som 1. prioritet  

 
Institution 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Antal 

ansøg-

ninger 

Antal 

ansøg-

ninger 

Antal 

ansøg-

ninger 

Antal 

ansøg-

ninger 

Antal 

ansøg-

ninger 

Antal 

ansøg-

ninger 

Antal 

ansøg-

ninger, 

resultatmål 

 Uddannelsescenter 

Holstebro 

332 295 300 230 248 237 290 

Note: Alle uddannelsestyper og alle elevtyper. 

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. 

 

Siden 2012 har UCH oplevet et fald på 28,6% i antallet af grundskoleelever, der søger EUD som 1. prioritet. I samme 

periode er det samlede antal unge i vores nærmeste optageområdet (Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner) kun faldet 

med 6,4% (summen af antal 9. og 10. kl. elever). Til gengæld er søgningen til de gymnasiale ungdomsuddannelser steget 

markant i samme periode, så søgemønstret her i Nordvestjylland efterhånden mere ligner det, der kendes fra den østlige 

del af landet. 

 

Vi må erkende, at trods mange nationale og lokale indsatser for at øge interessen for erhvervsuddannelser, så er vi endnu 

ikke lykkedes med at vende udviklingen. 

 

Vurdering af udviklingen i resultater  

For at kunne analysere tilgangen af ansøgere undersøger vi tilgangen på en række parametre, som vi mener kan have 

betydning for dels tilgangen og dels de indsatser vi skal sætte ind med for at få flere elever fra 9. og 10. klasse til at søge i 

de kommende år.  

 

Afgivende skoler 

Vi har udtrukket data på, hvilke skoler vores elever kommer fra. UCH får elever fra 94 forskellige skoler, hvoraf godt 50 er 

efterskoler. Flertallet af skolerne sender under 3 elever til UCH, mens 12 skoler afgiver mere end 5 elever til os. Udviklingen 

i elevtilgangen fra disse skoler vises i tabel 1.1 på næste side, og samtlige afgivende skoler kan ses i bilag 1. 
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Tabel 1.1. Ansøgninger fra de 12 skoler, som afgiver flest elever til UCH 

Afgivende skole 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ændring fra 
2016-17 

Christinelystskolen 19 25 24 11 22 13 -41% 

Sct. Jørgens Skole 41 42 45 28 45 35 -22% 

Staby Efterskole 10 7 9 12 11 6 -45% 

Vinderup Realskole 9 13 16 16 17 7 -59% 

Hardsyssel Efterskole   4 6 6 8 13 63% 

Lyngs Idrætsefterskole 6     3 5 8 60% 

Nøvlingskov Efterskole         3 7 133% 

Den danske Design- og 
Håndværksefterskole i Skjern 9 9 6 9 4 9 125% 

Idrætsefterskolen Lægården 6 5 4 4 5 6 20% 

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 13 6   8 7 8 14% 

Struer Statsgymnasium 3 3 9 15 9 10 11% 

Thyholm Skole 12 5 6 3 7 7 0% 

 

Fire af vores største ”leverandører” sendte altså markant færre elever til os i 2017 sammenlignet med året før, mens vi har 

haft pæne stigninger på fire efterskoler og nogenlunde status quo på de sidste skoler. 

 

Det fremgår af UU Nordvestjyllands tilmeldingstal, at søgningen til 10. kl. var større end sædvanligt i 2017. 

Christinelystskolen i Lemvig, Staby Efterskole og Vinderup Realskole har alle 10. kl. tilbud, så måske er tendensen, at 

eleverne forsætter længst muligt på egen skole. Som det fremgår, har der dog været udsving fra år til år, og hvorfor 

enkelte uddannelser er mere eller mindre populære fra årgang til årgang kan ikke altid forklares. Vi ved, at trygheden i at 

følge kammeraterne kan være afgørende for valg af ungdomsuddannelser, og derfor kan enkelte, toneangivende elevers 

valg være udslagsgivende.  

 

Vores indsatser og samarbejde med de pågældende skoler har været på samme niveau som året før, så det er ikke muligt 

at pege entydige årsager til nedgangen. I forhold til det største fald, nemlig i tilgangen fra elever fra Vinderup Realskole kan 

forklaringen findes i det faktum at GF1 udbuddet på Struer Statsgymnasium var udvidet i forhold til tidligere i 2017, og 

Struer er den nærmeste erhvervsskole ift Vinderup. 

 

For Sct. Jørgens Skoles vedkommende gælder det særlige forhold, at skolen indgik i en større kommunal strukturomlægning 

og blev nedlagt som selvstændig skole i 2017, og skolens elevtal i 9. og 10. kl. var lavere i 2017 end i 2016. Skolens 10. kl. 

afdeling overgik ved en kommunal aftale til at blive udbudt i vores eget regi og kaldes nu STEP 10. Placeringen af STEP 10 

midt i UCH, det tætte samarbejde mellem 10. kl.-underviserne og UCH’s øvrige undervisere samt det udvidede 

brobygningstilbud til alle STEP 10 elever gør, at vi forventer os langt flere elever til erhvervsuddannelserne her fra i de 

kommende år. 

 

Ansøgninger til de forskellige hovedområder 

Vi har undersøgt, hvordan søgningen til UCH fordelte sig på skolens tre hovedområder, hvilket vises i tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2. Ansøgere til UCH's 3 hovedområder   

Hovedområde                                                       år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 89 82 94 62 52 41 

Kontor, handel og forretningsservice 85 72 66 33 34 35 

Teknologi, byggeri og transport 158 141 140 135 162 161 

I alt 332 295 300 230 248 237 

 

Faldet i tilgangen fra 2016 til 2017 skyldes et fald i ansøgninger til ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”, som allerede 

startede i 2015. Fra 2015 til 2016 skete der en stor stigning i søgninger til ”Teknologi, byggeri og transport” og denne 

søgning er fastholdt i 2017. Det samme gælder søgningen til ”Kontor, handel og forretningsservice”, som har ligget stabilt 

siden reformens indførelse i 2015. 
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Den svigtende interesse for uddannelserne inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” er en national tendens, som 

desværre også er slået igennem på UCH. Det er særlig de traditionelle fødevareuddannelser som bager, slagter og 

gastronom, der er ramt af tilbagegang. 

 

Trods Masterchef, ”Den store Bagedyst” og andre populære TV-serier er interessen for at uddanne sig inden for fagene 

faldende, og på UCH er antallet af helt unge elever startende direkte efter 9. eller 10. kl. halveret. Denne udvikling er ikke 

kun lokal, men ses også på landsplan. Der er ikke nogen entydig og enkel forklaring på denne udvikling, men i slagterfaget 

er arbejdsopgaverne ændret væsentligt, så meget opskæringsarbejde ikke længere foregår hos de enkelte slagtermestre. 

 

Siden 2014 er ansøgerantallet faldet fra 94 til 41 på UCH, mens det på landsplan er faldet fra 2191 til 1755 i samme 

periode. Vi analyserer stadig på dette forhold, men er vidende om, at Social- og sundhedsskolen Hernings lokale afdeling i 

vores lokaler her på UCH har haft en fremgang i samme periode. Dette kan være en del af forklaringen, da 

fødevareuddannelserne og social- og sundhedsuddannelserne kan appellere til den samme gruppe ansøgere. 

 

Kønsfordeling blandt ansøgerne 

Eleverne, som søgte UCH lige efter 9. eller 10. klasse, fordelte sig skævt kønsmæssigt. 45 af ansøgerne var piger, hvilket 

svarede til knap 1/5 af eleverne. 

Når vi ser på de enkelte hovedområder var den kønsmæssige skævhed dog koncentreret om hovedområdet ”Teknologi, 

byggeri og transport”, som kun havde 4% piger, mens kønsfordelingen på skolens to øvrige hovedområder var nogenlunde 

jævn med lige mange piger og drenge jf. figuren nedenfor.  

 

Figur 1.1. Kønsfordelingen blandt ansøgerne til skolens hovedområder og totalt, 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eleverne har altså søgt vores uddannelser på en måde, så de reproducerer det kønsopdelte arbejdsmarked.  

Det er ikke overraskende, idet bl.a. forskningsresultater fra RUC peger på, at vi i Danmark har et af verdens mest 
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kønsopdelte arbejdsmarkeder, hvilket afspejler sig i de unges uddannelsesvalg. Forestillingen om, hvad der passer sig for 

drenge og piger kan vi næppe gøre så meget ved som enkeltstående uddannelsesinstitution, men vi skal have fokus på de 

enkelte elever, som vælger utraditionelt, så de får opbakning og fx ekstra støtte ift. at få en uddannelsesaftale på plads. 

Ligeledes skal vi i vores markedsføringsmateriale være mere opmærksomme på ikke at cementere kønsstereotyperne i fx 

elevfotos. 

 

Ansøgernes herkomst 

Gennem de sidste 6 år har det været meget få efterkommere og indvandrere, der har søgt erhvervsuddannelserne på UCH 

lige fra 9. eller 10. klasse, jf. tabel 1.3 og figur 1.2. 

 

Tabel 1.3 Elevernes fordeling på herkomst 

             

Herkomst                                            år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dansk 320 277 283 224 234 224 

Udenlandsk 12 18 17 6 14 13 

Efterkommer 7 8 7   3 5 

Indvandrer 5 10 10 4 11 7 

I alt ansøgere 332 295 300 230 248 237 

 

Figur 1.2. Ansøgernes fordeling på herkomst, 2017 

 

 

Tabellen viser, at kun 5% af eleverne har udenlandsk herkomst. De fleste af eleverne kommer fra Struer, Lemvig og 

Holstebro kommune og er i aldersgruppen 15-19 år. I denne aldersgruppe var der den 1. april 2017 91% med dansk 

herkomst og 9% med udenlandsk herkomst jf. tabel 1.4.  

 

Tabel 1.4  Folketal den 1. i kvartalet efter alder, tid, herkomst og område 

  Holstebro Lemvig Struer I alt 
Procent 

15-19 år           

2017K2           

Personer med dansk oprindelse 3 361 1 424 1 344 6129 91% 

Efterkommere 220 15 50 285 4 % 

Indvandrere 182 46 123 351 5 % 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 

 

På UCH har vi ikke tiltrukket den andel af de unge med udenlandsk herkomst, der svarer til deres andel af befolkningen. 

Den problematik kan bedst anskues ved at fokusere på efterkommerne for sig og på de forholdsvis nyligt ankomne med 
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flygtninge- eller indvandrerbaggrund for sig. 

 

For efterkommernes vedkommende er udfordringen med at få flere til at vælge EUD efter 9. og 10. kl. større blandt elever 

med anden etnisk herkomst end dansk end blandt elever med dansk oprindelse. Mange forældres forventninger til disse 

unge er typisk en gymnasial ungdomsuddannelse og efterfølgende en lang videregående uddannelse til fx læge eller 

advokat, fordi det er lig med høj social status og en god, sikker indkomst i de lande, hvor de stammer fra. Den opgave, som 

erhvervsskolerne har med at forklare uddannelsernes klare fordele i forhold til denne forældregruppe, vanskeliggøres af 

sprogbarrierer og en fasttømret forældet uddannelseshierarkisk forståelse, hvor erhvervsuddannelser tillægges ringe eller 

ingen værdi.  

 

I Holstebro er der et boligområde, som primært bebos af indvandrere og efterkommere, og i dette område findes et 

Trivselshus, hvor forskellige kulturelle og orienteringsmæssige arrangementer finder sted. UCH samarbejder med dette 

Trivselshus om særlige uddannelsesorienteringer, men det er en stor udfordring at komme i dialog med forældrene i 

området, så det er vanskeligt at ændre på deres grundlæggende forståelse eller mangel på samme af det danske 

uddannelsessystem. 

 

Gruppen med flygtninge- eller indvandrerbaggrund har også sproget som en udfordring. Tallene ovenfor vedrører unge 

mellem 15 og 19 år, og oftest vil nytilkomne først skulle gennemføre 3 års sprogundervisning, før de har nået det 

tilstrækkelige niveau ift. danskkundskaber (niveauet blev i 2014 hævet til danskuddannelse 3 niveau 6). Dermed vil de 

typisk være blevet ældre end 19 år, før de er klar til at søge ind. 

 

Indsatser for at få flere til at vælge erhvervsuddannelser 

Intro- og brobygningskurser 

UCH har et godt samarbejde med UU omkring intro- og brobygningsaktiviteterne. Intro-kurserne for 8. kl. gennemføres 

fortsat ud fra den model, at første intro-dag er en obligatorisk Skills-dag for all ca. 1300 8. kl. elever i vores opland. Denne 

dag introduceres de til de fire EUD-hovedområder og de gennemfører de indledende heats af Skills stafetten, der slutter 

med finale til det årlige DM i Skills. Det betyder, at alle 8. kl. elever færdes nogenlunde hjemmevante, når de senere 

kommer på de selvvalgte intro-kurser. 

 

Brobygningstilbuddene for 10. kl. har de sidste to år været udbygget med en ekstra mulighed ud over de obligatoriske 

selvvalgte 2+3 dage. Det har nemlig været muligt efterfølgende at vælge et særligt praktisk tilrettelagt fem-dages tilbud 

inden for hovedområderne. Desværre har tilslutningen hertil været lille, måske fordi 70% af 10. kl. eleverne i vores område 

er efterskoleelever, og efterskolerne er meget lidt tilbøjelige til at lade eleverne brobygge mere end den obligatoriske uge. 

 

Smartskills 

UCH er leadpartner i projekt Smartskills, der løber frem til september 2019 og støttes med i alt 20 mio. kr. fra Region 

Midtjylland og EU’s socialfond. Projektet arbejder netop med de tre kendte indsatsområder: 

 Kendskab til erhvervsuddannelserne 

 Valg af erhvervsuddannelse 

 Flere praktikpladser 
Som leadpartner koordinerer UCH de lokale underprojekter i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. Projektets aktører kan 

være grundskoler, UU, skoleforvaltninger, virksomheder, brancheorganisation, de faglige organisationer og naturligvis 

erhvervsskolerne. Indtil videre er 10 mindre underprojekter iværksat eller afsluttet, fx ”Bagecamp”, ”Læringsdage på 

Ausumgaard”, ”Hvor kommer maden fra”, ”Købmand på 1. klasse” og ”Dialog med virksomheder”. 

 

Efterskolerne i vores opland 

Omkring 35% af 9. kl. eleverne og 70% af 10. kl. eleverne i UCHs naturlige opland går på efterskole. Det er en særlig 

udfordring for os ift. rekruttering og aktiviteter rettet mod at få flere til at vælge EUD. Eleverne vælger efterskoler i hele 

Danmark, så vores samarbejde med de lokale efterskoler fx ift. brobygning betyder ikke nødvendigvis, at vi kommer i 

kontakt med elever, som er hjemmehørende i UCHs naturlige opland. Derudover har efterskolerne fastlagte, tematiserede 

forløb, der ofte ikke levner plads til noget udefrakommende. Vi ser gerne en øget vejledningsindsats i forhold til eleverne på 

efterskolerne, som kan være med til at udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg. 

 

UCH’s årligt tilbagevende uddannelses- og orienteringsaftner – ofte med deltagelse af elevernes forældre – er en god 

informations- og kontaktplatform for os, og den udnytter vi naturligvis til fulde. Derudover har vi de seneste to år spillet en 
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aktiv rolle i en særlig uddannelsesmesse i Lemvig, hvor Lomborg Gymnastik og Efterskoleforening arrangerede en 

uddannelsesdag for både lokale folkeskoler- og efterskoleelever. Her deltog vi med bl.a. elever som rollemodeller.  

 

Store Bro 

Der har i vores område været tradition for, at mange folkeskoleelever fra 8. og 9. kl. deltager i Store Bro, et supplerende 

gymnasialt brobygningsarrangement. Som alternativ til dette tilbyder vi nu interesserede elever at få en mere praktisk 

oplevelse ved at lade dem være med til ”Besøgs- og praktiske aktivitetsdage” i forbindelse med ”Uddannelse & Job” (det 

obligatoriske, men timeløse fag i folkeskolen). Efter en spæd opstart i 2016 har vi i indeværende år ca. 40 elever, som har 

valgt EUD frem for gymnasierne, så vi håber, at disse elever bliver så glade for aktivitetsdagene, at de får lyst til at vende 

tilbage. 

 

Karrierelæring for elever i udskolingen og grundforløb 1 

Uddannelsescenter Holstebro er med i et nyt regionalt projekt om karrierelæring i samarbejde med Asmildkloster 

Landbrugsskole, Skive College og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. I projektet vil vi arbejde med 

eksisterende aktiviteter i udskolingen og på erhvervsuddannelserne og tilføre disse nye dimensioner, så de giver eleverne 

mulighed for karrierelæring. Dette indebærer, at fokus i aktiviteterne skifter fra fokus på elevens valg af uddannelse til 

fokus på elevens læring om sig selv, egne styrkesider og egne interesser i forhold til uddannelse og arbejde. Gennem 

karrierelæringen er målet, at eleverne bliver i stand til at foretage uddannelsesvalg på et langt mere reflekteret grundlag 

end det er tilfældet i dag for manges vedkommende. 

 

Elevernes forældre er også medtænkt i projektet, så de også bliver opmærksomme på at støtte deres børn i at udvikle 

karrierekompetencer frem for at træffe hurtige og ureflekterede valg af ungdomsuddannelse. 

Projektet gennemføres i perioden 01.11.17-31.10.19. 

 

Resultatmål 
Vi forventer i 2017 en stigning i antallet af elever og estimerer tallet til 290. Forventningen bygger særligt på to forhold.  

Først og fremmest har vi i år for første gang 10. kl. som en integreret del af UCH, hvilket vi formoder vil betyde, at mange 

10. kl. elever ser UCH som det naturlige valg af ungdomsuddannelse. 10. kl. afdelingens 3 EUD10 klasser har brobygget til 

alle skolens EUD-afdelinger, og vi formoder, at en erhvervsuddannelse vil være førstevalget for de fleste af disse elever. 

 

I 2017 var der færre end sædvanligt, som søgte videre i en ungdomsuddannelse direkte efter 9. kl. Der er altså i 

indeværende skoleår usædvanligt mange elever, som har valgt at gå i 10. kl., enten hos os eller på efterskoler, som 70% af 

eleverne vælger. Vi har derfor en formodning om, at en stor gruppe elever har udskudt valget et år. 
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Klare mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb  

 
Tabel 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb – status 3 måneder efter 

gennemført grundforløb, for elever, der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende 

år  

Status 

2012 2013 2014 2015 2018 

Resultat 
UCH 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
UCH 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
UCH 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
UCH 

Resultat, 
landsplan 

Resultat-
mål UCH 

I 
hovedfor
-løb 

Uddannel-
sesaftale 

34,60% 30,30% 34,00% 30,10% 34,30% 29,10% 35,8% 32,1% 37% 

Skoleprak-
tik 

9,50% 8,00% 8,30% 8,20% 10,10% 8,70% 11,2% 11,0% 12% 

Ikke i 
hovedfor
-løb 

Frafald 
under 
grundfor-
øbet 

25,40% 30,30% 29,20% 30,00% 25,60% 29,50% 25,6% 26,7% 24% 

Frafald efter 
grundfor-
løbet 

23,80% 26,30% 22,30% 26,90% 24,90% 27,20% 21,3% 25,0% 20% 

Ingen 
aftale, men 
har haft 

2,80% 2,50% 3,00% 2,50% 2,30% 2,60% 2,4% 3,1% 3% 

Studiekom-
pe-tancegi-
vende 
forløb (eux) 

            2,1% 1,0% 2% 

Status 
ukendt 

3,90% 2,70% 3,20% 2,40% 2,90% 2,80% 1,5% 1,2% 2% 

  I alt 1.053 59.086 1.077 59.858 1.051 62.346 988 63.344   

 
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). 
 

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. Uddannelsesaftaler omfatter ordinære, korte, 

kombinations og restaftaler samt mesterlære. Kørselsdato 20.12.17. 

 

Det landsdækkende resultatmål, 2.1, lyder på, at fuldførelsen skal stige fra 52% i 2012 til mindst 60% i 2020 og mindst 

67% i 2025.  

 

På UCH er vi langt fra at nå disse mål. Og det samme ser ud til at være tilfældet på landsplan. På både UCH og landsplan er 

omkring halvdelen af eleverne allerede faldet fra, når der måles 3 måneder efter afsluttet grundforløb – og flere må 

formodes at falde fra i løbet af hovedforløbet, hvilket yderligere vil fjerne resultaterne fra målet om, at 60% fuldfører.  

 

Undervisningsministeriets læringskonsulenter har givet denne forklaring på, at der er de store afvigelser: 

 

Landstallet stammer fra Danmark Statistiks elevregister og er meget svære at nedbryde på institutionsniveau. 

Derfor er der udviklet den mere institutionsnære indikator, der beskriver frafaldet fra uddannelsesstart til 

hovedforløb.  
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For de elever, der på opgørelsestidspunktet ikke har gennemført en erhvervsuddannelse (det gælder hovedparten 

af 2016 årgangen) modelberegnes fuldførelsesprocenterne ud fra tidligere års adfærd i landstallene fra Danmarks 

Statistik. Modelberegningen ændrer sig i takt med, at eleverne fuldfører eller frafalder deres uddannelse hen over 

årene. 

Årsagen til, at det samlede frafald på landsplan er på ca. 52 pct. samtidig med, at over 60 pct. i den 

institutionsnære indikator for frafald frem til hovedforløb skyldes forskelle i beregningsmetoderne. På landsplan 

tæller en person ikke med i frafaldet, hvis erhvervsuddannelsen genoptages eller en ny erhvervsuddannelse 

påbegyndes inden for en periode på 15 måneder efter frafald, mens man på den institutionsnærer indikator måler 

igangværende hovedforløb 3 mdr. efter gennemført grundforløb. Derfor tæller en person med i frafaldet, hvis 

denne ikke er i aftale 3 mdr. efter seneste gennemførte grundforløb, er faldet fra på grundforløbet eller i 

overgangen mellem grund- og hovedforløbet. 

Tabel 2 viser, at knap 1,5% af eleverne i 2015 på UCH har status ukendt, hvorfor vi ikke kan vide, hvordan det er gået 

disse elever. Dem lader vi derfor ude af analysen. Med reformen i 2015 har vi fået eux-studieåret på det merkantile område. 

Når eleverne er fortsat på dette, så er de fortsat i gang med erhvervsuddannelsen. Med udgangspunkt i dette viser figur 

2.1, hvordan udviklingen har været i andelen af elever, som er fortsat i gang med uddannelse (i enten uddannelsesaftale, 

skolepraktik eller eux-studieforløb) og andelen af elever, som var faldet fra (enten under grundforløbet, efter grundforløbet 

eller pga. de ikke længere havde en aftale). 

 

Figur 2.1 Udvikling i andelen af elever som fortsætter i hovedforløb/eux-studieforløb og 

andelen som falder fra 

 

 
 

Figuren indikerer, at det efter reformen i 2015 går den rigtige vej. Frafaldet falder, mens flere er i gang. I analysen af de 

supplerende indikatorer nedenfor vil vi gå mere i dybden og få en forståelse af, hvad der gemmer sig bag udviklingen. 

 

Klare mål 2: Socioøkonomisk reference 

Tabel 2.1. Frafald på baggrund af socioøkonomisk reference for elever på grundforløb 

frem til hovedforløb 

Institution Afdeling 
Uddannelses-

gruppe 

2015 

Frafald 3 mdr efter  
opnået kvalifikation - 
gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel (* = 
signifikant) 

Uddannelsescenter 
Holstebro 

Holstebro 
Handelsskole 
(661402) 

Gruppe: Kontor, 
handel og 
forretningsservice 

0,51 0,52 0,01 

Holstebro 
Tekniske Skole 
(661414) 

Gruppe: 
Fødevarer, 
jordbrug og 
oplevelser 

0,4 0,48 0,08* 

Gruppe: Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,45 0,43 -0,02 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015

Udvikling i andelen af elever som fortsætter i hovedforløb- eller 
EUX-studieforløb og andelen som falder fra

I hovedforløb eller EUX-studieforløb Frafald eller ophør af aftale
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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. 

Det er kun inden for uddannelsesgruppen ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” at UCH’s frafald afviger signifikant fra 

frafaldet på landsplan, når der tages hensyn til den socioøkonomiske reference. På dette område var vores frafald på 48%, 

hvilket er 8 procentpoint lavere end det forventede, når den socioøkonomiske reference medregnes.  

 

Inden for fødevareuddannelserne har vi foretaget en række forskellige indsatser som kan være med til at forklare denne 

forskel. Vi har fået en del elever ind på disse uddannelser med forskellige problemer i bagagen. For at hjælpe dem til 

fastholdelse har vi fx gjort brug af lovgivningen omkring frafaldstruede, så de har kunnet bo på skolehjem, vi har benyttet 

mentorordning på skolehjemmet, coach i afdelingen og faglærere med mentorfunktioner. Ligesom vi har brugt 

studievejledningen rigtig meget med faste procedurer, som samlede alle uventede handlinger op, der kunne gå hen at 

resultere i frafald. Vi har også samarbejdet med instanser uden for UCH om at sikre elevernes fastholdelse i uddannelse, fx 

High Five. 

UCH’s generelle vejledningsindsats i form af før-vejledning, hvor vi har en samtale med alle nye ansøgere inden start for at 

afklare forventninger og uddannelsesparathed, har haft en positiv indvirkning på frafaldet på grundforløbene generelt, men 

måske i særlig høj grad på ”Handel, kontor og forretningsservice” samt ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”, hvor vi tidligere 

har kunnet konstatere hyppige skift og knap så velfunderede valg. Gennem en koordineret og samarbejdende 

vejledningsindsats kan vi således i vores lokale vejledningssamarbejde med VUC og Social- og sundhedsskolens afdeling i 

Holstebro konstatere, at den tidligere ”trafik” mellem netop disse uddannelser ser ud til at være afløst af en højere grad af 

grundig overvejelse inden start og dermed fastholdelse.  
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Klare mål 2: Supplerende indikatorer for frafald  

Tabel 2.2 Supplerende indikatorer for frafald 

 
 

Lp: Landsplan 

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. 

Kørselsdato 20.12.17. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017  

 
 Frafalds-
indikatorer 

Elev-
er 
UCH 

An-
del 

An-
del, 
lp 

Elev-
er 
UCH 

An-
del 

An-
del, 
lp 

Elev-
er 
UCH 

An-
del 

An-
del, 
lp 

Elev-
er 
UCH 

An-
del 

An-
del, 
lp 

Elev-
er 
UCH 

An-
del 

An-
del, 
lp 

Resul-
tatmål 

 
Frafald på 
grundfor-
løbet 1. og 2. 
del 

161 
14,7
% 

14,5
% 

174 
16,8
% 

15,9
% 

119 
14,1
% 

15,0
% 

94 
11,7
% 

12,5
% 

   11% 

 (afbrud uden 
omvalg, 3 
mdr. efter 
tilgang) 

 

Frafald på 
hovedforløb 

54 
10,2
% 

8,3
% 

39 
7,9
% 

9,0
% 

29 
6,6
% 

8,9
% 

20 
3,8
% 

7,0
% 

   3,8% 
 (afbrud u. 

omvalg, 3 
mdr. efter 
tilgang) 

 
Frafald i 
overgang ml. 
grundfor-
løbets 1. og 
2. del (ikke 
igang med 
GF2 1 måned 
efter 
gennemførelse 
af GF1) 

         11 
5,1
% 

7,7
% 

7 
3,8
% 

10,0
% 

3,5% 

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

291 
36,6
0% 

45,7
0% 

286 
40,3
0% 

46,4
0% 

288 
40,9
0% 

46,0
0% 

221 
34,2
0% 

40,4
0% 

      32% 
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Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Opgørelsen af frafald i overgangen mellem grundløbets 1. og 2. 
(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 2016 omfatter elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. 
august 2015 - 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 analysen af de supplerende faktorer vil vi gå i dybden med tallene i tabel 2.2 og nå en bedre forståelse af, hvordan 
frafaldet ser ud på de forskellige uddannelser og på hvilket tidspunkt det især forekommer. Vi vil i denne del især 
koncentrere os om tallene fra 2015 og 2016, som er de nyeste tal og dem vi især har mulighed for at reagere på. 
 
Det generelle frafaldsbillede på GF1 og GF2 på UCH ligner overordnet det landsdækkende billede med mindre udsving, men 

frafaldet på hovedforløbet er siden 2014 markant mindre på UCH end i landet som helhed. Det samme gør sig gældende for 
frafaldet i overgangen mellem grundforløbet 1. og 2. del.  
 

Vurdering af udviklingen i resultater 

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del 
I tabel 2.2 vises frafaldet på grundforløbet 3 måneder efter elevernes start på enten GF1 eller GF2. I tabel 2.3 ses, at der 
også sker et stort frafald i de næste 3 måneder frem. 
 

Tabel 2.3 Afbrud uden omvalg på grundforløb, status 3 mdr. og status 6 mdr. 2015 og 

2016. 

  
status 3 mdr. 

(afbrudte elever) 
status 6 mdr. 

(afbrudte elever) elever i alt 
status 3 mdr. 

(andel afbrudte) 
status 6 mdr. 

(andel afbrudte) 

2015 119 198 844 14,1% 23,5% 

2016 94 148 803 11,7% 
 

18,4% 

 
Tabel 2.3 viser dog en positiv udvikling fra 2015 – 2016. Efter 3 måneder er der således 2,4 procentpoint færre, der har 
afbrudt i 2016 end i 2015. Og efter 6 måneder er forskellen på 5,1 procentpoint. 
 
Fordelt på skolens forskellige uddannelser ser afbruddet således ud: 
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Tabel 2.4 Afbrud uden omvalg på grundforløb, 2016, status 3 mdr. og status 6 mdr. 

fordelt på uddannelser 

 
Uddannelsesundergruppe Uddannelse Elever i 

alt 

Afbrud 

uden 
omvalg, 
status 3 

mdr. 

Afbrud 

uden 
omvalg, 
status 6 

mdr. 

Afbrud 

uden 
omvalg, 
status 3 

mdr. 

Afbrud 

uden 
omvalg, 
status 6 

mdr. 

Gruppe: Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser 

Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser 

49 6 8 12,2% 16,3% 

Anlægsgartner 13 - - - - 

Bager og 
konditoruddannelsen 

33 3 6 9,1% 18,2% 

Detailslagter 49 8 10 16,3% 20,4% 

Dyrepasser 13 4 4 30,8% 30,8% 

Ernæringsassistent 24 3 4 12,5% 16,7% 

Gartner 5 - - - - 

Gastronom 34 3 8 8,8% 23,5% 

Landbrugsuddannelsen 10 - 3 - 30,0% 

Skov- og naturtekniker 16 - 4 - 25,0% 

Gruppe: Kontor, handel og 
forretningsservice 

Kontor, handel og 
forretningsservice, GF1 

43 5 7 11,6% 16,3% 

Detailhandelsuddannelse 
med specialer 

56 6 11 10,7% 19,6% 

Eventkoordinatoruddannelsen 9 - - - - 

Handelsuddannelse med 
specialer 

25 4 6 16,0% 24,0% 

Kontoruddannelse med 
specialer 

65 3 4 4,6% 6,2% 

Gruppe: Teknologi, 
byggeri og transport 

Teknologi, byggeri og 
transport, GF1 

152 10 10 6,6% 6,6% 

Anlægsstruktør, bygnings-
struktør og brolægger 

4 - - - - 

Automatik- og 
procesuddannelsen 

- - - - - 

Beslagsmed - - - - - 

Bygningsmaler 30 8 13 26,7% 43,3% 

Cnc-teknikeruddannelsen 3 - - - - 

Data- og 
kommunikationsuddannelsen 

18 - 4 - 22,2% 

Elektriker 30 6 12 20,0% 40,0% 

Elektronik- og 
svagstrømsuddannelsen 

- - - - - 

Industriteknikeruddannelsen 10 - - - - 

Lager- og 
terminaluddannelsen 

27 - - - - 

Personvognsmekaniker 19 4 6 21,1% 31,6% 

Smedeuddannelsen 11 - 3 - 27,3% 

Støberitekniker - - - - - 

Teknisk designer 6 - - - - 

Træfagenes 
byggeuddannelse 

21 5 7 23,8% 33,3% 

Vejgodstransportuddannelsen 23 - 6 - 26,1% 

  
UCH i alt, fra tabel 2.2 og 2.3 803 94 148 11,7% 18,4% 

 
Hvis der er færre end 3 elever på en uddannelse eller færre end 3 afbrudte elever, så tælles de ikke med. Derfor er nogle af 
felterne forsynet med et ”-”.  
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Figur 2.2 Frafald på grundforløb 1 og grundforløb 2 i 2016, status 3 mdr. og status 6 

mdr. 

 

 
 
Figur 2.2 viser, at der var store forskelle mellem frafaldet på de forskellige uddannelser. Når vi ser på frafaldet 3 mdr. efter 
start på GF1 (ud for de store gule pile på figuren), så var 6,6 % af eleverne på ”Teknologi, byggeri og transport” faldet fra, 
mens det gjaldt 11,6% af eleverne på ”Kontor, handel og forretningsservice” og 12,2% af eleverne på ”Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser”.  
 
De traditionelle håndværksfag som kan henføres til ”Teknologi, byggeri og transport” appellerer sandsynligvis til en gruppe 
ret afklarede elever som fx vil være automekanikere, tømrere eller elektrikere. Ofte ser vi et tidligt og tydeligt 
identifikationsmønster, hvor drenge (i langt de fleste tilfælde) fra en tidlig alder har et ønske om en af disse forholdsvis 
velkendte og traditionelle fag. Måske er det et fag, som ”ligger til familien”, eller måske er det en særlig udpræget interesse 
i fx biler, som har givet afklaretheden. 
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For de merkantile fag kan usikkerheden være noget mere udbredt ift valg af uddannelse. Den merkantile indgang har 

tidligere, og vi formoder det stadig gør sig lidt gældende, tiltrukket elever, som måske oprindeligt ønskede en gymnasial 
vej, men ikke helt har et tilstrækkeligt karakterniveau til det. Ligeledes kan en opstart på en af fødevareuddannelserne 
ændre retning, når det bliver tydeligt for eleverne, hvilke krav der stilles fx om at være mobil ift at finde en læreplads. 
 
Nogle af uddannelserne har ingen værdier angivet, hvilket skyldes at færre end 3 personer faldt fra. Det gælder fx ”lager- 
og terminaluddannelsen” og anlægsgartneruddannelsen. På GF2 er det ”Kontoruddannelsen med specialer”, der havde det 
laveste frafald efter 3 måneder, hvor 4,6% af eleverne var faldet fra. Også gastronomuddannelsen (8,8% frafald) og 
bageruddannelsen (9,1%) ligger i den gode ende ved 3 måneders status.  
 
Uddannelser med et forholdsvis stort frafald efter 3 mdr. er bygningsmaler (26,7% afbrød), tømrer (23,8% afbrød), 
personvognsmekaniker (21,1% afbrød) og elektriker (20% afbrød). Bygningsmaleruddannelsen har en overrepræsentation 
af elever med uddannelsespålæg og har desuden et ry for at være en uddannelse, som stiller små krav til det teoretiske 
niveau. Derfor er der her forholdsvis mange elever med store personlige og sociale udfordringer, hvilket 
undervisningsteamet har arbejdet målrettet med at rumme og tackle.  
 
Figur 2.2 viser, at frafaldet fortsatte på stort alle uddannelser mellem 3 og 6 måneder efter start på uddannelse. Dog på 
nær ”Teknologi, byggeri og transport”, hvor andelen af afbrudte elever uden omvalg var den samme (6,6%).  
 
På GF2 var det også ”Kontoruddannelsen med specialer”, der havde det laveste frafald målt efter 6 måneder (6,2%). På 
uddannelserne med stort frafald efter 3 måneder fortsatte dette yderligere i de næste 3 måneder på uddannelserne til 
bygningsmaler (43,3%), elektriker (40 %), tømrer (33,3%) og personvognsmekaniker (31,6%). 
  
Trods en vejledningsmæssig indsats ift at sikre, at elevernes valg af uddannelse er velfunderet og et robust valg, opstår der 
typisk efter 2-3 måneder, når nyhedens interesse er faldende, en periode, hvor elevernes evt. udfordringer ift 
mødestabilitet, samarbejde, koncentration og vedholdenhed vokser. Evt. kan der være diagnoser eller misbrug på spil, 
hvilket vi efter bedste evne forsøger at støtte eleven med at tackle. Men desværre lykkes vi ikke hver gang. Vi har i 
skoleåret 2016/17 arbejdet målrettet på at have opmærksomhed på relationerne, dels mellem eleverne og dels mellem 
lærerne og eleverne. Tallene vidner om, at vi fortsat skal arbejde med dette. 
 

Frafald på hovedforløb 

Tabel 2.5 Afbrud uden omvalg på hovedforløb, status 3 mdr. og status 6 mdr. 

  
2013 2014 2015 2016 

afbrud uden 
omvalg, 3 mdr. 

54 39 29 20 

afbrud uden 
omvalg, 6 mdr. 

61 51 32 24 

I alt elevtilgang 

529 491 441 525 

 

Figur 2.3 Afbrud uden omvalg på hovedforløb, status 3 mdr. og status 6 mdr.

 

Tabel 2.5 og figur 2.3 viser, at det er gået den rigtige vej med gennemførelsen på hovedforløbet. Det procentvise frafald er 

således faldet i de sidste 4 år og lå i 2016 3 måneder efter start på hovedforløbet på 3,8% for hovedforløbsuddannelserne 

samlet set på UCH. 
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Tabel 2.6. Afbrud uden omvalg på hovedforløb, status 3 mdr., 2016 

Uddannelsesundergruppe Uddannelse Afbrud 
uden 

omvalg 

Fuldført Igang I 
alt 

Afbrud 
uden 
omvalg i 
procent 

Gruppe: Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser 

Bager og konditoruddannelsen 3 - 52 55 

5,5% 

Detailslagter - - 55 57 

  

Ernæringsassistent - 4 24 28 

  

Gastronom - 6 27 35 

  

Landbrugsuddannelsen - - 23 24 

  

Gruppe: Kontor, handel og 
forretningsservice 

Detailhandelsuddannelse med 
specialer 

3 - 18 21 

14,3% 

Kontoruddannelse med specialer - - 101 102 

  

Gruppe: Teknologi, byggeri 
og transport 

Bygningsmaler - - 38 39 

  

Cnc-teknikeruddannelsen - - - - 

  

Kranfører - - - 3 
  

Lager- og terminaluddannelsen - - 46 47 

  

Personvognsmekaniker 3 - 23 26 

11,5% 

Smedeuddannelsen - - - - 

  

Teknisk designer - - 5 5 

  

Træfagenes byggeuddannelse - - 51 53 

  

Vejgodstransportuddannelsen 3 - 23 

 

27 

11,1% 

  
UCH i alt 

20     522 3,8% 

 

Tabel 2.6 viser, at frafaldet på hovedforløbet i 2016 har været fordelt ud over skolens uddannelser. Således er der fire 

uddannelser, hvor 3 hovedforløbselever faldt fra i løbet af de første tre måneder. 20 elever var i alt faldet fra. De sidste 8 

frafaldne elever må så være fordelt ud over de øvrige uddannelser. 

Tabellen viser således ikke alarmerende frafald på hovedforløb på nogen af UCH’s uddannelser. 

Frafald i overgangen mellem GF1 og GF2 

Tabel 2.7 Overgang fra GF1 til GF2, status 1 måned efter afsluttet GF1 

Kalender-
år 

I gang med GF2 Ingen overgang til GF2 Startet på GF2, men faldet 
fra 

2016 207 7 3 

2017 123 4 
  

Tabel 2.7 viser, hvordan det er gået eleverne, som har gennemført GF1. 2016 viser, hvordan det er gået for elever, der har 

afsluttet GF1 fra 01.08.15 – 01.02.2016. Ifølge UCH’s egne tal, så mangler der dog mange elever, som har afsluttet i 2017. 
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Tabel 2.8 Overgang fra GF1 til GF2 for elever, der har afsluttet GF1 senest 1. februar 2017, fordelt på 

uddannelser, status 1 mdr. 

Fra uddannelse I gang med gf2 Ingen overgang til 
gf2 

Startet på gf2, men 
faldet fra 

Elever i alt 

Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser 

34 - - 

36 

Kontor, handel og 
forretningsservice 

35 - - 
37 

Teknologi, byggeri og 
transport 

54 - 

  56 

  123 
 

  129 

Tabel 2.8 viser, hvordan det er gået 129 elever, der afsluttede senest i februar 2017. Afbruddene har været fordelt hen over 

de forskellige uddannelser, da der ingen tal fremgår og alle derfor må være under 3. Ifølge tallene her var 6 elever faldet fra 

1 måned efter gennemført GF1, hvilket svarer til knap 5% af eleverne. 

I bilag 2 er der en oversigt over, hvilke uddannelser GF1-eleverne er fortsat i. Her kan vi se, at både elektriker- og 

personvognsmekanikeruddannelsen ikke er med, hvilket ikke stemmer med virkeligheden. Langt de fleste elever fortsatte 

på en uddannelse inden for deres hovedområde. Det gjaldt således 94% af eleverne på ”Kontor, handel og 

forretningsservice” og henholdsvis 82% og 87% på ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”Teknologi, byggeri og 

transport”.  

Frafald i overgangen mellem grundforløb/GF2 og hovedforløb 
I de seneste tre år har frafaldet efter gennemført grundforløb været som vist i tabel 2.9. 
 

Tabel 2.9 Frafald i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb, status 3 mdr. efter 

afsluttet grundforløb 

    

I gang med HF 

 

Ikke i gang med HF 

  

Kalenderår 
for gen-
nemført 
grundfor-
løb 

Elever i 
alt 

Uddannelses-
aftale 

Skolepraktik I gang 
med HF 
(I alt) 

Ingen 
overgang 

til HF 

Startet 
på HF, 
men 

faldet 
fra 

Ikke i 
gang med 
HF (I alt) 

Frafald 
procent 

2014 709 333 90 423 259 27 286 
40,3% 

2015 705 309 108 417 256 32 288 
40,9% 

2016 646 324 101 425 201 20 221 

 34,2% 

 
Tabel 2.9 viser, at vi på UCH har et stort frafald i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. For eleverne, der 
afsluttede GF2 i 2016 var det således 34%, som ikke var videre i hovedforløb 3 måneder efter at de fuldførte GF2. Langt 
størsteparten (31%) var slet ikke kommet i gang med hovedforløb, mens de sidste 3% havde været i gang og var så faldet 
fra igen. 
 
Frafaldet i 2016 er dog faldet med 6 procentpoint i forhold til de to foregående år, hvilket er en positiv udvikling, som vi 
håber at kunne fortsætte med de rette indsatser. Blandt andet har vi gennem speed-dating i den merkantile afdeling haft 
god held til at få virksomhederne ind på skolen og etablere kontakt med grundforløbseleverne.  
 
Som et nyt tiltag havde vi til åbent hus i november 2017 inviteret virksomhederne med ind til denne dag, så de dels kunne 
møde vores grundforløbselever, som var i skole denne dag, og dels kunne møde kommende elever og deres forældre, der 
var gæster til åbent hus. Der deltog ca. 15 virksomheder, og der har fra virksomhedernes side været delte meninger om 
udbyttet, men vi håber denne mulighed med tiden bliver udnyttet bedre af virksomhederne, der ikke altid har forståelse for 
det medansvar, som de har ift at gøre uddannelserne kendte og attraktive. 
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Tabel 2.10 Frafald i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb, status 3 mdr. efter 

afsluttet grundforløb i 2016 – fordelt på uddannelser 
 

    I gang med HF 

 

Ikke i gang med HF 

  

Fra uddannelse Elev-
er i 
alt 

Uddannelses-
aftale 

Skole-
praktik 

I gang 
med 
HF (I 
alt) 

Ingen 
over-
gang 
til HF 

Star-
tet på 

HF, 
men 

faldet 
fra 

Ikke i 
gang 
med 
HF (I 
alt) 

Frafald 
procent 

Anlægsgartner 8 6 - 8 - - - 0,0% 

Automatik- og 
procesuddannelsen 

  - - - - - - 

  

Bager og 
konditoruddannelsen 

49 28 - 28 19 - 21 

42,9% 

Beslagsmed   - - - - - - 
  

Bil, fly og andre 
transportmidler 

  - - - - - - 

  

Bygge og anlæg 6 6 - 6 - - - 
0,0% 

Bygningsmaler 24 11 9 20 3 - 4 
16,7% 

Cnc-teknikeruddannelsen   - - - - - - 
  

Data- og kommuni-
kationsuddannelsen 

17 7 5 12 5 - 5 

29,4% 

Detailhandelsuddannelse 
med specialer 

58 17 12 29 27 - 29 

50,0% 

Detailslagter 41 33 - 35 4 - 6 14,6% 

Dyrepasser 12 - - - 12 - 12 100,0% 

Elektriker 19 17 - 19 - - - 
0,0% 

Elektronik- og 
svagstrømsuddannelsen 

  - - - - - - 

  

Ernæringsassistent 21 14 3 17 3 - 4 19,0% 

Eventkoordinator-
uddannelsen 

5 - - - 5 - 5 

100,0% 

Gartner   - - - - - - 
  

Gastronom 31 18 3 21 7 3 10 32,3% 

Greenkeeper   - - - - - - 
  

Handelsuddannelse med 
specialer 

12 5 - 6 6 - 6 

50,0% 

Industriteknikeruddannelsen 4 3 - 4 - - - 
0,0% 

Kontoruddannelse med 
specialer 

45 15 7 22 21 - 23 

51,1% 

Lager- og 
terminaluddannelsen 

12 8 - 8 4 - 4 

33,3% 

Landbrugsuddannelsen 16 11 - 11 4 - 5 
31,3% 

Lufthavnsuddannelsen 
(lager- og terminaludd.) 

23 18 - 20 3 - 3 
  

Mad til mennesker 16 16 - 16 - - - 
0,0% 

Merkantil 86 20 16 36 48 - 50 
58,1% 

Personvognsmekaniker 33 16 13 29 3 - 4 12,1% 

Skov- og naturtekniker 17 4 10 14 3 - 3 
17,6% 

Smedeuddannelsen 14 9 - 10 4 - 4 28,6% 

Støberitekniker   - - - - - - 
  

Teknisk designer 12 3 4 7 5 - 5 41,7% 

Træfagenes 
byggeuddannelse 

31 25 6 31 - - - 

0,0% 

Vejgodstransport-
uddannelsen 

10 5 - 5 5 

   

5 

50,0% 

UCH 622 
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Tabel 2.10 viser frafaldet i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb for elever, der har afsluttet grundforløbet i 2016 

fordelt på UCH’s forskellige uddannelser. Nogle af eleverne har afsluttet grundforløbet i 2016 efter den gamle ordning. Det 
gælder for elever, der er gået fra uddannelserne ”Bil, fly og andre transportmidler”, ”Bygge og anlæg” og ”Merkantil”.  
 
I figuren nedenfor vises den procentmæssige fordeling af elever, som enten er i gang (dvs. med en uddannelsesaftale eller i 
skolepraktik) eller er faldet fra 3 måneder efter afsluttet grundforløb. 
 

Figur 2.4 Status 3 mdr. efter afsluttet grundforløb i 2016, fordelt på uddannelser 
 

 
 
Figur 2.4 viser, at der er store forskelle mellem uddannelserne på UCH. Særlig god overgang til fortsat uddannelse var der 
på anlægsgartner-, elektriker-, industritekniker- og tømreruddannelsen, hvor 100% af eleverne fortsat var i gang med 

erhvervsuddannelsen 3 måneder efter, at de bestod grundforløbet.  
     Også bygningsmaler, detailslagter, personvognsmekaniker, skov- og naturtekniker og ernæringsassistent er rimelig godt 
placeret med mere end 80% af eleverne i gang 3 måneder efter grundforløbet. For de to sidste uddannelsers vedkommende 
er det højt, da der er tale om uddannelser, som nu er blevet belagt med kvoter. Kvoterne har ikke taget hensyn til regionale 
forskelle, hvorfor vi har en vis bekymring for den fortsatte forsyningssikkerhed til erhvervslivet. 
 
Frafaldet efter afsluttet grundforløb hænger utvetydigt sammen med mulighederne for efterfølgende at indgå en 
uddannelsesaftale. Dyrepasser og eventkoordinator var det ene yderpunkt, hvor ingen grundforløbselever kom videre i den 
valgte uddannelse efter grundforløbet fra UCH, og netop disse to uddannelser er kendetegnet ved, at der kun er meget få 
elevpladser. Til gengæld var alle elever inden for uddannelserne til anlægsgartner, elektriker, industritekniker og træfagenes 
byggeuddannelser godt i gang tre måneder efter grundforløbets afslutning, hvilket stemmer godt overens med branchernes 
behov for elever.  
 
Af UCH’s nuværende godkendte uddannelser er det særligt de merkantile uddannelser (detailhandel, handel og kontor), der 
markerer sig med lav overgang til hovedforløb, da omkring halvdelen af eleverne faldt fra efter at de har gennemført 
grundforløbet. Der er rift om de elevpladser, som udbydes på området, og der er en tendens til, at hhx-eleverne kommer 
forrest i køen, når der skal ansættes, hvilket gør det vanskeligt at få alle eud-eleverne videre. Vi forventer dog, at 
virksomhederne får øjnene op for bl.a. eux-elever på det merkantile område, når 2020 reglen træder i kraft, hvor 
uddannelsestiden bliver væsentlig forkortet for hhx-elever, hvilket kan gøre dem mindre attraktive for virksomhederne.   
 
På to af vores forholdsvis store uddannelser bageruddannelsen og gastronomuddannelsen, var frafaldet på henholdsvis 43% 
og 32%. Det skyldes bl.a. skæve arbejdstider og krav om egen bil for at kunne komme til lærepladserne i vores vidtstrakte 
geografiske område, hvilket en del elever ikke har kunnet honorere. 
 
Samlet set er overgangsfrekvensen til hovedforløbet dog højere for elever fra UCH end for eleverne samlet på landsplan, og 
udviklingen får i den rigtigt retning. Men som tallene viser er der stadig store udfordringer, og vi skal fortsat arbejde på at 
motivere virksomhederne til at oprette flere elevpladser og vise forståelse for det at uddanne elever. 
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Klare mål 3: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 
 

Tabel 3. Andele af skolens elever på højere niveauer end det obligatoriske 

 2015 2016 2018 

 Antal 
UCH 

Andel 
UCH 

Andel, 
landsplan 

Antal 
UCH 

Andel 
UCH 

Andel, 
landsplan 

Resultatmål, 
andel UCH 

Fuldførte med fag på 
ekspertniveau 

24 5,6% 7,8% 4 1,5% 9,7% 3% 

Tilgang til fag på 
højere niveau end det 
obligatoriske 

4 7,1% 5,7% 32 8,0% 5,9% 10% 

Tilgang eux 88 7,8% 5,0% 101 10,3% 9,4% 12% 

Tilgang talentspor   0,7% 4 0,7% 6,4% 3% 

Note: Tabellen viser data for 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 grundforløbsforløbsprøve 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. Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg 
(-). Ved ”andele” er diskretionerede celler tomme.  
 
”Fuldførte med fag på ekspertniveau” og ”Tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske” dækker kun 1. og 2. kvartal 
2016. 
 

Vurdering af udviklingen i resultater 
Tabel 3 analyseres neden for område for område. 

 

Fuldførte med fag på ekspertniveau 
Ved læsningen af tabel 3 og i analysen af nedenstående graf er det vigtigt at være opmærksom på, at tallene for 2016 kun 
dækker elever, som har fuldført en erhvervsuddannelse i 1. eller 2. kvartal, hvorfor disse tal ikke kan sammenlignes med de 
tidligere år, hvor alle 4 kvartaler er med. 
 

Tabel 3.1 Fuldførte med fag på ekspertniveau, 2013-16 
 

 
Fuldførte med ekspertniveau Fuldførte uden ekspertniveau Fuldførte i alt 

2013 31 399 430 

2014 15 396 411 

2015 24 402 426 

2016 4 265 269 

 

 
Tabel 3.1 viser, hvor mange elever der har fuldført en erhvervsuddannelse på UCH med eller uden ekspertniveau de sidste 4 
år. Andelen har været svingende de sidste tre år, som kan sammenlignes med hinanden, hvilket ses i figur 3.1. 
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Figur 3.1. Fuldførte elever med fag på ekspertniveau 2013 – 2016. 

 

 
 

 
I en analyse af hvilke uddannelser disse elever har fuldført, kan vi se, at det udelukkende er på tre uddannelser, at vi har 
uddannet elever på ekspertniveau. Nemlig på bager- og konditoruddannelsen, kontoruddannelsen og 
mekanikeruddannelsen: 
 

Tabel 3.2 Fuldførte med fag på ekspertniveau, elever fordelt på uddannelser, 2013-16 

  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 

  

fuldf. på 
ekspert-
niveau 

fuldførte i 
alt 

fuldf. på 
ekspert-
niveau 

fuldførte i 
alt 

fuldf. på 
ekspert-
niveau 

fuldførte i 
alt 

fuldf. på 
ekspert-
niveau 

fuldførte i 
alt 

Bager og konditor 7 58 4 56         

Kontoruddannelse 
med speciale 19 45 9 38 24 41 4 31 

Mekaniker 3 36             

 
Figuren nedenfor viser, hvor store andele af de færdiguddannede på disse uddannelser, der har haft fag på ekspertniveau. 
 

Figur 3.2 Andele af elever, der har fuldført uddannelse med fag på ekspertniveau 
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Figur 3.2 viser, at det kun er på kontoruddannelsen vi i de sidste to år har uddannet elever på ekspertniveau. I 2015 
udgjorde de færdiguddannede kontorelever med fag på ekspertniveau 37% af de færdiguddannede kontorelever, mens 
tallet var faldet til 13% i 2016, hvor vi kun har tal for 1. og 2. kvartal. 
 
Figuren viser altså, at der ikke er nogen særlig tradition for at uddanne elever på ekspertniveau og at det oven i købet er 

gået tilbage efter reformens indførelse i 2015.  
 
I 2017 har vi gennemført såkaldte ”master class’” for både gastronom- og bagerelever, hvilket vil betyde, at vi i de 
kommende år også får elever inden for andre uddannelser end kontoruddannelsen, som afslutter deres uddannelse med fag 
på ekspertniveau. 
 

GF2 elever med højere niveauer end de obligatoriske 
Ifølge tabel 3 var der kun 4 elever, som gennemførte GF2 i 2015 med højere niveauer end de obligatoriske niveauer fastsat 

af de faglige udvalg i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2015. Derfor analyserer vi kun på situationen i 2016, 

hvor vi har tal i Datavarehuset for elever, der har fuldført GF2 i de første 2 kvartaler. Det drejer sig om 399 elever, hvoraf 

32 elever har fuldført på højere niveauer end de obligatoriske, hvilket svarer til 8,0% af alle beståede elever på UCH. 

Tabel 3.4 Fuldførte grundforløbselever med og uden højere niveauer, 2016 

  Fuldførte med fag på 
højere niveau 

Fuldførte uden fag 
på højere niveau 

Fuldførte i alt 

Bygningsmaler 3 20 23 
Detailhandelsuddannelse med specialer 9 32 41 
Gastronom 6 22 28 
Smedeuddannelsen 3 4 7 
Vejgodstransportuddannelsen 5 14 19 

 
Tabel 3.4 viser, at 26 af disse 32 elever fordelte sig på 5 forskellige uddannelser, mens de sidste 6 elever fordelte sig med 
mindre 1-2 elever på nogle af UCH’s øvrige uddannelser. Procentmæssigt er fordelingen af elever med højere niveauer 

således på de fem uddannelser: 
 

Figur 3. 3 Elever med bestået grundforløbsprøve og mindst et fag på højere niveau end 

det obligatoriske fastsat af de faglige udvalg, uddannelser afsluttet i 1. og 2. kvartal 

2016 

 

 
 
Fag, som eleverne gennemførte på højere niveauer, har fx været dansk.   
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Tilgang til eux 
Vi undersøger tilgangen til eux på UCH’s forskellige uddannelser gennem de seneste 6 år for at undersøge udviklingen. 

 
Tabel 3.5 Tilgang til erhvervsuddannelser med eux, fordelt på tilgang til eux og tilgang til 

øvrige 

Antal elever 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Uddannelse eux 
øv-
rige 

to-
tal eux 

øv-
rige 

to-
tal eux 

øv-
rige 

to-
tal eux 

øv-
rige 

to-
tal eux 

øv-
rige 

to-
tal eux 

øv-
rige 

to-
tal 

Bil, fly og 
andre 
transportmidler 5 87 92                

Bygge og 
anlæg 9 84 93 15 99 114 15 90 105   34 34             

Detailhandels-
uddannelse 
med specialer   10 10   18 18   3 3   32 33   53 54 5 39 44 

Elektriker   9 9         3 4   4 4   31 31 6 41 47 

Fødevarer, 
jordbrug og 
oplevelser                   11 49 60 7 37 44 6 28 34 

Handelsuddan-
nelse med 
specialer               3 3   4 5 4 24 28 4 23 27 

Kontor, handel 
og forretnings-
service                   27 13 40 26 17 43 23 16 39 

Kontoruddan-
nelse med 
specialer   30 30   59 59   45 45 5 48 53 15 72 87 9 46 55 

Mad til 
mennesker   210 210   211 211 4 190 194   55 55             

Strøm, styring 
og it 4 97 101 10 89 99 16 99 115          

Teknologi, 
byggeri og 

transport                   38 104 142 47 109 156 31 111 142 

Træfagenes 
byggeuddan-
nelse   26 27 4 33 37 5 24 29 5 47 52   47 47   56 56 

UCH, alle 
uddannelser 19 

121
5 

123
4 31 

126
8 

129
9 41 

122
5 

126
6 88 

104
6 

113
4 101 881 982 87 780 867 

 
Tabel 3.5 viser, hvordan tilgangen har været til UCH’s uddannelser, som udbydes med eux. I tabellen indgår både 
uddannelser inden reformen i 2015 (”Bil, fly og andre transportmidler”, ”Bygge og anlæg”, ”Mad til mennesker”, ”Strøm, 
styring og it) og uddannelser efter reformen. 
 
Tabellen viser, at der har været et stigende antal elever, som er startet på eux fra 2012 til 2016, mens der er sket et fald på 
14% fra 2016 til 2017. Faldet er lidt større end faldet i tilgangen samlet set, som ligger på 12%. 
 
Ikke alle uddannelser udbydes med eux. Det gælder således vejgodstransportuddannelsen og lager- og 
terminaluddannelsen, som er uddannelser, hvor vi har en forholdsvis stor tilgang af elever. Dette vil bevirke at den samlede 
andel, som er startet på eux ud af alle elever, der er startet på UCH vil være lavere end det er tilfældet, når hver enkelt 
uddannelse betragtes og det beregnes, hvor stor en andel af eleverne på uddannelsen, der er startet på eux. 
 
Et er tilgangen på eux, noget andet er fastholdelse på eux. Her har vi oplevet store forskelle mellem ”Kontor, handel og 
forretningsservice” og de to andre hovedområder, ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”Teknologi, byggeri og transport”. 
 
På det merkantile område fastholdt alle eux-elever, der startede på GF1 i efteråret 2017 eux, hvor de nu er i gang på GF2-
eux. 
 
Inden for de to øvrige hovedområder startede 39 elever på eux i august 2017. 15 af disse (svarende til 38%) valgte i løbet 
af de første måneder af GF1 at sige eux fra og i stedet gå på den rene eud-uddannelse. Eleverne droppede ikke ud af 
skolen; men valgte altså eud i stedet for eux, som de var startet på.  
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I tabellen nedenfor har vi beregnet udviklingen i andelene af eux-elever, der er tilgået de enkelte uddannelser. 

 

Tabel 3.6 Andele af elever, der tilgik eux på uddannelser som udbydes med eux 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bil, fly og andre transportmidler 5,4%           

Bygge og anlæg 9,7% 13,2% 14,3%       

Mad til mennesker 0,0% 0,0% 2,1% 0,0%     

Strøm, styring og it 4,0% 10,1% 13,9%       

Detailhandelsuddannelse med specialer 0,0% 0,0% 0,0%     11,4% 

Handelsuddannelse med specialer     0,0% 0,0% 14,3% 14,8% 

Kontoruddannelse med specialer 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 17,2% 16,4% 

Elektriker 0,0%   0,0%     12,8% 

Træfagenes byggeuddannelse 0,0% 10,8% 17,2% 9,6% 0,0% 0,0% 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser       18,3% 15,9% 17,6% 

Kontor, handel og forretningsservice       67,5% 60,5% 59,0% 

Teknologi, byggeri og transport       26,8% 30,1% 21,8% 

UCH, alle uddannelser 1,5% 2,4% 3,2% 7,8% 10,3% 10,0% 

 

Figur 3.4 Andele af elever, der tilgik eux på uddannelser som udbydes med eux 

 
 
Tabel 3.6 og figur 3.4 viser tal fra både før og efter reformen, hvorfor uddannelserne ikke er de samme i hele perioden fra 
2012-17. Udviklingen i tilgangen til eux på GF1 er forskellig for de forskellige hovedområder. Eux er langt mest udbredt på 
”Kontor, handel og forretningsservice”, hvor 3/5 af eleverne startede uddannelsen på eux. Der skete et fald på 7 
procentpoint fra 2015-16, hvorefter det har ligget nogenlunde stabilt. Andelen af elever, som startede på eux på 
”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” har ligget nogenlunde stabilt de sidste tre år. På ”Teknologi, byggeri og transport” er 
der sket et fald på 8 procentpoint fra 2016-17.  
 
Vores egne undersøgelser blandt de GF1-eux eleverne peger på, at der blandt de unge i de traditionelle håndværksfag har 
bredt sig en opfattelse af, det er meget vanskeligere for eux-elever at få en uddannelsesaftale. Vi har altså en opgave i, dels 
at give kommende elever og deres forældre oplysning om, at faktisk alle eux-elever ender med at finde en mester, dels at 
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oplyse bredt om, at vi har ændret strukturen i uddannelsen, så eleverne hvert andet år fortsætter direkte i hovedforløbet 

efter sommerferien. Dermed kan virksomhederne konstant have to lærlinge, en i virksomheden og en i skole.  
 
Der er dog et gran af sandhed i den opfattelse, at det kan være vanskeligere for eux elever at finde lærepladser. Nogle 
virksomheder peger således på, at elevernes skoleperioder er for lange og de bliver samlet set for dyre. Så over for 
mestrene har vi også et oplysningsarbejde i at fortælle om, at tilskuddet til eux elever på skole forhøjes fra 2018. 
 
Tal og andele for tilgang til eux direkte på GF2 er ikke helt pålidelige i tabel 3.6 og figur 3.4. Ifølge vores egne tal, så er de 
6 elektriker-elever, der står til at været startet på eux i 2017 alle sammen elever, som startede på GF1-eux i efteråret 
2016. Også på to af de merkantile GF-2 uddannelser er der uoverensstemmelser i 2017. Således startede kun 1 elev udefra 
på detailhandelsuddannelsen, mens det var tilfældet for 6 elever på kontoruddannelsen.  
 
Konklusionen må derfor være, at det er lidt brugt at starte direkte på GF2-eux på de merkantile uddannelser, hvilket ifølge 
vores egne tal 11 elever gjorde i 2017 svarende til 31 % af eleverne, der startede på en merkantil GF2-uddannelse. Dette 
modsat skolens øvrige uddannelser, hvor der ikke har været udefrakommende, som startede direkte på GF2 med eux.  
 

Tilgang til talentspor 

 

Tabel 3.3 Tilgang til talentspor på UCH, 2015-17 

 
UCH Landsplan 

År 

Tilgang 
talentspor 

Tilgang øvrige Tilgang i alt Andel 
talentspor 

Andel 
talentspor 

2015   672 672   0,7% 

2016 4 542 546 0,7% 6,4% 

2017* 4 250 254 1,6% 5,6% 
*2017 omfatter kun tilgangen i 1. og 2. kvartal. 

Tabel 3.3 viser, at talentspor ikke er udbredt på Uddannelsescenter Holstebro. Kun på gastronomuddannelsen har vi elever, 

som har valgt talentspor. Dette er således gældende for både de fire elever i 2016 og de fire elever, der startede i første 

halvår af 2017. Andelen, der valgte talentspor på UCH, er således lavere end andelen på landsplan i alle tre år, der er målt 

på. 

UCH er i november 2017 gået med i UVM’s afprøvningsfase af FoU-projektet om afprøvning af tiltag, som styrker praksis i 

forhold til talentspor. Vi vil afprøve mulighederne med talentspor inden for personvognsmekanikeruddannelsen og forventer, 

at det dels vil få flere elever til at vælge talentspor på denne uddannelse, og at vi dels kan drage nytte af erfaringerne fra 

projektet, som kan overføres til andre hovedforløbsuddannelser med talentspor. Projektet vil indgå i vores arbejde med at 

opbygge professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne i autoafdelingen.  

Klare mål 3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
Tabel 3.1 Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 

2013 2014 2015 

Bf UCH Bf lp 
fær-
dige 
UCH 

fær-
dige lp 

Bf UCH Bf lp 
fær-
dige 
UCH 

fær-
dige lp 

Bf UCH Bf lp 
fær-
dige 
UCH 

fær-
dige lp 

0,73 0,7 459 33.123 0,76 0,72 446 33.449 0,78 0,73 479 32.215 

 

Bf: beskæftigelsesfrekvens   færdige: antal færdiguddannede    lp: landsplan 

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. 
 
Tabel 3.1 viser, at beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede på UCH ligger over beskæftigelsesfrekvenserne på landsplan i 
2013, 2014 og 2015. 
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Vurdering af udviklingen i resultater 
For at få en større forståelse af tallene, analyserer vi beskæftigelsesfrekvenserne for de forskellige uddannelser, hvor vi 
færdiguddanner elever og sammenligner med tallene på landsplan. 
 

Figur 3.1 Beskæftigelsesfrekvenser for nyuddannede i 2015, landsplan og UCH fordelt på 

uddannelser 

 
 
Figur 3.1 viser, at de gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 0,78 på UCH og 0,73 på landsplan dækker 
over store variationer, uddannelserne imellem. Inden for alle uddannelser på nær træfagenes byggeuddannelse, 
vejgodstransportuddannelsen og lager og terminaluddannelsen er beskæftigelsesfrekvenserne højere på UCH end på 
landsplan for eleverne, der blev færdiguddannede i 2015. Set i et 3-årigt perspektiv har disse uddannelser også ligget på 
niveau med beskæftigelsesfrekvenserne på landsplan jf. figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser på UCH og landsplan, fordelt på 

uddannelser og total 
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Vi mener, at figur 3.2 viser, at resultatmål 3.2 ”Den høje beskæftigelse fornyuddannede skal fastholdes” er opfyldt. 

Ernæringsassistentuddannelsen skiller sig som den eneste uddannelse negativt ud med forholdsvis lave 
beskæftigelsesfrekvenser både på UCH og på landsplan.  
 
For de øvrige uddannelser har beskæftigelsesfrekvenserne ligget stabilt og over 0,7 i de sidste to år for alle uddannelser. 
 

Tabel 3.2 Beskæftigelsesfrekvenser på landsplan, UCH og naboskoler – for udvalgte 

uddannelser i 2013, 14 og 15 

  2013 

Uddannelser EUC Nordvest 
Hernings-

holm Mercantec UCH Landsplan 

Detailhandelsuddannelse med 
specialer 0,66 0,43 0,67 0,66 0,69 

Kontoruddannelse med specialer 0,68 0,68 0,73 0,83 0,74 

Mekaniker 0,73   0,73 0,71 0,73 

Personvognsmekaniker     0,43     

Træfagenes byggeuddannelse 0,73 0,77 0,76 0,68 0,68 

Alle uddannelser 0,72 0,67 0,67 0,73 0,7 

  2014 

Uddannelser EUC Nordvest 
Hernings-

holm Mercantec UCH Landsplan 

Detailhandelsuddannelse med 
specialer 0,78 0,51 0,55 0,7 0,68 

Kontoruddannelse med specialer 0,81 0,84 0,77 0,73 0,77 

Landbrugsuddannelsen 0,7         

Mekaniker     0,81 0,88 0,79 

Personvognsmekaniker     0,49     

Træfagenes byggeuddannelse 0,78 0,72 0,74 0,74 0,72 

Alle uddannelser 0,74 0,7 0,67 0,76 0,72 

  2015 

Uddannelser EUC Nordvest 
Hernings-

holm Mercantec UCH Landsplan 

Detailhandelsuddannelse med 
specialer 0,79 0,5 0,52 0,7 0,69 

Ernæringsassistent 0,6   0,39 0,57 0,54 

Kontoruddannelse med specialer   0,86 0,68 0,81 0,78 

Personvognsmekaniker 0,78   0,72 0,89 0,75 

Træfagenes byggeuddannelse 0,76 0,77 0,77 0,71 0,76 

Alle uddannelser 0,76 0,72 0,66 0,78 0,73 

 
I tabel 3.2. sammenligner vi beskæftigelsesfrekvenserne for færdiguddannede på UCH med beskæftigelsesfrekvenserne for 
færdiguddannede på vores naboskoler inden for uddannelser, som vi er fælles om at udbyde hovedforløb i. Også her er der 
nye uddannelser efter reformen i 2015 (fx personvognsmekaniker) og tilsvarende uddannelser inden (Fx mekaniker). Alle 
uddannelser” dækker over alle uddannelser på den pågældende skole, altså ikke kun de viste i tabellen. 
 
Tabellen viser, at også naboskolerne havde forholdsvis lave beskæftigelsesfrekvenser for færdiguddannede 
ernæringsassistenter. Inden for alle uddannelserne matchede vi naboskolerne. Dog lå vores beskæftigelsesfrekvenser for 
færdiguddannede tømrere i 2015 og 2013 under naboskolernes.  
 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 
UCH’s virksomhedscenter og forskellige afdelinger har gode relationer og en tæt kontakt til de mange små virksomheder, 

som vores område er kendetegnet ved. Kontakten vedrører både elevernes uddannelse og bidrager til at fastholde de 

færdiguddannede i beskæftigelse. Aktuelt oplever vi en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, hvilket giver os mulighed 

for yderligere at medvirke til en god beskæftigelsesfrekvens for de færdiguddannede.  

Vi har mange efterskoler i UCH’s område, som både kan være arbejdspladser for færdiguddannede ernæringsassistenter og 

praktikpladser for elever. I vores kommende opsøgende indsats vil vi have specielt fokus på dette, dels for at medvirke til at 

flere ernæringsassistenter får job, når de er færdiguddannede og dels for at skaffe praktikpladser til elever på 

ernæringsassistentuddannelsen, som fra 2018 bliver kvotebelagt.   
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Klare mål 4a: Elevernes trivsel 
 

Tabel 4a. Elevtrivsel 

 2015 2016 2017 2018 

 Resultat 
UCH 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
UCH 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
UCH 

Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Elevtrivsel (Gen-
erel indikator) 

4,1 
85 

4,0 4,1 
84 

4,0 4,1 
84 

 4,1 
(84) 

Egen indsats og 
motivation 

4,1 
76 

4,2 

 
4,1 
75 

4,2 75   

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

Fysiske rammer 4,0 
74 

3,6 3,9 
71 

3,6 71   

Undervisere, mål 
og feedback 

74  73  74   

Undervisere, 
pædagogik og 
didaktik 

78  77  78   

Undervisere, 
respekt og ansvar 

79  79  80   

Undervisere, 
forberedelse 

77  77  79   

Læringsmiljø 4,1 4,0 4,1 4,0    

Praktik 4,1 
80 

4,1 4,0 
77 

4,1 77   

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

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. 
 
Rækkerne, hvor indikatoren er skrevet med blåt, har vi selv sat ind. Disse indikatorer indgår i resultaterne, som vi har fået 
fra Ennova, som samler resultaterne af elevtrivselsundersøgelserne (ETU). Til gengæld er der ikke resultater fra Ennova for 
”Læringsmiljø”, ”Egne evner” og ”Velbefindende”. 
 
Ennova benytter en skala for trivslen fra 0 – 100. Tal herfra er skrevet med blåt. 
 
Vi har gennemført ETU i efteråret 2017 og fået resultaterne midt i december. De bygger på svar fra 822 elever, svarende til 
94% af de mulige svar. Resultaterne fra 2017 har vi også selv sat ind i tabel 4.a.  
 
Det er intentionen med eud-reformen, at tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes, således at trivslen blandet 
eleverne er øget frem mod 2020. 

 
Elevernes muligheder for at udvikle sig og lære noget er ikke kun knyttet til undervisningsindhold, struktur og organisering; 
men også til elevernes trivsel. Elevernes trivsel er i sig selv en væsentlig faktor, men trivsel er også afgørende som led i 
arbejdet med de øvrige mål relateret til at mindske frafald på erhvervsuddannelserne og sikre de unges lyst og motivation 
til læring i uddannelsen. 
 
Trivsel refererer til elevernes almene velvære på skolen – både i forhold til deres fysiske og psykiske velvære. Selvværd, 
selvopfattelse og tiltro til egne evner er ligeledes en del af trivselsbegrebet, der handler om, hvordan elever selv oplever, at 
de indgår positivt i henholdsvis klassens/holdets sociale og faglige fællesskab. 
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Vurdering af udviklingen i resultater 
I elevtrivselsmålingen fra efteråret 2017 lå UCH’s generelle trivselsindeks1 på 84, hvilket betegnes som en ”særdeles god 
vurdering”. I 2016 havde vi samme generelle trivselsindeks. Fordelt på skolens forskellige uddannelser var billedet således i 
2017: 

Figur 4.1 Elevtrivsel, fordelt på uddannelser, efterår 2017 
 

 

                                                           
1 Trivselsskala 
● >80: Særdeles god vurdering 

● 70-79: God vurdering 
● 60-69: Middel til god vurdering 
● 50-59: Dårlig til middel vurdering 

● 40-49: Dårlig vurdering 
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Figur 4.1 viser, at eleverne på alle uddannelser vurderede elevtrivslen som enten ”god” (6 uddannelser) eller ”særdeles 
god” (26 uddannelser), hvilket vi anser som meget tilfredsstillende. Alle uddannelsesledere har fået områderapporter for 
deres uddannelser, hvor de går i dybden og analyserer deres specifikke resultater i samarbejde med afdelingernes lærere. 
 
I analysen her vil vi ikke gå i dybden med de enkelte uddannelser, som for de flestes vedkommende ligger på samme 
niveau som sidste år. Enkelte uddannelser skiller sig dog ud ved at have ret markante forbedringer eller det modsatte. 
Uddannelser hvor trivselsindekset er ændret mere end 10 i forhold til sidste år: 
 

- Bager og konditor, GF2: 
Trivselsindekset er øget med 20 point. Vi tilskriver bl.a. stigningen en højere svarprocent i forhold til sidste år, hvor 
enkelte negative elever påvirkede resultatet forholdsvis meget i negativ retning. Mange af eleverne på 
grundforløbsholdet i efteråret 2017 er udfordrede elever, fagligt og personligt, som har krævet stor 
opmærksomhed fra lærerside. ETU’en viser, at vores anerkendende tilgang og arbejde med det sociale i klassen og 
opbygningen af et fællesskab eleverne imellem har båret frugt i form af, at eleverne trives i uddannelsen. 

- Bager og konditor, hovedforløb: 
Trivselsindekset er øget med 10 point. Mange af bagereleverne har gennemført valfrie specialefag i form af 
”masterclass for bagere” og derigennem oplevet, at skolen gør noget særligt for dem. Vi oplever at dette smitter af 

på den ordinære hovedforløbsundervisning og viser sig ved, at eleverne ser på lærerne på en anden måde og trives 
mere. 

- Bygningsmaler, GF2: 
Trivselsindekset er faldet med 16 point, og ligger nu på 78. Vi har gennemført et stort fastholdelsesarbejde på 
dette hold og gjort en stor indsats for at fastholde udfordrede elever, som stod i fare for at droppe ud. Dette kan 
have påvirket trivslen negativt. Af de åbne kommentarer fra nogle af eleverne i ETU’en kan vi se, at de mener 
skolen er for large i forhold til de elever, som de anser som useriøse. På tidligere hold har vi haft flere voksne 
elever, som fungerede som positive rollemodeller for de lidt yngre elever og var med til at skabe et godt klima i 
klassen. Denne mulighed har ikke været til stede på dette hold. 

- Skov- og naturtekniker, GF2: 
Trivselsindekset er faldet med 15 point til 83, hvilket dog er tæt på UCH’s gennemsnit. Sidste år svarede kun 5 
elever på ETU’en, hvorfor det meget positive resultat var baseret på meget få svar. Vi oplever dog også, at 
dynamikken eleverne imellem har været dårligere i år end sidste år, hvilket også kan være med til at forklare 
faldet. 

- Teknisk designer, hovedforløb: 
Trivselsindekset er øget med 24 point og er nu på niveau med gennemsnittet for UCH. Forbedringen kan skyldes, 
at vi er begyndt at få mange flere elever, idet vi nu får elever fra en skole, som tidligere gennemførte hovedforløb. 
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Her blev alle elever samlæst uanset speciale. På UCH har vi opdelt eleverne i ”Teknisk designer med speciale i 

byggeri” og ”Teknisk designer med speciale i produktion”, hvilket styrker fagligheden og muligheden for at støtte 
de enkelte elever i netop deres speciale. Det større elevtal sammenlignet med sidste år har også givet en øget 
mulighed for pin pon mellem eleverne og opbygning af relationer og fællesskaber eleverne imellem. 

- Træfagenes byggeuddannelse, GF2: 
Trivselsindekset er øget med 11 point, så det nu er helt oppe på 93. Vi mener, at stigningen kan skyldes en bedre 
lærerdækning. Vi har bestræbt os på at have en ekstra lærer med, når der var mere end 20 elever på holdet. 

 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 
Der er store forskelle på ETU-resultaterne afdelingerne imellem, hvorfor indsatserne i de enkelte afdelinger tilpasses 
resultaterne i disse. I februar gennemføres selvevalueringer i de enkelte afdelinger, hvor afdelingerne analyserer data fra 
ETU’en sammen med øvrige kvalitetsdata. De forskellige analyser sammenholdes, hvorefter hver afdeling udarbejder en 
opfølgningsplan, som angiver afdelingens indsatser. 
 
For skolen samlet set viser ETU’en i 2017, at vi statistisk set særligt kan få øget elevtrivslen ved at sætte ind på disse to 
områder: 

1. Respekt og ansvar 
Dvs. at lærerne giver eleverne ansvar og respekterer eleverne. 

2. Praktik 
Dvs. at eleverne er glade for praktikken, lærer noget under praktikken, bliver forberedt til skoleopholdene under 
praktikken og forberedt til praktikken under skoleopholdene. 

 
Det første område vil vi arbejde med gennem et projekt, som vi vil søge i Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser, 
hvor vi har fokus på de differentierede elevgrupper på erhvervsuddannelserne og deres læring. Det andet område vil vi se i 
sammenhæng med indsatserne som følge af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen i 2017 jf. nedenstående. 
 
Fastsættelse af resultatmål  
Vores generelle indikator for elevtrivsel har de to sidste år ligget på samme niveau. Vi forventer at fastholde dette i 2018. 

Klare mål 4b: Virksomhedstilfredshed 
Tabel 4b: Virksomhedstilfredshed 

 2016 2017  2018 

 Resultat 
UCH 

Resultat, 
landsplan 

Resultat  
UCH 

Resultat lands-
gennemsnit* 

Resultatmål 

Virksomhedstilfredshed 
(Generel indikator) 

7,74 7,48   7,8 

Virksomhedens oplevelse af 
samarbejdet med skolen 

7,50 7,20    

Virksomhedernes oplevelse 
af eleverne 

8,19 8,08    

Samlet tilfredshed 75 70 75 70  

Samarbejdet lever op til 
forventningerne 

74 69 75 69  

Elevernes præstation 80 78 78 78  
*Fra ESBs benchmark rapport 2017 

Også ved virksomhedstilfredshedsundersøgelsen benytter Ennova lidt anderledes formuleringer (skrevet ind med blåt i tabel 

4.b), som dog må formodes at svare til de ovenfor anførte tre områder i tabellen. Resultaterne for 2017 har vi selv sat ind 

med brug af Ennovas skala, der går fra 0-100. Vi har gennemført virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) i efteråret 

2017, hvor 50% af 659 adspurgte virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Vi bruger særligt resultaterne herfra i 

analysen, da disse er aktuelle og dem, vi agerer på baggrund af. 

Vurdering af skolens resultater 
Lige som det er en intention i reformen, at øge elevernes trivsel og tilfredshed, så er det også et mål at øge 
aftagervirksomhedernes (praktikvirksomhederne) tilfredshed frem mod 2020. 
Når virksomhedernes tilfredshed skal øges, betyder det, at virksomhedernes tillid til, at skolen i alle henseender gør sit 

arbejde godt i forhold til at uddanne kvalificeret arbejdskraft, skal styrkes. 

Tillid henviser således til virksomhedernes tilfredshed med og tillid til samarbejdet med skolen, og begrebet relaterer sig til 

vores omdømme og anseelse. Virksomhedernes tilfredshed er afgørende for et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen 

og virksomhederne om at skabe praktikpladser og for kvalitet i vores uddannelser. 

Tabel 4.b viser, at virksomhederne, som UCH samarbejder med, var lidt mere tilfredse med samarbejdet end det der gjaldt 

på landsplan, mens deres oplevelse af eleverne og disses præstationer omtrent var på niveau med landsgennemsnittet. 
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Tabel 4.2 viser, at der er forskel på, hvor tilfredse vores aftagervirksomheder inden for skolens forskellige uddannelser er 

med samarbejdet. 

Tabel 4.2 Virksomhedstilfredshed fordelt på uddannelser, 2017 

 

 

Tallene i de firkantede parenteser viser stigning eller fald i forhold til 2016. Af tabel 4.2 fremgår, at virksomhederne inden 

for kontoruddannelsen havde en særdeles god vurdering, mens flertallet af uddannelserne havde en god vurdering. Inden 

for landbrugsuddannelsen var tilfredshedsvurderingen med samarbejdet ”dårlig til middel” og inden for 

personvognsmekanikeruddannelsen var den ”middel til god”. Dette afspejles også i segmenteringen af virksomhederne, som 

også kan udtrækkes af VUT’en: 

Figur 4.1 Segmentering af virksomheder 
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Figur 4.1 giver et overblik over, hvordan virksomhederne evaluerede tilfredsheden med samarbejdet med skolen i efteråret 

2017. 76% af virksomhederne har en høj grad af tilfredshed, mens 7% har en lav grad. Figuren viser, at der er sket et 

markant positivt ryk i tilfredsheden hos virksomhederne inden for teknisk designer, så 91% af disse nu har en høj grad af 

tilfredshed. Vi mener, at dette skyldes to ting. Dels at vi har fået nye praktikvirksomheder med, som er mere tilfredse med 

rammerne hos os end skolen de tidligere har samarbejdet med. Og dels at vi har ændret vores tilgang til 

praktikvirksomhederne. Inden hvert skoleforløb på uddannelsen til teknisk designer besøger underviseren 

praktikvirksomheden og taler med den uddannelsesansvarlige og eleven. Her afstemmer de forventningerne til hinanden. 

Både hvad angår indholdet på den kommende skoleperiode og elevens opfyldelse af praktikmålene. Det har givet 

virksomhederne et større kendskab til uddannelsen og bidraget til, at de ved, hvad der er virksomhedens ansvar, og hvad 

der er skolens ansvar.  

Inden for landbrugsuddannelsen (17%) og personvognsmekanikeruddannelsen (25%) er der flest virksomheder med lav 

tilfredshedsvurdering. I perioden, hvor virksomhederne besvarede VTU’en, kunne vi løbende følge med i om en virksomhed 

endte ud som ”en rød” virksomhed i sin besvarelse. I disse tilfælde tog uddannelseslederen kontakt til virksomheden for at 

finde frem til, hvordan samarbejdet evt. kan forbedres. Det gælder således for seks personvognsmekanikervirksomheder og 

tre landbrug, ligesom det gælder for enkelte virksomheder inden for nogle af de øvrige uddannelser. 

Tabel 4.2 viser, at virksomhederne har en god eller særdeles god vurdering af elevernes præstationer. Dog undtaget 

bygningsmaler- og landbrugsuddannelsen, hvor vurderingerne var ”middel til god”. Dette afspejles også i to 

tillægsspørgsmål til virksomhederne, hvor vi spurte ind til deres oplevelser forbundet med at skaffe lærlinge. 

Tabel 4.3 Virksomheders adgang til elever

 

Tabel 4.3 viser, at virksomhederne inden for 11 ud af 15 uddannelser havde en dårlig eller meget dårlig vurdering af, at det 

er nemt at få kvalificerede elever. Særlig galt stod det til på detailslagteruddannelsen. På detailslagter-, gastronom- og 

landbrugsuddannelsen havde virksomhederne også en dårlig vurdering i det hele taget med hensyn til, at det er nemt at få 

elever. For os som skole ligger der altså et arbejde i dels at hjælpe virksomhederne med at skaffe elever og dels at bidrage 

til at afstemme forventningerne hos virksomhederne, så de ikke bliver skuffede over de elever, de så får.  

Beskrivelse og vurdering af indsatser 
Analysen ovenfor viser, at der er forskelle uddannelserne imellem, når det drejer sig om virksomhedernes tilfredshed. Dette 
vil afspejle sig i de konkrete indsatser, vi vil sætte i gang. 
 
På et overordnet plan viser VTU’en i efteråret 2017, at skolen bør prioritere forbedringer på fire områder, som vil kunne få 
en afsmittende positiv effekt på virksomhedernes samlede tilfredshed. Det drejer sig om områderne: 
 

- At skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt. 
- At samarbejdet om elevernes udvikling fungerer godt. 

- At virksomhederne har den nødvendige information om regler og mål for praktikperioderne 
- At virksomhederne har den nødvendige information om eleverne i skoleperioderne.  

 
Vi vil kunne nå langt på disse fire områder med en indsats i stil med den, der har været praktiseret på teknisk designer 
uddannelsen som beskrevet ovenfor, hvor underviseren tog kontakt til praktikvirksomheden inden hvert skoleforløb. Vi vil 
derfor afprøve tilsvarende indsatser på nogle af de andre uddannelser.  
 
Fastsættelse af resultatmål  
Den samlede tilfredshed var den samme i 2016 og 2017, jf. tabel 4.b. Med de nævnte indsatser forventer vi en lille 
forbedring i virksomhedstilfredsheden i 2018.    
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2. Praktikpladsopsøgende arbejde  

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

OPGØRELSESPERIODE  
(Periode hvor kvalifikationen 

er opnået) 

2015 
(1.4.2015.-31.3.2016) 

2016  
(1.4. 2016.-31.3.2017) 

2018 
(01.01.-

31.12.18) 

 
INDIKATORER 

Antal, 

UCH 

Andel, 

UCH 

Andel, 

Landspl
an 

Antal, 

UCH 

Andel, 

UCH 

Andel, 

Landspl
an 

RESULTAT-

MÅL, andel 

I 
hoved-
forløb 

I aftale  256 41% 39% 319 47% 43% 52% 

I skolepraktik 81 13% 12% 106 16% 13% 14% 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende 11 2% 4% 21 3% 3% 14% 

Ikke praktik-
pladssøgende 

275 44% 45% 232 34% 42% 20% 

Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres 
kvalifikation til hovedforløb.  
Overgangen opgøres fra grundforløbet til hovedforløbet (3 måneder efter afsluttet grundforløb) for hele året for hver person 
opgøres overgang fra det senest fuldførte grundforløb, dvs. fra GF2 for elever efter reformen).  
Populationen afgrænses til alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløb i den angivne periode. For hver elev i 
populationen måles status efter tre måneder fra datoen for opnået kvalifikation.  
Eksempel: hvis en elev har opnået kvalifikation til hovedforløbet d. 31. jan. 2016, måles elevens overgang pr. 30. apr. 
2016.  
Elevstatus kan antage følgende værdier: i uddannelsesaftale, i skolepraktik, registreret som praktikpladssøgende, øvrige 
(dvs. elever, der har opnået kvalifikation til hovedforløbet, men ikke er overgået til hovedforløbet eller er registreret som 
søgende samt elever, der ikke er i aftale på statustidspunktet, men har været i aftale.)  
I opgørelsen af overgang arbejdes der med tre former for overgang: overgået til aftale, overgået til skolepraktik, overgået 
til ikke praktik-pladssøgende. Dette betyder, at elever, som ikke er i aftale på måletidspunktet eller har været i aftale, men 
har mistet den på måletidspunktet, indgår ikke i optællingen af elever, som er overgået til én af de tre ovenfor nævnte 
kategorier.  
For hver uddannelse (defineret som CØSA-kode) opgøres samlet antal og andel elever, som er overgået til aftale (elever, 
som har været i aftale, men har mistet den igen, indgår ikke), skolepraktik og ikke praktik-pladssøgende hen over hele året. 
Andelen af elever beregnes ud af alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløbet. 
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. En elev indgår i statistikken, hvis eleven har 
afsluttet grundforløbets 2. del i løbet af det relevante år.  
En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne elev har fået en kvalifikation til hovedforløbet eller er afgangsmeldt som 
fuldført på grundforløbet (heri indgår også elever, der afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet - fortsætter ej”). I 
statistikken kan forekomme elever, der eksempelvis i 2015 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 2015 tager et 
opgraderingsforløb - i de tilfælde vil eleven tælle med i opgørelsen for både 2015 og 2016.  
For skolebaserede uddannelser, hvor der ikke indgås uddannelsesaftale med en virksomhed, erstattes kriteriet om andel 
elever med overgang til uddannelsesaftale 3 måneder efter afsluttet GF2 med andel elever med overgang til hovedforløbet 3 
måneder efter afsluttet GF2. I den statistiske opgørelse sidestilles dette nemlig med overgang til uddannelsesaftale. 
 

Vurdering af udviklingen i resultater 
Tabel 1 viser en positiv udvikling i praktikpladssituationen. Således var 54% af eleverne i enten en aftale eller skolepraktik 3 

måneder efter afsluttet grundforløb i 2015, mens andelen i 2016 var oppe på 63%. Der er sket en lille stigning i andelen af 

elever, som ikke er i hovedforløb, der fortsat er praktikpladssøgende og står registreret som sådan i vores system. Vi 

oplever at denne tendens tager til, hvilket afspejles i vores resultatmål for 2018. 

Vi ser desværre stadig, at der er flest skolepraktikelever, der opnår de korte aftaler efter skolepraktikken, men tendensen 

viser heldigvis nu, at en større del opnår en restlæreaftale, når den korte aftale udløber. Der er også stor forskel fra 

uddannelse til uddannelse, om virksomheden vælger den korte uddannelsesaftale eller den ordinære aftale. 

At færre elever har opnået en ordinær uddannelsesaftale skyldes dels det lavere optag af elever efter reformen i august 

2015 og dels en afventning og nervøsitet på arbejdsmarkedet, som gjorde, at det var mere overskueligt at tage eleverne 

efter, at de havde rundet skolepraktikken og dermed gav mulighed for at tegne én a de korte uddannelsesaftaler. Ser vi 

fremad, ser det heldigvis ud til, at efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft også kan ses i efterspørgslen af elever. Elever 

der starter i skolepraktik er meget hurtigt ude igen. Der er dog her en meget stor forskel fra faggruppe til faggruppe om det 

er en kort aftale, delaftale eller restaftale, der tegnes.  

Vi er i den forbindelse spændte på, hvordan trepartsaftalen, indgået i august 2016, vil påvirke praktikpladssituationen i 

2018 og frem, særligt hvad det kommer til at betyde, at skolepraktikeleverne ikke kan komme i virksomhedsforlagt 

undervisning (VFU) i flere perioder, men kun ud i virksomhederne i to virksomhedsforlagte praktikuddannelser (VFP) á tre 
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ugers forløb. Tidligere har en del af vores skolepraktikelever været i VFU á to ugers varighed adskillige gange i løbet af 

uddannelsen. Fremadrettet er vi meget opmærksomme på at vælge virksomheder til VFP, hvor der reelt er mulighed for, at 

eleven efterfølgende opnår en uddannelsesaftale. Som en del af trepartsaftalen er det fra januar 2018 også et krav, at 

virksomhederne er godkendte til elever, hvis de har en elev i VFP. Og som noget nyt kan en skolepraktikelev også kun indgå 

delaftale én gang i samme virksomhed. 

Særlige udfordringer for UCH 

Infrastruktur og afstande kan i visse til fælde være en udfordring for vores skole. Hvis ikke eleven selv er mobil, kan det i 

visse tilfælde være en udfordring med afstanden og muligheden for at benytte de offentlige transportmidler.  

UCH er dog i efteråret 2017 kommet med i UVM’s nye forsøg med indkvartering på skolehjem under praktik i tyndt 

befolkede områder som led i at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Vi forventer, at det også vil bidrage til, at flere 

elever opnår praktikpladser i vores lokalområde. 

Elevens alder kan til tider også være en udfordring. Mange virksomheder, såvel private som offentlige, i vores region er ikke 

så interesserede i at ansætte elever over 25 år. 

Data for elever i skolepraktik  

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

Institution OPGØRELSESPERIODE  
 

2015/2016 
1.7.2015 - 30.6.2016 

2016/2017 
1.7.2016 - 30.6.2017 

2018 

Uddannelses-
center 
Holstebro 

UDDANNELSER Institution 
Landspla

n 
Institution Landsplan 

RESULTAT-
MÅL 

Alle uddannelser 10% 10% 11% 11% 
9% 

Uddannelser inden for 
’Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser’ 

6% 
10% 

5% 
8% 

3% 

Uddannelser inden for 
’Kontor, handel og 
forretningsservice’ 

9% 
13% 

13% 
15% 

11% 

Uddannelser inden for 
’Omsorg, sundhed og 
pædagogik’ 

. 
2% 

. 
2% 

ikke relevant 

Uddannelser inden for 

’Teknologi, byggeri og 
transport’ 

14% 
15% 

16% 
16% 

10% 

Note: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik beregnes ud fra alle igangværende uddannelsesaftaler og elever i gang med skolepraktik i et 
skoleår. Opgørelsen dannes på baggrund af opgørelsen af praktikårselever. En praktikårselev er en beregnet måleenhed for tid i praktik 
(enten virksomheds- eller skolepraktik) i løbet af et skoleår. Der indgår således kun data for praktik afviklet fra 1. juli til 30. juni. 
Ved beregning af skolepraktikandelen på de enkelte uddannelser tages der udelukkende hensyn til antallet af dage, som i alt er tilbragt i 
skolepraktik blandt alle praktikaftaler på uddannelsens hovedforløb i skoleår. Alle aftaler, både fuldførte, afbrudte og igangværende, 
indgår med den del, som ligger inden for skoleår. Aftaler, som løber over flere skoleår, tæller med i hvert af årene med det antal dage, som 
varigheden i året dækker. 
 
Datagrundlag til opgørelsen af gennemsnitlig andel tid i skolepraktik: Datagrundlaget er den månedlige praktikpladsstatistik, som 
bygger på institutionernes administrative system EASY-P og EASY-A. Oplysninger fra de to systemer samles i et register kaldet EASY-S. 
Registeret bliver løbende opdateret, hvilket kan påvirke opgørelserne senere. En uddannelsesaftales varighed opgøres ud fra hhv. aftalens 
start- og slutdato. 
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Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 

Institu-
tion 

OPGØREL-
SES-

PERIODE  
(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) 

Uddan-
nelses-
center 
Holstebro INDIKATOR

ER 

Gennemsnitligt antal dage 
SKP inden eleven opnår… 

Gennemsnitligt antal dage 
SKP inden eleven opnår… 

Gennemsnitligt antal 
i dage SKP inden 
eleven opnår… 

… 1. rest-
/kombinat
ionsaftale 

… 1. 
delaftale/kort

e aftale 

… 1. rest-
/kombination

saftale 

… 1. 
delaftale/ko

rte aftale 

… 1. 
rest- 

/kombi-
nati-

onsaftale 

… 1. del-
aftale/ 
korte 
aftale 

UDDANNELS
ER 

UCH Lp UCH Lp UCH Lp UCH Lp RESULTATMÅL 

Alle 
uddannelser 

177 178 91 118 206 177 86 107 
150 75 

Uddannelser 
inden for 
’Fødevarer, 
jordbrug og 
oplevelser’ 

168 155 192 115 173 159 85 114 

75 65 

Uddannelser 

inden for 
’Kontor, 
handel og 
forretningsser
vice’ 

282 184 218 162 164 178 206 158 

160 160 

Uddannelser 
inden for 
’Omsorg, 
sundhed og 
pædagogik’ 

. 171 . 112 . 170 . 117 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Uddannelser 
inden for 
’Teknologi, 
byggeri og 
transport’ 

175 185 81 115 222 181 85 102 

110 60 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2017 

 

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

deres første uddannelsesaftale. Populationen er elever, der enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i 

den pågældende periode. Eleverne er fulgt 10 måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i 

perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra periodens startdato og 10 måneder frem.  

For elever med flere skolepraktikaftaler er opfølgningsperioden opgjort på baggrund af den første aftale. I tabellen er 

opgjort det gennemsnitlige antal dage i skolepraktik inden første delaftale eller kortaftale og det gennemsnitlige antal dage i 

skolepraktik inden første kombinationsaftale eller restaftale. En elev kan godt indgå i begge grupper, hvis eleven først 

indgår fx en delaftale og senere en restaftale. Gennemsnitligt antal dage i skolepraktik i de første 10 måneder efter 

indskrivning er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken, indtil første aftale indgås. 

 Tabel 2 viser hvor stor andelen af tid i skolepraktik udgør af alle igangværende aftaler fordelt på skolens tre hovedområder, 

mens tabel 3 viser den gennemsnitlige tid der går inden en skolepraktikelev opnår henholdsvis en rest- eller 

kombinationsaftale eller en delaftale/kort aftale. 

 

Uddannelser inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”: 

Fremadrettet forventer vi færre ernæringsassistentelever i skolepraktik, da uddannelsen er dimensioneret fra 2018. I 

2016/17 har vi ikke haft mange i skolepraktik. Og de har hurtigt været videre i en anden aftale. Bortset fra elever over 25 

år på detailslagteruddannelsen, som virksomhederne har været meget tilbageholdende over for at indgå 

voksenlærlingeaftaler med.  

 

Uddannelser inden for ”Kontor, handel og forretningsservice”: 

Uddannelserne inden for dette område er forholdsvis korte, hvilket har betydet, at det var svært at få virksomhederne til at 

indgå delaftaler eller korte aftaler. 
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Uddannelser inden for ”Teknologi, byggeri og transport”: 

Inden for dette område var andel tid i skolepraktik højst (16% i 2016/17). Det skyldes primært, at eux-tømrerelever stod 

registreret som skolepraktikelever, mens de var på 1. hovedforløb. Ellers har tømrereleverne hurtigt været videre i 

delaftaler eller korte aftaler. Derimod har det været lidt sværere at skaffe skolepraktikeleverne inden for uddannelsen til 

teknisk designer videre i andre aftaler. Men vi oplever aktuelt, at mange teknisk designer-GF2-elever får lærepladser, 

hvilket vi også forventer vil smitte af på eleverne i skolepraktik. 

På malerområdet forventer vi fremadrettet færre skolepraktikelever, da uddannelsen fra nytår bliver kvotebelagt. 

 

Det praktikpladsopsøgende arbejde  
Særlige udfordringer og indsatser 

En udfordring i 2018 vil være at arbejde med at få udbud og efterspørgsel til at passe bedre sammen. Det arbejde kan vi 

ikke udføre alene, men i høj grad sammen med lokale uddannelsesudvalg og faglige udvalg. Der skal gøres en indsats for 

oplysning om fordelsuddannelserne og fagområder med ”jobgaranti”, så det måske kan få kommende elever til at rette 

deres ansøgninger mod disse fagområder i stedet for de fagområder, hvor det er meget svært efterfølgende at få en 

praktikplads. 

 

Én af vore udfordringer generelt er det store antal af små og mellemstore virksomheder i området. Virksomheder hvor det 

med at ansatte og uddanne elever var noget man overlod til andre. En styrket indsat mod disse virksomheder, hvor vi som 

uddannelsesinstitution går ind og hjælper med det arbejde, som disse typer virksomheder finder meget besværligt. 

 

I 2018 har vi også en særlig udfordring i forhold til tre af vores uddannelser, som bliver belagt med kvoter. Nemlig skov- og 

naturtekniker, ernæringsassistent og bygningsmaler. Det afstedkommer nye procedurer. Både i forbindelse med optagelse 

af elever og i det praktikpladsopsøgende arbejde. Når en elev søger optagelse på en kvotebelagt uddannelse skal eleven 

indsende en ansøgning og indkaldes til en samtale, hvor det vurderes, om der er et godt perspektiv i at tage eleven ind, 

dvs. vi har en tiltro til, at eleven kan fastholdes og gennemføre uddannelsen.  

 

I det praktikpladsopsøgende arbejde over for virksomheder, der uddanner ernæringsassistenter og bygningsmalere, vil vi 

som noget nyt gøre en indsats for at få dem til at indgå uddannelsesaftaler med elever, inden disse starter på GF2. 

Indsatsen i det opsøgende arbejde vil være rettet mod de fagområder, hvor antallet af skolepraktikelever har været 

stigende. Indsatsen vil især være rettet mod de virksomheder i skolens naturlige lokalområde, der enten ikke er godkendt 

som praktiksted, eller som er godkendt, men ikke har elever. Til det opsøgende arbejde anvender skolen Praktik+ til både 

søgning af virksomheder ud fra de valgte kriterier, som indsatsen retter sig imod, samt til registrering af kontakt til 

virksomheden, både telefonisk besøg/møde. 

Virksomheder, der har elever på afsluttende skoleperioder, vil være et indsatsområde. Hvis vi er på forkant med at få lavet 

aftale om en ny elev tidligt i afslutningsforløbet med den ”gamle” elev, så har vi en stor tiltro til, at virksomheden hele tiden 

er i flow med at have elever. Vi vil ligeledes følge op på elever i korte aftaler ca. 14 dage inden aftalerne slutter med henblik 

på, at få virksomhederne til at fortsætte uddannelsen af eleverne og indgå restaftaler om dette. 

 

I 2018 vil vi også forbedre informationen på skolens hjemmeside til virksomhederne om at indgå uddannelsesaftaler og gøre 

det mere enkelt for virksomhederne at finde frem til denne information. 

 

Tilrettelæggelse af det praktikpladsopsøgende arbejde 

Det opsøgende arbejde inden for erhvervsuddannelserne på UCH sker i tæt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. 

Skolen har tæt samarbejde med aftagerskoler til hovedforløb, hvor vi ikke selv har disse. Dette for at sikre en fælles indsats 

for at kunne hjælpe de lokale virksomheder med efterspørgslen på elever og at sikre korrekt og hurtig udfyldelse af 

uddannelsesaftaler. Ligeledes er skolens praktikcenterudvalg og centrale uddannelsesråd en vigtig sparringspartner i det 

opsøgende arbejde. 

 

Vi prøver at bringe virksomhederne tidligt i spil. Ved at invitere virksomhederne ind på skolen til møde med eleverne, får 

virksomhederne på denne måde en mulighed for at gøre sig interessante over for eleverne, således vi undgår ubesatte 

praktikpladser. Dette kan være arrangementer som ”Speeddating”, ”Åbent hus” mv. Det at bringe virksomhederne tidligt i 

spil kan også have en effekt i, at flere elever vælger de fag, hvor uddannelsesmulighederne er større. 

 

Vi bruger Praktik+ i vores koordinering af det opsøgende arbejde. Ligeledes er vi i tæt kontakt med LUU, 

praktikcenterudvalg og Det centrale uddannelsesråd.  

 

Forankring af det praktikpladsopsøgende arbejde 

Vores opsøgende er arbejde er forankret i skolens virksomhedscenter. Et korps af dygtige SKP-instruktører, og 

uddannelseskonsulenter er den udførende del af skolens opsøgende arbejde. Afdelingernes undervisere er også koblet på 

det opsøgende arbejde, men kun i samarbejde med instruktører og konsulenter. 

  



40 
 

Forventede resultater 

Vi forventer, at indsatserne kan måles i en nedgang i elevtallet på praktikcenteret, samt at flere elever kommer videre med 

deres uddannelsesvalg inden for 3 måneder efter at de har afsluttet grundforløbet. Vi forventer en nedgang af 

skolepraktikelever, selvom praktikcenteret også er blevet aftager af bygningsmalerelever og teknisk designer elever fra 

andre skoler. 

 
Evaluering og opfølgning 

Vi evaluerer og følger løbende op på, om indsatserne har den forventede virkning. Det foregår systematisk gennem: 

- Løbende kvalitative dialoger mellem skolepraktikleder, skolepraktikinstruktører, studievejledere, uddannelsesledere 

og medlemmer af praktikcenterudvalget. 

- Kvartalsvise opfølgningsmøder mellem skolepraktikleder og skolepraktikinstruktører. 

- To årlige praktikcenterudvalgsmøder. 
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3. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 

Uddannelsescenter Holstebro’s fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 
Det pædagogiske værdigrundlag er idealerne for, hvad der er vigtigt i den pædagogiske praksis og udgør rammen for de fælles 
beslutninger og handlinger på skolen. Værdigrundlaget sætter også kursen for den pædagogiske kompetenceudvikling på skolen. 
Vi bygger på følgende fire værdier: 
 
Faglighed og praksislæring: Undervisningen på EUD-området har en høj grad af faglighed, der bygger på såvel tradition som 
den nyeste viden om fagenes materialer og metoder. Undervisningen tager sit udgangspunkt i praksislæringsbegrebet for at 
sikre eleven en god mulighed for at skabe transfer fra teori til praksis, fra praksis til teori og fra undervisning til praktik og 
dermed sikre mening med og forståelse af undervisningen.  
 
Et konstruktivt læringsmiljø: Undervisningen tager udgangspunkt i en anerkendelse af den enkelte elev og bygger på en 
dialogbaseret kommunikation. Eleven anerkendes for sine kompetencer og med fokus på det, som fungerer, for at videreudvikle 
elevens potentialer herfra. Undervisningen tilrettelægges differentieret, med en god variation af metoder og med inddragelse af 
elevens uddannelsesplan.  
 
Mangfoldighed og engagement: Læringen foregår i en social kontekst, med en kultur hvor alle forsøges inkluderet, og hvor 
der arbejdes på at skabe gode og positive relationer mellem eleverne indbyrdes, mellem lærer og elev og mellem lærer og lærer. 
Læreren leder de faglige processer i læringsrummet med professionelt engagement og interesse for elevens læringsproces og 
rummer mangfoldigheden af elever og indstillinger.  
 
Nyudvikling og understøttende teknologi: Undervisningen er præget af nytænkning med et fremtidsperspektiv, hvor der 
løbende sker udvikling af undervisningsmetoder – herunder digitalisering, materialer og opgaver m.m. og hvor 
erhvervsfagligheden sikres ved, at undervisningen orienterer sig mod nye metoder, materialer, maskiner/redskaber og 
produkter.  
 
Det pædagogiske værdigrundlag for EUD-området er de overordnede værdier. De enkelte afdelinger præciserer det pædagogiske 
og didaktiske grundlag for undervisningen og sikrer dette implementeret i afdelingernes praksis. 

 

Fokusområder i de kommende år 
I efteråret 2017 har vi etableret et Pædagogisk Udviklingsudvalg (PUU), som skal sikre implementering af skolens overordnede 
vision og pædagogiske strategi og sikre udvikling af et godt læringsmiljø for såvel medarbejdere som elever og kursister. Alle 
skolens EUD-afdelinger er repræsenteret i PUU med enten en pædagogisk procesleder eller en faglærer. 
 
På møderne i PUU følges udviklingen, relevante problemstillinger analyseres, og de nødvendige indsatsområder udpeges. På 
tværs af afdelinger er der udpeget indsatsområder for de kommende år inden for værdierne ”Mangfoldighed og engagement” og 
”Nyudvikling og understøttende teknologi”. Der er tale om områder, som har at gøre med vores kerneopgave om at bedrive 
undervisning og fremme læring hos vores elever. Vi vil således arbejde med: 
 

1. At forstå vores forskellige målgrupper af elever og kursister, og hvad der skal til for at de gennemfører uddannelse. 

2. At opbygge relationer. Dels eleverne imellem og dels mellem lærere og elever. 

3. At skabe motivation for læring hos eleverne. 

4. Øget digitalisering og at møde eleverne på nye måder. 

5. At inddrage virksomhederne mere. 

Vi forventer, at arbejdet vil munde ud i en øget motivation for uddannelse gennem hele uddannelsesforløbet og mindre 

frafald på uddannelserne, som i 2016 havde et forholdsvis højt frafald. Dette vil vi dels måle i løbende evalueringer med 

eleverne og dels i frafaldstallene for uddannelserne. 

Konkret vil vi arbejde med de fem områder i sammenhæng med to diplommoduler, som udbydes som led i 

kompetenceløftet, hvor lærerne skal opnå kompetencer på erhvervspædagogisk diplomniveau svarende til 10 ECTS-point. Vi 

vil således oprette interne skolehold på modulerne: 

- Undervisning og læring 

- Digitale teknologier i erhvervsuddannelserne. 

I tilrettelæggelsen af diplommodulerne har vi fokus på, at kompetenceløftet sætter sig konkrete spor i lærernes 

tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen og skolens pædagogiske og didaktiske udvikling inden for de valgte 

områder. Kompetenceløftet skal således understøtte udviklingen af undervisningens kvalitet og kunne aflæses i en ændret 

praksis hos lærerne og i en styrkelse af skolens pædagogiske og didaktiske udvikling. 

For at sikre dette har vi fokus på transfer. At det lærerne lærer ved at deltage i diplommodulerne resulterer i ændrede 

måder at bedrive undervisning på. Ved at arbejde med ”før, under og efter” gennemførelsen af modulet vil vi fremme dette. 

Fra hver afdeling deltager mindst to lærere i hvert forløb. Inden deltagelsen i forløbet drøfter de med deres team og 

uddannelsesleder, hvad de ønsker ændret i deres praksis i afdelingen, og hvilke problemstillinger det vil være særlig 

relevant at arbejde med som led i modulet. Og undervejs i forløbet og efterfølgende drøfter de, hvilke konkrete ændringer 

det skal resultere i, og hvordan dette afprøves og implementeres. 
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Skolens pædagogiske ledelse, i form af uddannelsesledere og pædagogiske procesledere, er således direkte involverede i 

koblingen mellem lærernes deltagelse i diplommodulerne og ændringerne i praksis. Gennem hver afdelings systematiske 

evaluering af og opfølgning på den ændrede praksis bredes erfaringerne dels videre ud i den enkelte afdeling med henblik 

på yderligere ændringer i praksis her og dels videre i PUU med henblik på eventuelle justeringer i skolens fælles 

pædagogiske og didaktiske grundlag. 

Skolen arbejder med pædagogisk ledelse som et selvvalgt tema jf. afsnit 4. Som led heri skal den pædagogiske leder 

fremme det professionelle læringsfællesskab blandt lærerne og hermed et læringsfokus og et professionelt samarbejde om 

elevernes læring koblet sammen med diplommodulerne. Erfaringerne deles også på tværs af skolen i det samarbejdende 

læringsfællesskab, som lederne indgår i. 

Styrket undervisningsdifferentiering 
Mål 3 i erhvervsuddannelsesreformen handler om, at alle elever bliver udfordret til at blive så dygtige, de kan. Tabel 3 i 

afsnittet om klare mål 3 viser, at UCH ligger under landsgennemsnittet, når det gælder andelen som har fuldført en 

erhvervsuddannelse med fag på ekspertniveau og langt under landsgennemsnittet i andelen af elever, som er tilgået 

talentspor. Vi har en større andel af elever end landsgennemsnittet, som har fuldført grundforløbet med fag på højere 

niveau end det obligatoriske og tilgangen til eux har også været lidt højere. 

På UCH ser vi undervisningsdifferentiering som et bærende pædagogisk princip, der skal ligge til grund for tilrettelæggelse 

af al undervisning, så den tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og behov. Den differentierede undervisning skal 

rumme udfordringer for alle elever og er en vigtig dimension, når det handler om elevers motivation, trivsel og læring. 

Læringsaktiviteterne skal udvikles og tilpasses det faglige indhold, så undervisningen fungerer for alle elever. 

I det kommende år vil vi især have fokus på undervisningsdifferentiering i tre sammenhænge: 

1. Flere elever vælger talentspor 

2. Undervisningsdifferentiering i grundfagene 

3. Undervisningsdifferentiering i projekter og opgaver 

Ad 1. 

Uddannelsescenter Holstebro har tilmeldt sig FoU-programmet ”Talentspor og fag på højere niveauer”. Gennem dette 

projekt forventer vi at få erfaringer med at udvikle og implementere talentspor inden for 

personvognsmekanikeruddannelsen. Vi vil som afprøvningsskole afprøve en eller flere af de udviklede indsatser i projektets 

udviklingsfase. 

Vi forventer at projektet vil resultere i, at flere elever vælger talentspor på personvognsmekanikeruddannelsen og består 

fagene som led heri. Dette vil også resultere i, at flere elever består erhvervsuddannelsen med fag på ekspertniveau. 

Den pædagogiske ledelse i vores afdeling for transport og logistik vil følge udviklingen og fungere som sparringspartner for 

de involverede lærere i projektet. 

Ad 2. 

På tværs af alle skolens afdelinger har vi dannet tre erfagrupper, hvor grundfagslærerne mødes, udveksler erfaringer og 

arbejder med forskellige pædagogiske og didaktiske spørgsmål. Vi har således disse erfagrupper: 

- Dansk-erfagruppe 

- Naturvidenskabs-erfagruppe 

- Sprog-erfagruppe  

I alle tre erfagrupper vil vi i 2018 arbejde med forskellige differentieringsmetoder i grundfagsundervisningen, hvor elever på 

flere forskellige niveauer typisk læses sammen i samme klasse. 

Vi forventer altså en mange facetteret tilgang til undervisningsdifferentiering og vil i erfagrupperne drøfte muligheder og 

barrierer forbundet med de forskellige tilgange, når det gælder om, at alle elever bliver så dygtige som de kan. 

Inddragelse af digitale medier vil indgå i undervisningsdifferentieringen. Både i forbindelse med lærernes 

undervisningsmetoder, elevernes arbejde samt materialer og tilgangen til disse. 

Ad 3. 

I nogle afdelinger er der gennem flere år blevet arbejdet med undervisningsdifferentiering i form af forskellig stilladsering 

omkring elevernes arbejde (rød-gul-grøn –metoden). Eleverne skulle nå samme mål, men med forskellig grad af vejledning 

frem mod målene. 

Som led i arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag nævnt ovenfor, vil vi også arbejde med andre 

former for undervisningsdifferentiering i fx projekter og opgaver, i erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag. Den 

pædagogiske ledelse vil følge op på dette som nævnt i afsnittet om diplommodulerne. 
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4. Årligt tema 
På UCH vil vi udfolde skolens pædagogiske strategi i arbejdet med det årlige tema. Både de to foregående år og i 2018 er 

temaet ”pædagogisk ledelse”, som vi mener støtter godt op om skolens kerneopgave, som er at skabe dannelse og 

uddannelse. 

Pædagogisk ledelse 
På Uddannelsescenter Holstebro er pædagogisk ledelse et højt prioritet felt. Og vi har iværksat en udviklingsproces, så 

uddannelseslederne kommer tæt på skolens kerneydelse – undervisning og elevernes læring - og bliver ledere af 

undervisernes læring.  

Pædagogisk ledelse er aktuel og nødvendig for at imødekomme lærerarbejdets kompleksitet og de mange udfordringer og 

forstyrrelser, vi bliver mødt med, men samtidig er det interessant, for hvor lederne bliver gode til - på en professionel måde 

- at gå ind i det pædagogiske rum og give feedback, kan der skabes meget udvikling. En udvikling, der tager udgangspunkt 

i praksis for at udvikle praksis, og som dermed kan få stor effekt. Opgaven er at øge fokus på den pædagogiske ledelse og 

få den integreret med den driftsledelse, som lederne traditionelt set har været gode til og brugt meget tid på.  

Som led i temaet vil lederne oparbejde kompetencer til at agere som pædagogiske ledere, blive klogere på praksis og 

fremme kvaliteten af denne gennem en god interaktion og konstruktiv dialog med lærerne.  

Denne proces startede med en internt projekt i 2016, som er fortsat med et regionalt projekt i 2017-18 med titlen 

”Udvikling og ledelse af professionelle læringsfællesskaber som drivkraft i kvalitetsudvikling af ungdomsuddannelserne”.  

Dette projekt kompletteres og udbygges gennem vores deltagelse i et projekt igangsat af Undervisningsministeriet i 

slutningen af 2017 under overskriften ”Ledelsesudvikling i praksis på erhvervsskolerne (LIP)”, som involverer 38 

erhvervsskoler i Danmark. Som led i LIP vil vi også arbejde med ”Ledelse af professionelle læringsfællesskaber” i et bredere 

forum af ledere end gruppen, der er med i regionsprojektet. 

I det indledende interne projekt havde vi fokus på ledernes feedback til lærerne efter overværelse af undervisningen. Det er 

læreren, der er afgørende, når det drejer sig om at udvikle og sikre kvaliteten af undervisningen. Via projektet opnåede 

lederne erfaring med at støtte den enkelte lærer i dette. 

Forskningen viser dog, at pædagogisk og didaktisk udvikling sker bedst, hvis lærerne indgår i professionelle 

læringsfællesskaber. Her skal lærernes kompetencer til systematisk at bearbejde deres erfaringer fra den daglige 

undervisning udvikles, så udfordringerne kan mødes med relevante løsninger, der både passer til de konkrete problemer og 

indoptager ny pædagogisk og didaktisk forskning på området. Gennem et læringsfokus og et professionelt samarbejde om 

elevens læring.  

Derfor har vi fortsat udviklingen af den pædagogiske ledelse – fra at have fokus på ledernes feedback til lærerene efter 

overværelse af undervisningen – til regionsprojektet om udvikling og ledelse af professionelle læringsfællesskaber. Dette 

projekt knytter udviklingen af den pædagogiske ledelse og udviklingen af lærernes professionalitet sammen. 

Skolens uddannelsesledere skal gennem regionsprojektet udvikle deres kompetencer i at udvikle professionelle 

læringsfælleskaber blandt lærerne samt til at støtte og kvalitetssikre disse læringsfællesskaber. Uddannelseslederne 

arbejder med udgangspunkt i en metode udviklet af tyskeren Achim Würker. Alle uddannelsesledere indgår i et fælles 

aktionslæringsprojekt, hvor hver enkelt leder definerer et udviklingsprojekt, som indgår i aktionslæringsprojektet. Det 

samlede projekt har således også fokus på at opbygge et professionelt samarbejdende ledelsesfælleskab blandt 

uddannelseslederne på UCH, hvor de indgår i et team og systematiserer og reflekterer over deres erfaringer med at 

praktisere pædagogisk ledelse og udviklingen af denne. 

Gennem vores deltagelse i LIP vil vi også inddrage skolens pædagogiske procesledere og udvikle deres kompetencer i 

pædagogisk ledelse. 

Skolen står som tidligere nævnt over for at gennemføre et kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne som led i 

kravet om, at lærerne gennemfører efteruddannelse svarende til 10 ects-point af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

Dette vil vi også inddrage i LIP. Både via uddannelseslederes/pædagogiske proceslederes organisering af kompetencerne 

med blik for læring, der kan komme både skolen og eleverne til gode. Og via distribueret ledelse, hvor lærerne er 

medskabende og medledende, og den pædagogiske leder går i dialog med lærerne om, hvordan de nye kompetencer 

konkret kan omsættes i lærernes undervisning og tilgang til eleverne. 
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Bilag 

Bilag 1: Skoler som afgiver elever fra 9. eller 10. klasse til UCH 

 Antal ansøgere 

                                                                                     
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Afgivende skole             

10. Klasse Center Skive             

Aulum Kristne Friskole 3 3         

Aulum-Hodsager Skole 3         3 

Balletskolen             

Bjergsnæs Efterskole   3         

Blidstrup Efterskole 3           

Blåkilde Efterskole         4   

Bork Havn Efterskole 3 7 8   4 3 

Brejninggaard Efterskole 3     6 3   

Brændgårdskolen             

Bråskovgård Efterskole             

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole   6 5   4 4 

Campus 10             

Christinelystskolen 19 25 24 11 22 13 

Dejbjerglund Efterskole             

Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern 9 9 6 9 4 9 

Den Kristne Friskole i Holstebro             

Efterskolen Solgården             

Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning             

Fjordvang Efterskole 4 6 7 3     

Flemming Efterskole             

Galtrup Musik- og Idrætsefterskole   3         

Haderup Skole             

Hald Ege Efterskole             

Hammerum Fri- og Efterskole             

Handbjerghus Efterskole             

Harboøre Skole             

Hardsyssel Efterskole   4 6 6 8 13 

Hedemølle Efterskole             

Herning Friskole             

Herning Ungdomsskole             

Hestlund Efterskole             

Himmerlands Ungdomsskole             

Holstebro Kommunale Ungdomsskole 4           

Husby Efterskole 3 3         

Hvide Sande Skole 3           

Idrætsefterskolen Lægården 6 5 4 4 5 6 

Ikast-Brande Ungdomscenter             

Kongensgaard Efterskole             

Kongenshus Efterskole 3           

Levring Efterskole             

Limfjordsskolen Struer 10 4 5 3   3 
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Lind Skole             

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 13 6   8 7 8 

Lundgårdskolen             

Lyngs Idrætsefterskole 6     3 5 8 

Mejrup Skole     3 4     

Midtjyllands Kristne Friskole             

Nr. Nissum Skole         3   

Nørre Boulevard Skolen 5 5       5 

Nørre Nissum Efterskole 6 8 13   4 5 

Nørrelandsskolen 4           

Nøvlingskov Efterskole         3 7 

Orkesterefterskolen             

Parkskolen   3         

Ringkøbing Skole 5 6 5 3     

Rolf Krake Skolen             

Rovvig Efterskole             

Rydhave Slots Efterskole 14 6 7 6     

Salling Efterskole           4 

Samsø Efterskole             

Sct. Jørgens Skole 41 42 45 28 45 35 

Sdr. Feldings Efterskole   3     3 4 

Sjørringvold Efterskole   7 3 3     

Skave Skole   5         

Skolen på Sønderager 5     6     

Skyum Idrætsefterskole             

Spjald Skole             

Staby Efterskole 10 7 9 12 11 6 

Struer Kommunale Ungdomsskole           3 

Struer Statsgymnasium 3 3 9 15 9 10 

Struerskolen-Læring og Livsstil             

Sunds-Ilskov Skole             

Svankjær Efterskole             

Sydvestjyllands Efterskole             

Søndbjerg Efterskole 9           

Sønderlandsskolen 6     4     

Thyborøn Efterskole             

Thyholm Skole 12 5 6 3 7 7 

Tim Skole             

Tvis Skole 7 8   5 5   

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern         6   

Ulfborg Skole   6       5 

Vedersø Idrætsefterskole 6 4 8 3     

Venø Efterskole     3 3     

Vesterlund Efterskole             

Viborg Komm. Ungdomsskole             

Vildbjerg Skole       3   5 

Vinderup Realskole 9 13 16 16 17 7 

Vinding Skole   3         
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Vostrup Efterskole - Skole for Musik og Teater             

Ølgod Efterskole             

Øse Efterskole             

Aalestrup Naturefterskole             

Hovedtotal 332 295 300 230 248 237 

 

Bilag 2: Overgang fra GF1 til anden uddannelse, 2017 
Fra uddannelse 

 

Til uddannelse I gang med 
GF2 

 
Fødevarer, 
jordbrug og 
oplevelser 

Bager og konditoruddannelsen 6 

 
Data- og 
kommunikationsuddannelsen 

- 

 
Dyrepasser 3 

 
Ernæringsassistent 5 

 
Gartner - 

 
Gastronom 7 

 
Greenkeeper - 

 
Landbrugsuddannelsen 7 

 
Personvognsmekaniker - 

 
Skov- og naturtekniker - 

 
Social- og sundhedsassistent - 

28 

Kontor, handel og 
forretningsservice 

Detailhandelsuddannelse med 
specialer 

14 

 
Handelsuddannelse med 
specialer 

12 

 
Kontoruddannelse med specialer 8 

 
Lager- og terminaluddannelsen - 

34 

Teknologi, byggeri 
og transport 

Anlægsstruktør, 
bygningsstruktør og brolægger 

4 

 
Bygningsmaler - 

 
Entreprenør- og 
landbrugsmaskinuddannelsen 

- 

 
Murer - 

 
Personvognsmekaniker - 

 
Smedeuddannelsen - 

 
Træfagenes byggeuddannelse 43 
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