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Resume 
” Handlingsplanen for øget gennemførelse 2019” 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. Det ser ud til at bære frugt. I marts 2018 havde vi det største ansøgertal, 

siden reformens indførelse i 2015, fra elever, som søgte EUD som 1. prioritet efter grundskolen. 

Frafaldet på UCH er mindre end frafaldet på landsplan på alle fire måleparametre. Dvs. frafaldet på grundforløbet, frafaldet 

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

Inden for alle tre hovedområder af grundforløbet var der en signifikant positiv forskel, når der blev taget højde for elevernes 

socioøkonomiske baggrund. Færre end forventet faldt altså fra. Både frafaldet på grundforløbet og frafaldet i overgangen er 

faldet støt på UCH i de sidste 4 år. Der har været en lille stigning i frafaldet i overgangen mellem GF1 og GF2 og i frafaldet på 

hovedforløb. Men frafaldstallene er fortsat lave.  

Frafaldet på hovedforløbet var omtrent jævnt fordelt hen over skolens uddannelser og lå i 2017 på 5,7% i gennemsnit på UCH 

målt 3 måneder efter tilgangen til hovedforløbet. 

Frafaldet på grundforløbet (GF1 og GF2) lå i 2017 i gennemsnit på 8,2% målt 3 måneder efter start på uddannelsen. Der var 

variationer mellem GF1 og GF2. Frafaldet var lavest på GF1 og højere på GF2, hvor der også var variationer uddannelserne 

imellem.  

I overgangen mellem fuldført GF2 og hovedforløbet var frafaldet i 2017, i lighed med tidligere år, størst på de merkantile 

uddannelser (omkring halvdelen faldt fra) og lavt på en række af de øvrige uddannelser. I 11 af uddannelserne var omkring 

90% af eleverne videre i en læreplads eller skolepraktik efter afsluttet grundforløb. 

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

end landsgennemsnittet. For UCH har beskæftigelsesfrekvensen været stigende og endte på 0,81 i 2016 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 8,7% af den samlede tilgang i 2017, hvilket er 1,4 procentpoint lavere end landsgennemsnittet. I efteråret 

2018 har vi dog haft det største antal EUX-elever på GF1 nogensinde.   

UCH’s elevtrivselsindeks lå i efteråret 2018 på 4,1, 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 læringsmiljøet og de fysiske rammer. 

UCH’s virksomhedstilfredshedsundersøgelse viste, at virksomhederne generelt efterspørger mere information om mål og 

regler for oplæringen i virksomhederne og et bedre samarbejde med skolen om elevernes udvikling, så de når uddannelsens 

mål. Virksomhedernes samlede tilfredshed lå på 76,5, hvilket betegnes som ”en god vurdering”. 

UCH’s praktikpladsopsøgende arbejde er forankret i en central enhed og sker i tæt samarbejde med uddannelsesafdelingerne 

og 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 gennem det 

tværorganisatoriske projektet ”Plan A – metoder til læring for differentierede elevgrupper” og 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 vil færdiggøre et 

udviklingsarbejde omkring pædagogiske læringsfællesskaber. 
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1. Klare mål 

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

 

  
  

 

 

  Tabel 1.1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet. 
 

 

    
Institution 2016 2017 2018 2019 

 Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger, 
resultatmål 

 Uddannelsescenter 
Holstebro 

248 237 278  290 

 

 

  

 

  

 

 

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. 

 

Figur 1.1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD på UCH som 1. prioritet.  
 

 

Figur 1.1 viser, at der skete et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne på 23%, da EUD-reformen trådte i kraft i 2015. I 
årene herefter har ansøgningstallet bevæget sig både op og ned. Dog sådan, at vi i 2018 lå på det højeste niveau siden 
indførslen af reformen.  
 
Folketal den 1. i kvartalet efter alder, område og tid. 

  2014K1 2015K1 2016K1 2017K1 2018K1 

15 og 16 år           

Herning 2371 2337 2374 2378 2310 

Holstebro 1526 1488 1503 1480 1432 

Lemvig 620 588 567 574 548 

Struer 627 625 591 589 579 

I alt 5144 5038 5035 5021 4869 
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Tabel 1.2 viser antal 15- og 16-årige den 1. januar i 2014 – 2018 i Herning, Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, hvor vi får 
de fleste elever fra. I alle kommunerne er der en nedgang i antallet af 15- og 16-årige fra 2017-2018, hvorfor vi er 
optimistiske omkring stigningen i ansøgertallet til EUD som 1. prioritet, som går imod det faldende antal unge i målgruppen. 

 

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 de 
kommende år. 

 

Afgivende skoler 
Vi har udtrukket data på, hvilke skoler vores elever kommer fra. UCH fik ansøgninger fra elever fra 94 forskellige skoler, 
hvoraf godt 50 er efterskoler. Flertallet sendte under 3 elever til UCH, mens 24 skoler havde mindst 5 elever, som søgte UCH 
i mindst ét af de sidste 4 år. Udviklingen i elevtilgangen fra disse skoler vises i tabel 1.3 herunder, og samtlige skoler med 
ansøgere kan ses i bilaget. 
 
Tabel 1.3: Skoler som havde flest ansøgere til UCH, 2013-2018 
 

  Antal ansøgere 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Afgivende skole Beliggenhed             

Nøvlingskov Efterskole Herning       3 7 8 

Skolen på Sønderager Herning     6     5 

Vildbjerg Skole Herning     3   5   

Idrætsefterskolen Lægården Holstebro 5 4 4 5 6 4 

Nørre Boulevard Skolen Holstebro 5       5 6 

Rydhave Slots Efterskole Holstebro 6 7 6       

Sct. Jørgens Skole Holstebro 42 45 28 45 35   

Staby Efterskole Holstebro 7 9 12 11 6 15 

Sønderlandsskolen Holstebro     4     5 

Tvis Skole Holstebro 8   5 5     

Uddannelsescenter Holstebro Holstebro           44 

Ulfborg Skole Holstebro 6       5 3 

Vinderup Realskole Holstebro 13 16 16 17 7 19 

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole Lemvig 6 5   4 4 3 

Christinelystskolen Lemvig 25 24 11 22 13 14 

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Lemvig 6   8 7 8 6 

Nørre Nissum Efterskole Lemvig 8 13   4 5 12 

Brejninggaard Efterskole 
Ringkøbing-
Skjern     6 3   3 

Den danske Design- og 
Håndværksefterskole i Skjern 

Ringkøbing-
Skjern 9 6 9 4 9 8 

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 
Ringkøbing-
Skjern       6     

Hardsyssel Efterskole Struer 4 6 6 8 13 6 

Lyngs Idrætsefterskole Struer     3 5 8 4 

Struer Statsgymnasium Struer 3 9 15 9 10 7 

Thyholm Skole Struer 5 6 3 7 7 4 
 
Ud af skolens 278 ansøgere i marts 2018 kom hovedparten (44 ansøgninger) fra elever på Uddannelsescenter Holstebro, dvs. 
skolens 10. klassecenter, STEP 10, som startede i skoleåret 2017-18, hvor Sct. Jørgens Skole lukkede som 10. klassecenter i 
Holstebro. 
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Vinderup Realskole, Staby Efterskole, Christinelystskolen og Nr. Nissum Efterskole leverede også alle sammen mere end 10 
ansøgere i 2018 og et stigende antal i forhold til året før, hvor disse skoler dog alle dykkede. 
 
UCH har et godt samarbejde omkring uddannelsesorienteringsaftner med både Staby Efterskole, Nr. Nissum Efterskole, 
Hardsyssel Efterskole, Lyngs Idrætsefterskole, Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole samt Idrætsefterskolen Lægaarden, 
men det er altid vanskeligt at vurdere effekten at dette samarbejde, da efterskolernes elever ikke nødvendigvis kommer fra 
UCHs naturlige opland. Derudover har vi haft besøg af mindre grupper af elever fra forskellige efterskoler som fx DHE, når 
efterskolernes vejledere har fundet behov for det op til tilmeldingsfristen. 
 
Skolerne markeret med beige har sendt en del 10. klasseelever i brobygning på UCH. Også de andre skoler fra Holstebro har 
sendt enkelte elever fra 9. klasse i brobygning på UCH, hvor de kan have mødt skolen og dannet sig et førstehåndsindtryk.  

Ansøgninger til de forskellige GF1-hovedområder og GF2-uddannelser 
Tabel 1.4: 1. prioritetsansøgninger fra elever i 9. og 10. klasse til de forskellige hovedområder og GF2-uddannelser 

 
Hovedområde Antal 

ansøgninger i 
2015 

Antal 
ansøgninger i 

2016 

Antal 
ansøgninger i 

2017 

Antal 
ansøgninger i 

2018 

Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser 

60 51 38 53 

Kontor, handel og 
forretningsservice 

33 34 35 36 

Teknologi, byggeri og 
transport 

134 161 157 182 

I alt GF1 227 246 230 271 

     
GF2-uddannelse         
Anlægsstruktør, 
bygningsstruktør og 
brolægger 

- - - - 

Bager og 
konditoruddannelsen 

- - - - 

Elektriker - - - - 

Gourmetslagter - - - - 

Industriteknikeruddannelsen - - - - 

Lager- og 
terminaluddannelsen 

- - - - 

Landbrugsuddannelsen - - - - 

Træfagenes 
byggeuddannelse 

- - - - 

 
For alle de nævnte GF2-uddannelser har der været mindre end 3 ansøgere, hvorfor der står en streg i tabel 1.4. I 2016 
drejede det sig om 2 elever i alt, mens det var 7 elever i både 2017 og 2018. Disse meget få elever vil vi ikke analysere på. 
 
En del af GF1-ansøgerne i marts starter ikke på uddannelserne, ligesom der kan komme andre til inden starten i august. Det 
ses i figur 1.2, som viser, hvor mange elever, der startede i august på de forskellige hovedområder. I 2016, 2017 og 2018 var 
der således henholdsvis 3%, 7% og 8% færre, som startede i august i forhold til antallet, som søgte med førsteprioritet i marts 
samme år. 
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Figur 1.2: Antal elever som startede på GF1 UCH, 2016-2018 

Dette kan bl.a. skyldes, at en del af eleverne ikke var uddannelsesparate – og dermed ikke opfyldte optagelseskravene. Så 
efter optagelsesprøve og vejledningssamtale kan de være blevet vejledt til fx at tage 10. kl. først. Andre ansøgere kan have 
skiftet mening og søgt mod et af gymnasierne i stedet. Endelig kan enkelte elever have tegnet en uddannelsesaftale og være 
startet direkte i en virksomhed. 
 

Tabel 1.5: Antal elever som efter grundskolen søgte GF1 på UCH som 1. prioritet, opgjort på hovedområder og 

parathedsvurdering 

GF1 
hovedområde 

Parat 
Vejledervurdering 

Antal 
ansøgninger 

i 2015 

Antal 
ansøgninger 

i 2016 

Antal 
ansøgninger 

i 2017 

Antal 
ansøgninger 

i 2018 

Fødevarer, 
jordbrug og 
oplevelser 

Ikke parat 3 - 3 - 

Parat 57 49 35 52 

% ikke parat 5,0%  7,9%  

Kontor, handel 
og 
forretningsservice 

Ikke parat - - 4 5 

Parat 32 33 31 31 

% ikke parat 
 

  11,4% 13,9% 

Teknologi, 
byggeri og 
transport 

Ikke parat - 5 17 11 

Parat 134 156 140 171 

% ikke parat  3,1% 10,8% 6,0% 

I alt GF1, UCH Ikke parat 4 8 24 17 

Parat 223 238 206 254 

% ikke parat 1,8%              3,3% 10,4% 6,3% 

 
Tabel 1.5 viser, at det er især var inden for hovedområdet ”Kontor, handel og forretningsservice”, at vi havde ansøgninger fra 

elever, som ikke var uddannelsesparate.  

  

 

239 

215 

249 
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Tabel 1.6: Antal elever som efter grundskolen søgte GF1 på UCH som 1. prioritet og antal elever, som startede i august, 

fordelt på fagretninger 

 2016 2017 2018 

Hovedområder 
Ansøgere i 
marts 

Startede i 
august, 
egne tal 

Ansøgere i 
marts 

Startede i 
august, egne 
tal 

Ansøgere i 
marts 

Startede i 
august, 
egne tal 

Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser 

51 
42 

38 
34 

53 
44 

Kontor, handel og 
forretningsservice 

34 
42 

35 
38 

36 
41 

Teknologi, byggeri og 
transport 

161 
157 

157 
152 

182 
159 

I alt GF1 246 241 230 224 271 244 

 

På trods af, at tabel 1.5 viser, at der var flest ikke uddannelsesparate elever blandt eleverne, der søgte ”Kontor, 

handel og forretningsservice”, så fremgår det af tabel 1.6, at der inden for dette hovedområde rent faktisk var 

flere elever, som påbegyndte uddannelsen i august. I 2018 drejede det sig om 14% flere. Det kan skyldes, at de 

ikke uddannelsesparate kom ind alligevel efter en optagelsesprøve kombineret med, at flere elever søgte 

uddannelsen efter marts måned. Fx elever, som er blevet afvist til en gymnasial optagelsesprøve.  

For de øvrige hovedområder var der færre, der startede i august end der søgte i marts. Inden for ”Fødevarer, 

jordbrug og oplevelser” var det 17% færre, og inden for ”Teknologi, byggeri og transport” var det 13% i 2018. 

Indsatser for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 

Det er ikke kun på UCH, at tilmeldingstallene i marts var højere en det antal elever, som reelt startede i august. 
Det er en landsdækkende tendens, som adresseres i regeringens seneste udspil, ”Fra folkeskole til faglært – 
erhvervsuddannelser til fremtiden”. Her er et af indsatspunkterne nemlig, at erhvervsskolen skal sørge for at 
skabe relationer allerede ved tilmeldingen til 9. og 10. kl. elever, så de er mindre tilbøjelige til at fortryde valget 
inden starten i august. 

 

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. 

 

Som noget nyt har vi i efteråret afsluttet alle brobygningsforløb for 9. og 10. klasse med en fælles karrierefredag, hvor 

eleverne skulle reflektere over det, de havde lært i brobygningen og relatere det til deres kommende ungdomsuddannelse og 

livet i det hele taget.  

 

Smartskills 

UCH er leadpartner i projekt Smartskills, der løber frem til januar 2020 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”. 
Det har været vanskeligt at finde ressourcer i de enkelte afdelinger til at gennemføre aktiviteter i Smartskills-regi, så i foråret 
2018 blev det besluttet at anvende de resterende midler til at ansætte en fuldtids projektmedarbejder.  
 



9 
 

Overordnet er det projektmedarbejderens opgave at udvikle en række undervisningsforløb med færdigt tilrettelagt materiale 
koblet op på virksomhedsbesøg og praktiske forløb i erhvervsskolernes værksteder, så flere i fremtiden får interesse for og 
vælger en erhvervsuddannelse. 

Undervisningsforløbene skal afpasses til 6. og 7. kl., idet der i disse årgange er knap så meget pres på den daglige 
undervisning ift intro-kurser, brobygning, terminsprøver, eksamensforberedelse osv. Samtidig viser forskellige undersøgelser 
om valgprocesser, at interessen og modtageligheden for mere praktiske og interessebetonede uddannelser kan være større i 
disse årgange, der endnu ikke har ”lukket sig” ift valg af ungdomsuddannelse. 

Udgangspunktet for disse eksemplariske forløb er folkeskolernes egne fag, fx dansk, matematik, naturfag, håndværk og 
design osv., og forløbene skal hjælpe den enkelte lærer med at nå målene for faget. 

Under hensyntagen til de enkelte fags kompetencemål, har projektmedarbejderen beskrevet, hvilke færdigheds- og 
vidensmål eleverne opnår gennem undervisningsforløbet, så folkeskolelærerne ser tilbuddet som en hjælp til at nå fagets mål 
og ikke som en ekstra, tidsrøvende aktivitet. Folkeskolelærerne skal med projektet tilbydes helt konkret hjælp i klassen til 
opstarten og organiseringen af forløbene. 

Lokale virksomheder og erhvervsuddannelsesinstitutioner indarbejdes i projektet, så der til hvert undervisningsforløb 
naturligt er koblet en mulighed for et virksomhedsbesøg og/eller en værkstedsaktivitet i et af erhvervsuddannelsernes 
værksteder/undervisningslokaler. 

Dermed får folkeskolelærerne lettere ved at koble de almene skolefag til erhvervsuddannelser og dertilhørende lokale 
erhvervsuddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder og jobfunktioner. 

Interessen fra 7. kl. lærerne har indtil videre været overvældende, og der er allerede afprøvet en del af de praksisfaglige 
forløb i både tømrer-, auto-, og fødevareafdelingerne. 

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 arrangerer vi efter aftale særlige 

besøg for mindre grupper af interesserede efterskoleelever fra fx Design- og Håndværksefterskolen.  

 

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 har vi tilbudt 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). I indeværende skoleår har vi på denne måde haft ca. 35 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 regionalt projekt om karrierelæring i samarbejde med Asmildkloster 

Landbrugsskole, Skive College og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. I projektet arbejder vi med eksisterende 

aktiviteter i udskolingen og på erhvervsuddannelserne og tilfører 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. 

I 2018 har vi bl.a. arbejdet med følgende rettet mod elever i grundskolen som led i projektet: 

- Karrierelæring er blevet en del af den obligatoriske EUD10 brobygning i 6 uger. 

- Karrierelæring er blevet en del af brobygningen i 9. og 10. klasse via karrierefredagen, som beskrevet ovenfor. 
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- Karrierelæring gennem særlige undervisningsforløb i vores skolepraktikcentre for elever i 8. og 9. klasse fra 

Sønderlandsskolen og Rolf Krake Skole. 

Projektet gennemføres i perioden 01.11.17-31.10.19, men der søges pt om at forlænge perioden. 

 

Resultatmål 
Vi forventer i 2019 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 2018 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 2.1: Status 3 mdr. efter gennemført grundforløb, for elever der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende  år 

   2013 2014 2015 2016 2019 

 Sta-

tus 

 Resul-

tat 

Resultat, 

landsplan 

Resultat Resultat, 

landsplan 

Resultat Resultat, 

landsplan 

Resultat Resultat, 

landsplan 

Resultatmål 

 I 

hoved-

forløb 

Uddannelsesaftale 34,0% 30,1% 34,3% 29,1% 36,1% 32,5% 39,0% 35,8% 41% 

 

Skolepraktik 8,3% 8,2% 10,1% 8,7% 11,4% 11,0% 14,6% 10,6% 14% 

 
Ikke i 

hoved-

forløb 

Frafald under 

grundforløbet 

29,2% 30,0% 25,6% 29,5% 25,2% 26,5% 20,4% 22,9% 19% 

 
Frafald efter 

grundforløbet 

22,3% 26,9% 24,9% 27,2% 22,7% 25,9% 19,2% 25,4% 19% 

 
Ingen aftale, men har 

haft 

3,0% 2,5% 2,3% 2,6% 2,5% 3,1% 4,1% 3,4% 4% 

 
Studiekompetencegivende 

forløb (eux) 

        2,0% 0,9% 1,9% 0,8% 2% 

 
Status ukendt 3,2% 2,4% 2,9% 2,8%     0,9% 1,1% 1% 

 
  I alt 1.077 59.858 1.051 62.346 988 63.353 864 59.939 

 

Note: Tabellen viser, hvor stor en andel, der hhv. starter på hovedforløb eller ikke gør, ud af de personer, der er startet på 

en erhvervsuddannelse i et givent kalenderår. I opgørelsen følges personer, der er startet (førstegangstilgang) på et 

grundforløb i et givent kalenderår. Denne population svarer til forløbsstatistikken for grundforløbet.  

  

Tre måneder efter eleverne har fuldført grundforløbet (eller senest på opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører 

grundforløbet) bliver det opgjort, hvor mange der er i gang med hovedforløbet, enten med status ”uddannelsesaftale” eller 

”skolepraktik”, og hvor mange der ikke er i gang med hovedforløbet, enten med status ”frafald under grundforløbet” (dvs. 

ikke har gennemført et grundforløb på opgørelsestidspunktet), ”frafald efter grundforløbet” (dvs. har fuldført grundforløbet, 

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

opgørelsestidspunktet) eller i gang med det studiekompetencegivende forløb (eux). 

  

Status ukendt er elever, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke er gået fx 3 måneder siden eleven har opnået en kvalifikation 

til hovedforløbet. År er starttidspunkt på uddannelsen. Se mere om opgørelsen under ”Om data”. 

Tabel 4.1 viser, at det er gået den rigtige vej på UCH for eleverne, der har påbegyndt grundforløbet i perioden 2014-2016. 

Andelen i uddannelsesaftale 3 måneder efter grundforløbets afslutning er steget med knap 6 procentpoint, og andelen i 

skolepraktik er steget med 4,5 procentpoint, hvilket samlet set betyder, at 53,6% af eleverne, der gik i gang med 

grundforløbet i 2016 var i gang med hovedforløbet 3 måneder efter tidspunktet for grundforløbets afslutning. Dette er en 

stigning på i alt 9,2 procentpoint sammenlignet med 2014. Stigningen kan tilskrives et fald på 5,1 procentpoint i frafaldet på 

grundforløbet i samme periode. 

Tabel 2.1 viser, at 0,9% af eleverne i 2016 på UCH havde status ukendt, hvorfor vi ikke kan vide, hvordan det er gået disse 

elever. Dem lader vi derfor ude af analysen. Med reformen i 2015 fik vi 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 fortsat var 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) 
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Figur 2.1: Udvikling i andelen af elever, som fortsætter i hovedforløb eller eux-studieforløb og andelen, som falder fra 

 

Figuren indikerer, at det efter reformen i 2015 er gået 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 2.2: Frafald på baggrund af socioøkonomisk reference for elever på grundforløb frem til hovedforløb 

Institution Afdeling 

Uddannelses-

gruppe 

2016 

 Frafald 3 

mdr efter 

opnået 

kvalifikation 

- 

gennemsnit 

Socioøkonomisk 

reference 

Forskel (* 

= 

signifikant) 

 Uddannelsescenter 

Holstebro 

Holstebro 

Handelsskole
 

(661402)
 

Gruppe: Kontor, 

handel og 

forretningsservice 

0,53 0,57 0,04* 

 Holstebro 

Tekniske Skole
 

(661414)
 

Gruppe: 

Fødevarer, 

jordbrug og 

oplevelser 

0,35 0,48 0,13* 

 Gruppe: 

Teknologi, 

byggeri og 

transport 

0,33 0,35 0,02* 

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

baggrund. Eleverne følges fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald 

(hvis eleven ikke opnår uddannelsesaftale), sker altså her fra start på grundforløbet frem til hovedforløbet.  

 

For hver uddannelsesgruppe (Fødevarer, jordbrug og oplevelser; Kontor, handel og Forretningsservice; Omsorg, sundhed og 

pædagogik og Teknologi, byggeri og transport) er der beregnet en statistisk model for sammenhængen mellem, om eleven 

opnår uddannelsesaftale eller ej og karaktererne fra grundskolen samt socioøkonomiske baggrundsvariable. Resultatet er et 

forventet elevfrafald på den enkelte afdeling, hvor der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold. 

 

Usikkerheden på afdelingens forventede elevfrafald er herefter estimeret og er angivet i form af et usikkerhedsinterval. Ligger 

afdelingens faktisk observerede elevfrafald inden for denne usikkerhed, da kan det ikke afvises at frafaldet er på niveau med 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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



13 
 

frafaldet på landsplan, når der er taget højde for afdelingens elevgrundlag. Ligger det observerede frafald over eller under 

usikkerhedsintervallet, da er frafaldet på afdelingen større eller mindre end forventet. 

 

Det forventede og det faktiske elevfrafald er angivet som andele, dvs. man fx kan se, hvor stor en andel af eleverne på en 

afdeling, der forventes at falde fra. 

Inden for alle UCH’s hovedområder afveg frafaldet signifikant fra frafaldet på landsplan, når der tages hensyn til den 

socioøkonomiske reference. Dette er en forbedring i forhold til 2015, hvor det kun var inden for ”Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser”, at der var en sådan positiv signifikant forskel. 

I 2016 lå frafaldet på ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” således 13 procentpoint under, hvad der kunne forventes, når den 

socioøkonomiske reference medtænkes. For ”Kontor, handel og forretningsservice” og ”Teknologi, byggeri og transport” var 

forskellene også positive, men dog mindre, nemlig henholdsvis 4 procentpoint og 2 procentpoint. 

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 

relationsmedarbejderen på skolehjemmet 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. 

I juni 2017 indgik UCH en aftale med en lokal psykoterapeut, som relationsmedarbejderen kan henvise til i særlige tilfælde. 

Den enkelte elev kan så få op til 5 samtaler hos psykoterapeuten. Hvis der er behov for flere samtaler får eleven og evt. 

dennes forældre et tilbud om at kunne fortsætte samtalerne mod betaling. 

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 2.3: Supplerende indikatorer for frafald 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Frafalds 

indikatorer 

Antal 

elever 

UCH 

Andel 

UCH 

Andel 

lands

plan 

Antal 

elever 

UCH 

Andel 

UCH 

Andel 

lands

plan 

Antal 

elever 

UCH 

Andel 

UCH 

Andel 

lands

plan 

Antal 

elever 

UCH 

Andel 

UCH 

Andel 

lands

plan 

Antal 

elever 

UCH 

Andel 

UCH 

Andel 

lands

plan 

Resul-

tatmål 

UCH 

Frafald på 

grundforløbe

t 1. og 2. del 

(afbrud u. 

omvalg, 3 

mnd efter 

tilgang)
 

174 16,8

% 

15,9

% 

119 14,1

% 

15,0

% 

94 11,7

% 

12,5

% 

65 8,2% 12,1

% 

       7,0% 

Frafald på 

hovedforløb 

(afbrud u. 

omvalg, 3 

mnd efter 

tilgang)
 

39 7,9% 9,0% 29 6,6% 8,9% 20 3,8% 7,0% 28 5,7% 7,1%        5,0% 

Frafald i 

overgang ml. 

grundforløbe

ts 1. og 2. 

del (ikke 

igang med 

GF2 1 måned 

efter 

gennemførels

e af GF1)
 

            7 3,2% 7,0% 6 2,8% 8,9% 7 3,6% 8,9%  3,0% 

Frafald i 

overgang ml. 

grund- og 

hovedforløb 

(ikke i gang 

med 

hovedforløb 3 

måned efter 

gennemførels

e af GF2)
 

286 40,3

% 

46,4

% 

288 40,9

% 

46,0

% 

221 34,2

% 

40,4

% 

172 28,3

% 

37,1

% 

   
27,0% 

Note:  

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet: Tabellen viser hvor mange elever der tre måneder efter 

start på uddannelsen er faldet fra, dvs. at der er gået tre måneder efter personens start på uddannelsen uanset hvornår 

eleven er startet i løbet af et kalenderår. 

 

Frafaldet opgøres ud fra afbrud uden omvalg, som betyder at personen har afbrudt sit grund-/hovedforløb, men ikke er 

startet på et andet grund-/hovedforløb (personen kan godt være startet på fx en erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet 

– det tæller ikke som et omvalg i statistikken). 

 

I statistikken indgår hver person (cpr.nr) kun ved første tilgang til et grund-/hovedforløb i løbet af et kalenderår. Hvis en 

person i det efterfølgende kalenderår starter på en ny uddannelse eller har haft en pause fra uddannelsen på mere end syv 

måneder for grundforløbselever og 18 måneder for hovedforløbselever indgår personen i statistikken for det efterfølgende 

kalenderår. Kalenderåret angiver starttidspunktet på uddannelsen og beregnes ved hjælp af startdatoen for første 

skoleforløbsplacering. 

 

Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A eller eud-indberetningen, for de 

institutioner, der anvender et andet administrativt system end EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt 

andet afgangsmeldinger og skoleperioder. 

 

Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Tabellen viser hvor mange elever, der en måned efter at have 

gennemført grundforløbets 1. del ikke er i gang med grundforløbets 2. del.  
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I opgørelsen indgår kun elever, der er afgangsmeldt på grundforløbets 1. del. Dvs. eleven er afgangsmeldt grundforløbets 1. 

del med adgangskoden ”33-Gennemført GF1”. Opgørelsen af kalenderåret 2018 omfatter elever, der er afgangsmeldt i 

perioden 1. august 2017-1. februar 2018.  

 

Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A eller eud-indberetningen, for de 

institutioner, der anvender et andet administrativt system end EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt 

andet afgangsmeldinger og skoleperioder. 

 

Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløbet: Tabellen viser hvor mange elever, der tre måneder efter at 

have gennemført grundforløbet (efter reformen på grundforløbets 2. del) ikke er i gang med et hovedforløb. Dette kan både 

være elever der er faldet fra mellem grundforløbet og hovedforløbet, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået 

til hovedforløbet, eller elever, der er startet på hovedforløbet, men faldet fra på opgørelsestidspunktet. 

 

I opgørelsen indgår kun elever, der har gennemført grundforløbet i løbet af et kalenderår (dvs. perioden 1.januar-

31.december). En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne har fået kvalifikation til hovedforløbet eller er afgangsmeldt, 

som fuldført på grundforløbet (herunder også elever der afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet – fortsætter ej"). 

 

I statistikken kan forekomme elever, der fx i 2014 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 2015 tager et 

opgraderingsforløb. I de tilfælde vil eleven tælle med i opgørelsen for både 2014 og 2015. 

 

Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra institutionernes studieadministrative systemer EASY-A og EASY-P eller 

eud-indberetningen, for de institutioner, der anvender et andet administrativt system end EASY-A. Opgørelserne er dannet ud 

fra registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, adgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A/EUD-indberetningen. 

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

I analysen af de supplerende faktorer vil vi gå i dybden med tallene i tabel 2.3 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 2016, 2017 og 2018, som er de nyeste tal og dem, vi især har mulighed for at reagere på. 
 
Det generelle frafaldsbillede i tabel 2.3 viser, at frafaldet på GF1 og GF2 på UCH er gået ned i hele perioden fra 1014–2017, 
hvor det i 2017 lå på 8,2%, mens det i 2014 lå på 16,8%. Altså en halvering af frafaldet. Sammenlignet med landet som 
helhed, så lå frafaldet på UCH under landsgennemsnittet. Frafaldet på hovedforløbet har svinget noget i samme periode; 
men også været under landsgennemsnittet. Det samme gjorde sig gældende for frafaldet i overgangen mellem GF1 og GF2. 
Mens frafaldet i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på UCH er faldet de seneste 3 år og også lå under 
landsgennemsnittet. Det generelle billede for UCH vises nedenfor i figur 2.2. 
 

Figur 2.2: Generelt billede af frafaldet på UCH, 2014 – 2018. 
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Vurdering af udviklingen i resultater 

 

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del 
I analysen af frafaldet på GF1 og GF2 vil vi bruge UCHs egne tal, som dækker det samlede frafald fra start på henholdsvis GF1 

og GF2 til afslutningstidspunktet 20 uger senere. 

Tabel 2.4: Frafald på GF1, fordelt på fagretninger 2016-18, egne tal 

 

Figur 2.3: Frafald på GF1, fordelt på fagretninger 2016-18, egne tal 

 

Tabel 2.4. og figur 2.3. viser, at UCH’s samlede frafald de to sidste år var 7%. Frafaldet har varieret, 

fagretningerne/afdelingerne imellem. I de to sidste år er ingen elever på Business EUD faldet fra. Frafaldet er faldet støt over 

de sidste tre år på Teknologi, Transport og Business EUX. Kun på Jordbrug og Byggeri har der været en stigning i frafaldet på 

GF1 i 2018 sammenlignet med året før. På Jordbrug er der tale om så lille et antal elever, at der næppe kan udledes en 

tendens. I Byggeri er der reelt også tale om så lille et antal, at der vanskeligt kan analyseres på det, men der er fx tale om 

elever som kort tid efter uddannelsesstart ændrede uddannelsesønske til fx HTX. 
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Tabel 2.5: Frafald på GF2, efterårshold, fordelt på uddannelser, egne tal 

 

Tabel 2.6: Frafald på GF2, forårshold, fordelt på uddannelser, egne tal 

 

Figur 2.4: Frafald på GF2, egne tal 
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Tabel 2.5 og 2.6 og figur 2.4 viser udviklingen i frafaldet på GF2 de seneste 3 år, fordelt på henholdsvis efterårshold 

og forårshold. Efterårsholdene bestod af lidt ældre elever, som havde været ude af grundskolen i et eller flere år, mens 

forårsholdene bestod af GF1-elever, som fortsatte på GF2 sammen med ældre elever, der startede direkte på GF2.  

På forårsholdene har UCHs samlede frafald været faldende, mens frafaldet på efterårsholdene 2018, som sluttede i januar 

2019 var større end året før. Dette skyldes primært en stigning i frafaldet på teknologi, som havde 51 elever, hvoraf 16 faldt 

fra (31%). Også inden for jordbrug, bygningsmalere, træfagene og EUD business var frafaldet på det seneste efterårshold 

større end efteråret før. Det modsatte gjorde sig gældende for fødevarer, auto og lager, hvor frafaldet var mindre. 

Teknologi har oplevet en stigende søgning, særligt tæt op til uddannelsesstart, og der har været en ret stor andel af ansøgere 

med udenlandsk baggrund, fx syrisk eller rumænsk. Disse ansøgere har formelt set tilstrækkelige danskkundskaber, men reelt 

er det en stor udfordring for mange af dem at følge med og forstå de faglige udtryk og begreber, fordi de mangler 

fagsproglige forudsætninger. Denne problemstilling har i flere tilfælde givet anledning til frafald.  

Generelt er beskæftigelsessituationen pt så positiv, at den direkte søgning til GF2 er lavere end sædvanligt. Men antallet af 

unge med uddannelsespålæg, som presses i uddannelse er ikke faldet, så denne gruppe fylder forholdsvis mere i det samlede 

billede og dermed også i frafaldsstatistikken. 

Frafald på hovedforløbet 
Figur 2.5: Frafald på hovedforløbet, 2013 - 2017 

 

Figur 2.5 viser, at frafaldet på hovedforløbet har været støt faldende fra 2013 – 2016, hvorefter det så er steget i 2017 til 

5,7%, svarende til, at 28 elever er faldet fra jf tabel 2.3. 

Tabel 2.7. Frafald på hovedforløb i 2017, fordelt på uddannelser 

  Status 3 måneder efter tilgang   
Uddannelsesundergruppe Uddannelse Afbrud 

uden 
omvalg 

Fuldført Igang I alt 

Gruppe: Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser 

Bager og konditoruddannelsen - - 49 50 

Ernæringsassistent - 6 32 40 

Gastronom - - 27 29 

Gourmetslagter 7 - 44 51 

Landbrugsuddannelsen - - 11 11 

Gruppe: Kontor, handel 
og forretningsservice 

Detailhandelsuddannelse med 
specialer 

- - 7 10 

Kontoruddannelse med specialer - - 55 55 

Gruppe: Teknologi, 
byggeri og transport 

Bygningsmaler 3 - 32 37 

Cnc-teknikeruddannelsen - - - 3 

Lager- og terminaluddannelsen 3 - 53 57 

Personvognsmekaniker - - 34 36 

Støberitekniker - - - - 

Teknisk designer - - 21 22 

Træfagenes byggeuddannelse 3 - 44 47 

Vejgodstransportuddannelsen - 4 34 40 
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Tabel 2.7 viser, at de fleste uddannelser havde færre end 3 elever, som havde afbrudt uddannelsen 3 måneder efter starten 

på hovedforløbet i 2017. Kun gourmetslagteruddannelsen skilte sig ud, hvor der var 7 elever, svarende til 14% af eleverne, 

som afbrød deres uddannelse. 

UCHs egne tal viser dog desværre, at frafaldet ser ud til, at have været større end det billede, der tegnes i tabel 2.7.  

På bageruddannelsen var der således 17 ophævede aftaler inden for de første 3 måneder (prøvetiden) og på 

slagteruddannelsen var tallet 12. Om disse elever så har fået en ny aftale senere ved vi dog ikke umiddelbart.   

Frafald i overgangen mellem GF1 og GF2 
Figur 2.6: Frafald i overgangen mellem GF1 og GF2, 2016-18. Status 1 måned efter afsluttet grundforløb 

 

Figur 2.6 viser, at der har været en høj overgang til GF2 i alle tre år. I januar 2018 viste tallene, at 3,8% af eleverne på GF1-

holdet i efteråret 2017 var faldet fra, hvilket svarer til 6 elever.  

Tabel 2.8: Frafald i overgangen mellem GF1 og GF2, 2018, status 1 mdr. Fordelt på hovedområder 

 I gang med gf2 Ikke i gang med gf2 

Fra uddannelse I gang med gf2 Ingen 
overgang til 

gf2 

Startet på gf2, 
men faldet fra 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 20 - - 

Kontor, handel og forretningsservice 36 - - 

Teknologi, byggeri og transport 129 3 - 

 
Tabel 2.8 viser, at de 6 elever var fordelt med 3 elever (svarende til 2%) på hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport”, 

og de sidste 3 elever på de to andre hovedområder. De ganske få elever, som ikke fortsatte, var altså fordelt på alle 

hovedområderne, hvorfor der ikke kan tales om et mønster i frafaldet. 

Frafald i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet 
Figur 2.7: Overgang mellem grundforløb og hovedforløb, status 3 mdr. efter afsluttet GF2, 2015 - 2017 
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Figur 2.7 viser udviklingen i overgangsfrekvensen til hovedforløbet efter afsluttet grundforløb fra 2015-17. Der er tale om en 

positiv udvikling, idet flere og flere elever er fortsat i hovedforløbet i enten uddannelsesaftale eller skolepraktik. I 2017 var 

det således 72% af eleverne, svarende til 435 elever, der fortsat var i gang med uddannelsen 3 måneder efter afslutningen af 

grundforløbet. I 2015 og 2016 var tallene henholdsvis 417 og 425 elever, så det er altså også det højeste antal elever, vi i de 

sidste tre år har haft i gang på hovedforløbet på UCH.  

Tabel 2.9 nedenfor viser, hvordan det så ud for de forskellige uddannelser i 2017. 

Tabel 2.9: Overgang fra grundforløb til hovedforløb, status 3 mdr. fordelt på uddannelser, 2017 

  I gang med HF   Ikke i gang med HF 

Fra uddannelse Uddannelsesaftale Skolepraktik I 
gang 
med 
HF (I 
alt) 

I 
gang 
med 
HF 
(%) 

Ingen 
overgang 

til HF 

Startet 
på HF, 
men 

faldet 
fra 

Ikke i 
gang 

med HF 
(I alt) 

Anlægsgartner 6 3 9 90% - - - 

Anlægsstruktør, bygnings-
struktør og brolægger 

5 - 5 71% - - - 

Bager og 
konditoruddannelsen 

34 - 34 79% 8 - 9 

Byggemontagetekniker - - -  - - - 

Bygningsmaler 16 4 20 87% - - 3 

Data- og 
kommunikationsuddannelsen 

7 10 17 90% - - - 

Detailhandelsuddannelse 
med specialer 

20 12 32 50% 30 - 32 

Dyr, planter og natur - - -  - - - 

Dyrepasser - - -  7 - 7 

Elektriker 25 6 31 91% - - 3 

Ernæringsassistent 10 13 23 74% 7 - 8 

Eventkoordinatoruddannelsen - - -  - - - 

Gartner - - 4 67% - - - 

Gastronom 12 5 17 63% 4 6 10 

Gourmetslagter 26 - 27 90% - - 3 

Greenkeeper - - -  - - - 

Handelsuddannelse med 
specialer 

7 4 11 58% 8 - 8 

Havne- og 
terminaluddannelsen 

- - -  - - - 

Industriteknikeruddannelsen 5 3 8 89% - - - 

Kontoruddannelse med 
specialer 

22 8 30 47% 32 - 34 

Lager- og 
terminaluddannelsen 

14 4 18 60% 10 - 12 

Landbrugsuddannelsen 13 - 13 87% - - - 

Merkantil 5 - 5 24% 16 - 16 

Personvognsmekaniker 23 16 39 95% - - - 

Skov- og naturtekniker - 5 7 88% - - - 

Smedeuddannelsen 12 - 14 88% - - - 

Støberitekniker - - -  - - - 

Teknisk designer - - -  - - - 

Træfagenes 
byggeuddannelse 

37 14 51 91% - 3 5 

Vejgodstransportuddannelsen 14 - 14 78% 4 - 4 
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Figur 2.8: Overgang til uddannelsesaftale eller skolepraktik, 2017. Status 3 mdr., fordelt på uddannelser 

 

Tabel 2.9 og figur 2.8 viser, at der var store forskelle uddannelserne imellem i hvor mange elever, der var i gang med 

hovedforløbet 3 måneder efter afsluttet grundforløb. Gennemsnitligt for UCH drejede det sig om 72% i 2017, jf figur 2.7. 

Frafaldet efter afsluttet grundforløb hænger sammen med mulighederne for at indgå en uddannelsesaftale. Om end vi i figur 

2.7 også så en stigning i andelen af elever, som valgte skolepraktik, frem for at droppe ud af uddannelse.  

11 uddannelser (tømrer, smed, skov- og naturtekniker, personvognsmekaniker, landbrug, industritekniker, gourmetslagter, 

elektriker, data og kommunikation, bygningsmaler og anlægsgartner) udmærkede sig ved, at omkring 90% af eleverne var i 
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gang på hovedforløbet. Bortset fra skov- og naturtekniker, og til dels data- og kommunikationsuddannelserne 

repræsenterede disse uddannelser i 2017 brancher med stor gang i hjulene og dermed behov for elever. 

Til gengæld lå de tre merkantile uddannelser (detailhandel, handel og kontor) et godt stykke under gennemsnittet. Ligesom 

også gastronom- og lageruddannelsen lå under gennemsnittet med kun 60% af eleverne, der var i gang på hovedforløbet 3 

måneder efter afsluttet grundforløb. 

Inden for de merkantile uddannelser var der rift om de elevpladser, der blev udbudt. Og der er en tendens til, at hhx-

eleverne kom forrest i køen, når der skulle ansættes, hvilket gjorde det vanskeligt at få alle eud-eleverne med 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 indre attraktive for virksomhederne. 

En del af eleverne på lager- og terminaluddannelsen var voksne elever, som af økonomiske grunde måske var tilbøjelige til at 

vælge skolepraktik fra. 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 

Fravær og frafald hænger sammen. I det kommende år vil vi have et skærpet fokus på fravær. Bl.a. i måden fraværet 
registreres og opgøres på, så der bliver en ensartethed i det på hele UCH. I kombination med dette vil vi også udarbejde fælles 
retningslinjer for, hvordan kontaktlærere, studievejledere og uddannelsesledere følger op på og støtter elever, som udviser 
manglende studieaktivitet.  
 

Indsatser på grundforløbets 1. del 
For unge mennesker er det meget vigtigt at høre til, at være en del af et socialt fællesskab sammen med andre unge. Derfor 
fortsætter vi på alle fagretningerne arbejdet med at hjælpe eleverne ind i attraktive fællesskaber. Både faglige fællesskaber, 
hvor de får en række forskellige fagidentiteter at spejle sig i. Og sociale fællesskaber, hvor de får venner og tryghed. Begge 
dele kræver fokus på relationsopbygning. Det foregår meget intenst under introduktionsforløbet i de første to uger. Og det 
foregår løbende hen over GF1 i tilrettelæggelsen af undervisningen og øvrige aktiviteter. Her vil der være events, hvor 
eleverne får mulighed for at se sig som en del af et fagligt fællesskab og markere dette over for omverdenen. . Fx når 
fagretningen ”Bil, chauffør og lager” afslutter et elbilprojekt med, at eleverne i samlet karavane kører i deres selvbyggede 
elbiler med trailere til centrum af Holstebro. Eller når fagretningen ”Maduniverset” afholder et stort julemarked på skolen.  
 
I efteråret 2018 har UCH fået midler fra Undervisningsministeriets pulje ”Kend dit fag – en rejse i tid og værdier”, hvilket 
betød, at alle GF1-eleverne (127) fra fagretningerne inden for auto, business, fødevarer og jordbrug var på en 3-dages 
studietur til København. Det betød nye relationer og venskaber blandt eleverne og havde således en positiv betydning for det 
sociale fællesskab mellem eleverne, som også kan have påvirket fastholdelsen af eleverne. Ingen elever faldt fra GF1 efter 
deltagelsen i studieturen. 
 
Som led i karrierelæringsprojektet, der er beskrevet i afsnittet om mål 1, har vi udarbejdet et inspirationsmateriale til 
undervisere og vejledere på GF1 om karrierelæring. Og vi har i efteråret 2018 sat en række karrierelæringsinitiativer i gang i 
forhold til eleverne på GF1, som skal medvirke til at de foretager et sikkert valg af GF2 og dermed bliver fastholdt i 
uddannelse. Det drejer sig om: 
 

- Virksomhedspraktikker i form af enkeltdage eller hele uger. 

- Der er gennemført uddannelsessamtaler med alle GF1 elever og deres forældre med karrierelæring som 

omdrejningspunkt.  

- Der er udsendt nyhedsbreve til forældrene på GF1 tre gange i løbet af GF1. 

 

Vi har gode erfaringer med indsatserne og vil fortsætte de fleste af disse i de kommende år. 
 

Indsatser på grundforløbets 2. del 
Med udgangspunkt i det fælles pædagogiske efteruddannelsesforløb, Plan A, som er et kompetenceudviklingsforløb, hvor 

hver enkelt afdeling udvælger et eller flere pædagogiske fokuspunkter, som de vil arbejde med, er vi så småt begyndt at 

sætte fokus på fx klasserumsledelse, fællesskabelse, relationsopbygning og kollegacoaching. Plan A er yderligere beskrevet 

under afsnittet med elevtrivsel og indsatser og i kapitel 3, Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, FDGP. 

Plan A har eleven i centrum og vi forventer, at forløbet vil bidrage til, at de enkelte teams og afdelinger bliver bedre til at 

lykkes med flere elever. Studievejlederne deltager i disse forløb, så der sikres en fælles forståelse og en fælles sprogbrug. 
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Derudover forsøger vi gennem et tættere samarbejde og faste møder mellem studievejledere, SKP-instruktører og 

virksomhedskonsulenterne i højere grad at sikre, at alle GF 2-elever kan starte i en virksomhed ved afslutningen af 

grundforløbet. Der er i dette samarbejde arbejdet med en systematisk vejledning af alle elever, så de i god tid er informeret 

om pligter og rettigheder i forbindelse med alternativet, skolepraktikken. 

Indsatser på hovedforløbet 
Frafaldet på hovedforløbet er forholdsvis lavt, og vi har ikke arbejdet særskilt med nye indsatser på dette område. 

 

Fastsættelse af resultatmål  

Vi har været inde i en god udvikling med faldende frafald på GF1 og GF2 og i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet. Vi vil 

arbejde på at få dette frafald endnu længere ned og sætter derfor mål om, at frafaldet på GF1 og GF2 kommer ned på 7%, 

mens frafaldet i overgangen kommer ned på 27%. Frafaldet mellem GF1 og GF2 var allerede lavt, så det forventer vi at kunne 

fastholde på 3%. Også frafaldet på hovedforløbet lå lavt. Vi forventer at kunne holde det på 5%. 

Klare mål 3: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 
 

Tabel 3.1: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 

  2016 2017 2018, 1. halvår 2019 

   Antal 

UCH 

Andel 

UCH 

Andel, 

landsplan 

Antal 

UCH 

Andel 

UCH 

Andel, 

landsplan 

Antal 

UCH 

Andel 

UCH 

Andel, 

landsplan 

Resultatmål, 

andel 

 Fuldførte med 

fag på 

ekspertniveau 

10 2,3% 11,1% 14 3,6% 17,8% 6 3,4% 18,0% 3,6%  

 

Tilgang til fag 

på højere 

niveau end 

det 

obligatoriske 

33 10,8% 6,8% 35 9,7% 9,3% 51 13,6% 12,3% 9,7%  

 
Tilgang eux 101 10,8% 9,3% 78 8,7% 10,1% 16 5,1% 12,2% 10,0%  

 

Tilgang 

talentspor 

8 1,3% 6,5% 6 0,9% 6,0% 4 1,3% 5,4% 
0,9% 

 

Note: Tabellen viser data for to af de fire indikatorer for mål 3.1:  

  

”Fuldførte med fag på ekspertniveau” viser andel af elever, der har fuldført en erhvervsuddannelse og har haft mindst et fag 

på ekspertniveau i forhold til alle der har fuldført i et kalenderår. 

 

”Tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske” viser andelen af elever med bestået grundforløbsprøve og mindst et 

fag på højere niveau end det obligatoriske fastsat af de faglige udvalg, sat i forhold til alle der har bestået grundforløbsprøve i 

et kalenderår. 

 

”Tilgang til eux” viser andelen af eux-elever, der er startet på en erhvervsuddannelse (dvs. enten grundforløbets 1. eller 2. 

del eller hovedforløbet) i et givent kalenderår i forhold til alle elever der er startet på en erhvervsuddannelse.  

  

”Tilgang til talentspor” viser andel elever, som er startet på erhvervsuddannelsens hovedforløb i et kalenderår i forhold til alle 

elever med tilgang til hovedforløbet i året.  

  

Vurdering af udviklingen i resultater 

 

På grund af vanskeligheder med at fremskaffe data fra Datavarehuset (der blev ændret i adgangen til data i sidste halvdel af 

december) om de enkelte uddannelser, har vi ikke mulighed for at gå ind i en nærmere analyse af inden for hvilke 

uddannelser, vi har haft elever, som fuldførte på ekspertniveau, tilgik fag på højere niveau end det obligatoriske eller tilgik 

talentspor. 

Vi har dog egne tal for tilgangen til EUX på GF1, som vi vil analysere nærmere. 
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Tilgang til EUX 

 

Tabel 3.2: Tilgang til EUX og overgang til EUD fra EUX, 2016-19 

Hovedområde Teknisk* Business 

År 2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 

Skiftet fra EUX til EUD 15 15 14   0  2 

I alt startet på EUX 55 39 62   20  28 

Skiftet i procent 27% 38% 23%   0%  7% 

Teknisk*: dette dækker fagretninger inden for "Fødevarer, jordbrug og oplevelser" samt "Byggeri, teknologi og transport" 

  

Tabel 3.2 viser, at vi i efteråret 2018 havde det største antal elever, som startede på GF1 med EUX, hvilket er positivt.  

Inden for hovedområdet  ”Kontor, handel og forretningsservice” har langt hovedparten af eleverne holdt fast i EUX i hele 

GF1, så de har kunnet fortsætte på EUX på GF2. 

 

Det samme er ikke tilfældet inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”Byggeri, teknologi og transport”. Her droppede 

omkring en fjerdedel af eleverne EUX i løbet af GF1.  

 

Gennem interviews med de elever, som har opgivet EUX og i stedet er fortsat på EUD inden for samme uddannelse, viser det 

sig, at der er en årsag, som angives af de fleste, nemlig at det var sværere og krævede flere lektier og afleveringer end 

forventet. Med andre ord har ikke alle gjort sig klart inden starten på EUX, hvilken arbejdsindsats, det kræver. Særligt 

matematik angives som en udfordring for denne gruppe. 

 

Det lader samtidig til, at når én elev opgiver EUX-fagene, trækker det flere med. 

 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 

 

Den indsats vi skal arbejde på for at få flere til at gennemføre en EUX er todelt: Dels har vi en opgave i at vejlede grundigt om 

niveauet og forventningerne til arbejdsindsats til fx orienteringsaftner og i før-vejledningen generelt, dels skal vi overveje, 

hvordan vi bedst muligt kan fordele afleveringer og hjemmeopgaver og i det hele taget gøre EUX-undervisningen mere 

praksisnær og pædagogisk tilrettelagt med målgruppen for øje. 

 

Fastsættelse af resultatmål  

 

Vi fastholder målene, der blev nået i 2017 på de tre områder, hvor vi ikke har tilstrækkelige data. Talentspor bliver ændret i 

forbindelse med indførelsen af ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” og tilgangen vil sandsynligvis 

skulle opgøres anderledes fremadrettet. 

Vi sætter et mål for EUX, som er lidt højere end i 2017. Dels vil vi arbejde for at tiltrække flere elever, som kan fuldføre deres 

EUX-erhvervsuddannelse inden for fødevareområdet, og dels vil vi arbejde for at tiltrække flere til EUX fra grundskolen. 

Klare mål 3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
 

Tabel 3.3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede, 2014-16 

 2014 2015 2016 

 Beskæf-

tigel-

sesfre-

kvens 

UCH 

Beskæf-

tigel-

sesfre-

kvens, 

lands-

plan 

Antal 

færdig-

uddan-

nede 

UCH 

Antal 

færdig-

uddan-

nede, 

lands-

plan 

Beskæf-

tigelses-

frekvens 

UCH 

Beskæf-

tigel-

sesfre-

kvens, 

lands-

plan 

Antal 

færdig-

uddan-

nede 

Antal 

færdig-

uddan-

nede, 

landsplan 

Beskæf-

tigelses-

frekvens 

UCH 

Beskæf-

tigelses-

frekvens, 

landplan 

Antal 

færdig-

uddan-

nede 

UCH 

Antal 

færdig-

uddan-

nede, 

landsplan 

 0,76
 

0,72 446
 

33.449 0,78
 

0,73 479
 

32.215 0,81
 

0,75 483
 

31.802 

 

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

blev færdiguddannede i 2016, er frekvenserne et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse i 2017. 
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Institutionsoplysningerne knytter sig til den institution, hvor eleven er afgangsmeldt fra. 

 

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

idet kvinder oftere end mænd vil have en barselsfrekvens/deltid. 

 

Bemærk, at der ikke er en øvre grænse for beskæftigelsesfrekvensen. Hvis den enkelte eksempelvis har to deltidsjob, kan 

beskæftigelsesfrekvensen overstige 1,0. Hvis en færdiguddannet kun arbejder halv tid, vil beskæftigelsesfrekvensen være 

0,5. Erhvervsuddannede, som ikke har indbetalinger til ATP i perioden, indgår med 0,0 i beregningen af 

beskæftigelsesfrekvenserne. 

Vurdering af udviklingen i resultater 

 Figur 3.4: Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede fra UCH, 2014-16 

 

 

Resultatmål 3.2 i aftalen om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” siger, at ”Den høje beskæftigelse for 

nyuddannede skal fastholdes”. Tabel 3.3 og figur 3.4 viser at dette i høj grad er opnået på UCH, idet 

beskæftigelsesfrekvensen har været stigende i de sidste tre år, der er tal for. Og den har været stadig flere procentpoint 

højere end landsgennemsnittet i de tre år. 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 

UCH’s SKP-instruktører, uddannelsesledere og virksomhedskonsulenter 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.  
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Klare mål 4: Elevernes trivsel 
Tabel 4.1: Trivselsindikatorer, 2016-18 

  2016 2017 2018, egne 

tal 

2019 

   Resultat 

UCH 

Resultat, 

landsplan 

Resultat 

UCH 

Resultat, 

landsplan 

Resultat UCH Resultatmål 

UCH 

 Elevtrivsel 

(Generel 

indikator) 

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

 

Egen indsats og 

motivation 

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

 

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

 

Fysiske rammer 3,9 3,6 3,9 3,7 3,8   

 

Læringsmiljø 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0   

 

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

 

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

Note: Tabellen viser indikatorerne for elevernes trivsel.  

  

Generel Trivsel er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål 

som indgår i de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne 

evner. Spørgsmål som indgår i indikatoren Praktik er ikke en del af Generel trivsel, da det kun er elever på hovedforløbet, 

som har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik.  

Egen indsats og motivation bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes opfattelse af deres egen forberedelse, 

motivation, koncentrationsevne og deltagelse i undervisningen. 

Egne evner er dannet ud fra fire spørgsmål, som omhandler elevens opfattelse af om de klarer sig i godt i skolen, hvordan de 

klarer sig fagligt på holdet, samt om de når det, de sætter sig for. 

Fysiske rammer bygger på fem spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af de fysiske undervisningsforhold, 

vedligeholdelse og rengøring på skolen samt adgang til lokaler og udstyr, som skal anvendes i undervisningen. 

Læringsmiljø bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af lærernes forberedelse, faglig støtte, evne til at 

formidle og give feedback samt respekt for den enkelte elev.  

Velbefindende bygger på fire spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af social trivsel på skolen, deres 

samarbejdsevner og om de kommer godt ud af det med deres kammerater.  

Praktik er dannet udfra 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. 

 

Vi har gennemført den seneste elevtrivselsundersøgelse i oktober 2018, hvor 677 elever har besvaret de obligatoriske 

spørgsmål fra Undervisningsministeriet og en række tillægsspørgsmål om digitalisering. Resultaterne fra målingen har vi selv 

sat ind i tabel 4.1. 

 

Det er intentionen med eud-reformen, at tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes, således at trivslen blandt 

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 2018 lå UCH’s generelle trivselsindeks på 4,1, hvilket betegnes som en ”særdeles god 

vurdering”. I de to foregående år havde vi samme generelle trivselsindeks, så den gode trivsel er altså fastholdt.  

 

Elevernes vurdering af forhold, der har med dem selv at gøre, fx vurderingen af egne evner, deres egen indsats og 

velbefindende var meget positive og påvirkede den samlede trivsel positivt. 

Kun forhold omkring de fysiske rammer blev vurderet under 4,0 og var faldet lidt, ligesom dette også var tilfældet med 

vurderingen af læringsmiljøet.  

 

Som led i analysen af resultaterne har vi dannet indsatsrapporter for disse to områder, der, på det overordnede niveau, giver 

ideer til indsatser. 

Indsatsrapport vedr. læringsmiljø, grundforløb (327 respondenter) 

 

1. Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats 

Bedømmelse: 70; betydning: 0.79 

2. Lærerne er godt forberedte 

Bedømmelse: 73; betydning: 0.79 

3. Lærerne overholder aftaler 

Bedømmelse: 73; betydning: 0.73 

4. Lærerne giver mig ansvar 

Bedømmelse: 77; betydning: 0.63 

5. Lærerne respekterer mig 

Bedømmelse: 80; betydning: 0.78 

6. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det 

Bedømmelse: 80; betydning: 0.77 

7. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 

Bedømmelse: 74; betydning: 0.76 

8. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 

Bedømmelse: 72; betydning: 0.77 
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Indsatsrapport vedr. læringsmiljø, hovedforløb (256 respondenter) 

 

1. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 

Bedømmelse: 78; betydning: 0.84 

2. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 

Bedømmelse: 77; betydning: 0.78 

3. Lærerne er godt forberedte 

Bedømmelse: 79; betydning: 0.79 

4. Lærerne overholder aftaler 

Bedømmelse: 79; betydning: 0.79 

5. Lærerne giver mig ansvar 

Bedømmelse: 80; betydning: 0.74 

6. Lærerne respekterer mig 

Bedømmelse: 84; betydning: 0.76 

7. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det 

Bedømmelse: 83; betydning: 0.79 

8. Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats 

Bedømmelse: 76; betydning: 0.76 

På hovedforløbene lå elevernes bedømmelser dog over 75 for alle spørgsmålene under det prioriterede område, hvorfor vi 

ikke vil gøre yderligere her, da vi anser 75 for så godt, at det ikke kræver yderligere indsats.På grundforløbene lå fire af de 

spørgsmål, som eleverne vurderede som meget betydningsfulde lidt under 75. Nemlig spørgsmålene vedr.: 

- Tilbagemelding på elevens indsats 

- Klare mål for elevens læring 

- Lærernes forberedelse 

- Lærernes forklaring 

Vi vil undersøge svarene nærmere fordelt på de enkelte uddannelsescentre og hold for at finde ud af, hvor der eventuelt skal 

gøres en indsats. 
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Indsatsrapport vedr. fysiske rammer, grundforløb (355 respondenter) 

 

1. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 

Bedømmelse: 69; betydning: 0.87 

2. Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 

Bedømmelse: 67; betydning: 0.87 

3. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 

Bedømmelse: 72; betydning: 0.84 

4. Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 

Bedømmelse: 71; betydning: 0.84 

Indsatsrapport vedr. fysiske rammer, hovedforløb (274 respondenter) 

 

1. Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 

Bedømmelse: 62; betydning: 0.90 

2. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 

Bedømmelse: 68; betydning: 0.89 

3. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 

Bedømmelse: 71; betydning: 0.89 

4. Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 

Bedømmelse: 71; betydning: 0.88 
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Indsatsrapporterne for de fysiske forhold viser for både grundforløbet og hovedforløbets vedkommende, at 

undervisningsforholdene i form af borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder mm. vil være et område, der skal 

analyseres nærmere på i de enkelte afdelinger. Også indretningen og skolens udseende skal under luppen på 

grundforløbene. 

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 2018, at vi kan få øge elevtrivslen ved at sætte ind på to områder: 

1. Læringsmiljøet 
2. De fysiske rammer 

 

Det første område vil vi arbejde med gennem projektet ”Plan A – Metoder til læring for differentierede elevgrupper”, som er 

et kompetenceudviklingsprojekt støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser og i gang sat i august 2018. 

Projektet har fokus på de differentierede elevgrupper på erhvervsuddannelserne og deres læring. Alle skolens EUD-lærere, 

deres ledere, studievejledere og skolepraktikinstruktører er med i projektet, som således bidrager til en pædagogisk og 

didaktisk udvikling i hele organisationen. Hver afdeling udpeger specifikke områder, hvor de vil opkvalificeres, via fælles 

workshops med firmaet MENSK, og udvikle praksis.  

 

Indsatser under det andet område vil vi vurdere i forbindelse med de afdelingsspecifikke selvevalueringer. 

Fastsættelse af resultatmål  

Vores generelle indikator for elevtrivsel har de tre sidste år ligget på samme niveau. Vi forventer at fastholde dette i 2019. 
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Klare mål 4: Virksomhedstilfredshed 
Tabel 4.2: Virksomhedstilfredshed 

   2016 2017 2018, egne 

tal 

2019 

 Institution   Resultat Resultat, 

landsplan 

Resultat Resultat, 

landsplan 

Resultat 

UCH 

Resultatmål 

 Uddannelsescenter 

Holstebro 

Virksomhedstilfredshed 

(Generel indikator) 

7,74 7,48 7,62 7,47 7,65 7,74  

 

Virksomhedens oplevelse 

af samarbejdet med 

skolen 

7,50 7,20 7,44 7,19 7,39   

 

Virksomhedernes 

oplevelse af eleverne 

8,19 8,08 8,02 8,07 8,23  

Note:  

  

Virksomhedstilfredshed (Generel indikator), er en samlede indikator for praktikvirksomhedernes oplevelse af 

erhvervsskolerne. Indikatoren er dannet af de 13 spørgsmål, som indgår i de to separate indikatorer: ”Virksomhedernes 

oplevelse af eleverne” og ”Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med skolerne”. 

 

Virksomhedernes oplevelse af eleverne. Indikatoren bygger på fire spørgsmål, som omhandler virksomhedernes vurdering af 

elevernes motivation, viden og praktiske faglighed. 

 

Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med skolerne. Indikatoren bygger på ni spørgsmål, som omhandler 

virksomhedernes vurdering af informationen og vejledningen fra skolen, samt hvorvidt samarbejdet lever op til 

virksomhedens forventninger. 

 

Indikatorerne går fra 1-10, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige tilfredshed og 10 udtrykker den bedst mulige tilfredshed. 

 
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. 

 

Vurdering af skolens resultater 

 

Tabel 4.1 viser, at virksomhederne, som UCH samarbejder med havde en lidt større generelt tilfredshed og var lidt mere 

tilfredse med samarbejdet end det der gjaldt på landsplan i 2016 og 2017, mens deres oplevelse af eleverne og disses 

præstationer omtrent var på niveau med landsgennemsnittet. 

På baggrund af resultaterne af vores seneste virksomhedstilfredshedsundersøgelse i november 2018 har vi selv beregnet 

tallene for 2018 efter anvisning fra @Ventures, som er vores samarbejdspartner om trivselsmålingerne. Tallene for 2018 

viser en lille forbedring i den samlede virksomhedstilfredshed i forhold til året før. Dette skyldes, at eleverne har en bedre 

oplevelse af eleverne, hvorimod deres oplevelse af samarbejdet med skolen er faldet over de sidste tre år. 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 

  

Nedenfor har vi indsat indsatsrapporter på baggrund af resultaterne af VTU’en i november 2018, som peger på, hvilke 

indsatsområder, der overordnet set bør prioriteres. 
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Indsatsrapport vedr. samarbejde 

 

1. Virksomheden ved, hvad eleven/eleverne arbejder med i skoleperioderne 
Bedømmelse: 65; betydning: 0.86 

2. Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt 
Bedømmelse: 68; betydning: 0.88 

3. Samarbejdet med skolen om elevernes udvikling, så de når uddannelsens mål, fungerer godt 
Bedømmelse: 65; betydning: 0.91 

Indsatsrapport vedr. information og vejledning 

 

1. Virksomheden har den information om regler og mål for oplæring i praktikperioderne, der er brug for til at planlægge oplæringen 
Bedømmelse: 68; betydning: 0.84 

2. Virksomheden har fået den hjælp, der var brug for i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler 
Bedømmelse: 81; betydning: 0.72 

3. Virksomheden har den nødvendige information om eleven/eleverne i skoleperioderne (fravær, prøveresultater mv.) 
Bedømmelse: 68; betydning: 0.82 

4. Virksomheden ved, hvem der kan kontaktes på skolen om forhold, der vedrører eleven/eleverne i praktik 

Bedømmelse: 74; betydning: 0.84 
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Indsatsrapporterne viser, at følgende bør prioriteres: 

- Mere samarbejde mellem skolen og virksomhederne om elevernes udvikling, så de når uddannelsens mål 

- Mere information om regler og mål for oplæring i virksomhederne, så de kan planlægge oplæringen 

- Mere information til virksomhederne om eleverne i skoleperioderne 

Som led i afdelingernes selvevalueringsarbejde analyserer de virksomhedernes tilfredshed inden for de enkelte uddannelser, 

som varierer en del i lighed med tidligere år.  

Fastsættelse af resultatmål  

 

Efter et fald i 2017, ser vi i 2018 igen ud til at være inde i en positiv udvikling af virksomhedernes tilfredshed. Vores mål er 

derfor at den generelle indikator for virksomhedstilfredsheden kommer op på samme niveau som i 2016.  
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2. Praktikpladsopsøgende arbejde  

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

OPGØRELSESPERIODE  
(Periode hvor kvalifikationen er 

opnået) 

2016 
1.4.2016 - 31.3.2017 

2017 
1.4. 2017 - 31.3.2018 

2019 
1.1.2019 - 

31.12.2019 

 
INDIKATORER 

Antal, UCH Andel, UCH Andel, 
Landsplan 

Antal, 
UCH 

Andel, UCH Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL
UCH, andel 

I hoved-
forløb 

I aftale  319 47% 43% 346 54% 51% 58% 
 

I skolepraktik 106 16% 13% 103 16% 13% 10% 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende 21 3% 3% 17 3% 2% 8% 

Ikke 
praktikpladssøgende 

232 34% 42% 179 28% 33% 24% 

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

 

Vurdering af udviklingen i resultater 

Forhold, som har været afgørende for udviklingen – positive såvel som negative forhold 

 Tabel 1 viser en positiv udvikling i praktikpladssituationen. Således var 63% af eleverne i enten en aftale eller 

skolepraktik 3 måneder efter afsluttet grundforløb i 2016/2017, mens andelen i 2017/2018 var oppe på 70%. 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 

2019. 

 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 det lavere optag af elever efter reformen i august 

2015. Antal af de korte uddannelsesaftaler hænger sammen med, at mange elever vælger EUX-uddannelserne, 

grundet mange virksomheder i vores områder stadig ikke har taget denne uddannelse til sig på grund af de lange 

skoleperioder. 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.  

 Trepartsaftalen, der trådte endelig i kraft fra januar 2018, har gjort det lidt sværere at få SKP-eleverne ud i ordinære 

aftaler. Tidligere har en del af vores skolepraktikelever været i VFU á to ugers varighed adskillige gange i løbet af 
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uddannelsen. Nu 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 var det fra januar 2018 også et krav, 

at virksomhederne er godkendte til elever, hvis de har en elev i VFP. Og som noget nyt kunne 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 kom dog i efteråret 2017 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. Enkelte elever har benyttet sig af dette. Og 

vi forventer da også, at det 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. 

Fastsættelse af resultatmål   

Vi har sat målet for hvor stor en andel, der fortsætter i skolepraktik, lidt ned. Vi kan se, at mange vælger ufaglært arbejde 

efter GF2 i stedet for at gå i skolepraktik. Lønnen som ufaglært er bedre end skolepraktikydelsen. Og når først eleverne er i 

ufaglært arbejde, så holder de op med at være praktikpladssøgende. Skolen har opfølgning med de praktikpladssøgende 

elever hver 3. måned for at høre om de fortsat søger praktikplads. Mange svarer ikke på dette og vil derfor ikke længere stå 

som praktikpladssøgende. 

 

Data for elever i skolepraktik  
Tabel 2: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler, UCH 

OPGØRELSESPERIODE  
 

2016/2017 
1.7.2016 - 30.6.2017 

2017/2018 
1.7.2017 - 30.6.2018 

2019 

UDDANNELSER UCH Landsplan UCH Landsplan RESULTATMÅL 

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

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser’ 

4% 7% 5% 5% 3% 

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og 
forretningsservice’ 

10% 12% 8% 9% 
7% 

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og 
pædagogik’ 

. 2% . 2% 
Ikke relevant 

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og 
transport’ 

14% 14% 11% 13% 10% 

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

 

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

uddannelsesaftale.  

Definition af opgørelsen af gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 
Populationen er elever, der enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i den angivne periode. For elever med flere 

skolepraktikaftaler følges op på den første af disse. 

En elev følges i 10 måneder fra denne starter i skolepraktik. Hvis eleven er i gang med skolepraktik i perioden, men er startet tidligere, da 

følges eleven fra periodens start og 10 måneder frem. 
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I opgørelsen skelnes mellem rest- og kombinationsaftaler samt korte aftaler og delaftaler. En elev kan godt indgå i begge grupper, f.eks. 

hvis eleven først indgår en delaftale og senere en restaftale. 

Datagrundlag til opgørelsen af gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 
Datagrundlaget er den månedlige praktikpladsstatistik, som bygger på institutionernes administrative systemer EASY-P og EASY-A. Særligt 
EASY-P, som indeholder oplysninger om uddannelsesaftaler og skolepraktik, er benyttet til nærværende opgørelse. Der indberettes løbende 
til begge statistikker – også bagudrettet – og opgørelserne kan derfor ændre sig over tid. 

 
Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 

OPGØRELSESPERIODE  
(perioden hvor elever 

der er påbegyndt 
følges i 10 mdr.) 

2015/2016 
1.8.2015 - 31.7.2016 

2016/2017 
1.8.2016 - 31.7.2017 

2019 
1.1.2019 - 31.12.2019 

INDIKATORER 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden 
eleven opnår… 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden 
eleven opnår… 

Gennemsnitligt antal i dage SKP 
inden eleven opnår… 

… 1. rest-
/kombinationsaftale 

… 1. 
delaftale/kort 

aftale 

… 1. rest-
/kombinationsaf

tale 

… 1. delaftale/kort 
aftale 

… 1. rest- 
/kombinati-

onsaftale 

… 1. del-
aftale/ kort 

aftale 

UDDANNELSER UCH 
Lands-
plan 

UCH 
Lands-
plan 

UCH 
Lands-
plan 

UCH 
Lands-
plan 

RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
206 177 85 105 187 177 92 105 

128 111 

Uddannelser inden for 
’Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser’ 

173 159 85 110 162 165 173 103 
125 145 

Uddannelser inden for 
’Kontor, handel og 
forretningsservice’ 

164 178 206 154 110   1

65 

. 148 
110 110 

Uddannelser inden for 
’Omsorg, sundhed og 
pædagogik’ 

. 170 . 117 . 174 . 134 
Ikke relevant Ikke relevant 

Uddannelser inden for 
’Teknologi, byggeri og 
transport’ 

222 181 83 101 201 183 83 102 
150 80 

 

Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde  

Udfordringer: Hvilke særlige udfordringer retter forskellige indsatser sig mod? 

 En udfordring i 2019 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 i vejledningen 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 arbejdet, som disse typer virksomheder 

finder meget besværligt. 

 

 I 2019 har vi også en særlig udfordring i forhold til fire af vores uddannelser, som er belagt med kvoter. Nemlig skov- 

og naturtekniker, ernæringsassistent, lager- og terminaluddannelsen samt 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 lagerelever, ernæringsassistenter og 

bygningsmalere, vil vi gøre en indsats for at få dem til at indgå uddannelsesaftaler med elever, inden disse starter på 

GF2. 
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 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 og ved 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 2019 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. 

Målgruppen: Hvem retter jeres indsatser sig særligt mod? (fx segmentering af virksomheder og elevgrupper) 
Vores indsats retter sig især mod virksomheder inden for fagområder, hvor vi har den største andel af skolepraktikelever. 

Tilrettelæggelse: Hvordan tilrettelægger I jeres praktikpladsopsøgende arbejde? (fx strategi for at undgå ikke-

besatte praktikpladser) 
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. 

Koordinering: Hvordan koordinerer I jeres indsats og får overblik over ledige praktikpladser? (fx koordinering med 

andre erhvervsskoler, faglige udvalg mv.) 
Vi bruger Praktik+ i vores koordinering af det opsøgende arbejde. Ligeledes er vi i tæt kontakt med LUU, praktikcenterudvalg 

og Det centrale uddannelsesråd. 

Forankring: Hvordan er jeres opsøgende arbejde forankret, og hvilken rolle har jeres eventuelle praktikcenter/de 

praktikcentre i samarbejder med i det opsøgende arbejde? 
Vores opsøgende er arbejde er forankret i en central enhed. 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. 

Forventede resultater: Hvilke konkrete resultater forventer I at opnå med indsatserne på området, og hvorfor 

forventer I, at den enkelte indsats vil virke? 
Vi forventer, at indsatserne kan måles i en nedgang i elevtallet på praktikcenteret, samt at flere elever kommer videre med 

deres valgte uddannelse inden for 3 måneder efter, at de har afsluttet grundforløbet.  

Evaluering og opfølgning: Hvordan vil I evaluere og følge op på, om indsatsen har den forventede virkning? 
Vi evaluerer og følger løbende op på, om indsatserne har den forventede virkning. Det foregår systematisk gennem: 

 Løbende kvalitative dialoger mellem skolepraktikkoordinator, skolepraktikinstruktører, studievejledere, 

uddannelsesledere og medlemmer af praktikcenterudvalget. 

 Kvartalsvise opfølgningsmøder mellem skolepraktikkoordinator og skolepraktikinstruktører. 

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

  

Uddannelsescenter Holstebros 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 etablerede vi 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. 

6. God overlevering fra grundskole til erhvervsuddannelse. 

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

frafald på de uddannelser, som havde det højeste frafald. Dette vil vi dels måle i løbende evalueringer med eleverne og dels i 

fraværstallene og frafaldstallene for uddannelserne. 

Konkret vil vi tværorganisatorisk fortsætte arbejdet med de fire første områder i sammenhæng med to initiativer, som vi 

påbegyndte i 2018: 

a. Diplommoduler, som udbydes som led i kompetenceløftet, hvor lærerne skal opnå kompetencer på 

erhvervspædagogisk diplomniveau svarende til 10 ECTS-point.  

 

Lærerne vil således blive tilbudt modulerne: 

- Undervisning og læring 
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- Digitale teknologier i erhvervsuddannelserne. 

Vi kan ikke selv fylde et helt hold i ”Undervisning og læring”, så her skal deltagerene være med på et hold i Århus, 

som starter i januar 2019. Det andet hold er aftalt med VIA til at foregå i Holstebro til foråret, og det vil være 

specifikt for lærere på UCH og enkelte fra naboskolerne. 

 

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. 

 

Inden deltagelsen i forløbet drøfter deltagerne 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. 

 

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. 

b. Plan A – Metoder til læring for differentierede elevgrupper. 

 

Plan A er et kompetenceudviklingsforløb for alle lærere, vejledere, ledere og skolepraktikinstruktører på UCHs 

erhvervsuddannelser. Formålet med Plan A er: 

 

Lærerne får ny praksis i forhold til de differentierede elevgrupper på erhvervsuddannelserne og kan medvirke til 

læring hos alle elever, så flere elever gennemfører den erhvervsuddannelse, som de er startet på. 

 

Plan A blev skudt i gang med et kick off møde den 3. august 2018 for alle deltagerne. Her gav professor Lene 

Tanggaard et foredrag under overskriften ”Lær”, hvor hun stillede skarpt på, hvad der skal til for, at vores 

elever lærer noget. Og Camilla Mørk fra MENSK tog deltagerne med på en første rejse ind i det læringsunivers, 

som de vil møde i de afdelingsspecifikke workshops, der er næste step i Plan A.  

 

Fire afdelinger er startet på den afdelingsspecifikke kompetenceudvikling. Det starter med et 

planlægningsmøde, hvor Camilla Mørk møder afdelingen og de sammen finder ud af, hvad afdelingen gerne vil 

blive klogere på, og hvor den vil ændre praksis. Business, Fødevarer, Jordbrug og Byggeri har således lagt sig 

fast på, hvad afdelingerne vil arbejde med i Plan A. Business og Fødevarer har påbegyndt dette arbejde i 

efteråret og gennemført deres første workshop af en dags varighed sammen med Camilla Mørk. 

 

I starten af 2019 er der en workshop for lederne i de forskellige afdelinger og medlemmerne i Pædagogisk 

Udviklingsudvalg, hvor de skal arbejde med metoder til at fastholde den nye didaktik og de positive 

forandringer. 
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I resten af 2019 fortsætter de afdelingsspecifikke planlægningsmøder, workshops og opsamlingsmøder. 

Indsatsen med at inddrage virksomhederne mere foregår forskelligt fra afdeling til afdeling og ses i relation til resultaterne af 

VTU’en, hvor netop mere information og øget samarbejde er udpeget som indsatsområder. På jordbrug er der fx sat et 

arbejde i gang med brug af logbog, og på lageruddannelsen arbejdes med et projekt, støttet af Entreprenørfonden, der skal 

koble skole og praktik gennem innovationsprojekter. 

At sikre en god overlevering fra grundskole til erhvervsuddannelse er et nyt fokusområde. Igennem vejledningen inden 

skolestart gør vi allerede en indsats for overleveringen. Bl.a. via en samtale med den enkelte elev og vedkommendes 

forældre, hvor eventuelle problemstillinger i forbindelse med overgangen gerne skal drøftes. Som noget nyt vil vi gøre os 

erfaringer med i højere grad også at inddrage den afgivende skole. Konkret vil vi i 2019 gøre dette i samarbejdet med STEP 

10, hvor 44 af ansøgerne i marts 2018 kom fra. Analysen af tilgangen til GF1 viste bl.a., at en del af eleverne, som søgte GF1 i 

marts, alligevel ikke startede i august. Med den øgede opmærksomhed på overgangen, håber vi også at bidrage til, at flest 

mulige af eleverne, der søger om optagelse, rent faktisk bliver optaget og starter på GF1. 

Styrket undervisningsdifferentiering 
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 to sammenhænge: 

1. Undervisningsdifferentiering gennem brug af Teams og Onenote 

2. Undervisningsdifferentiering i form af gode hjælpemidler til alle elever med ordblindhed i større eller mindre grad. 

Ad 1. 

I slutningen af december 2018 fik UCH tilsagn om midler fra ministeriets pulje til styrkelse af digitale kompetencer med fokus 

på undervisningsdifferentiering. Vores projekt bærer titlen ”Undervisningsdifferentiering i Teams og Onenote”. 

Her vil vi i første halvår af 2019 afprøve programmerne Teams og Onenote på seks forskellige uddannelser med specifikt 

fokus på undervisningsdifferentiering. På baggrund af erfaringerne herfra vil vi udarbejde en plan for udbredelse af 

undervisningsdifferentiering i Teams og Onenote på alle skolens uddannelser. 

Ad 2. 

Mange elever på UCH har problemer med læsning og skrivning. Problemer som de ikke er blevet kompenseret for eller har 

lært at takle i deres tidligere skoleforløb eller arbejdsliv. Som led i skolens arbejde med SPS får en del elever tildelt IT-

rygsække og lærer at bruge forskellige ordblindeprogrammer. Mange af disse programmer vil også kunne komme en bredere 

målgruppe af elever til gode, som ikke har decideret brug for special pædagogisk støtte. 

I 2019 vil vi derfor udbyde kurser i brugen af ”Ordblinde.lab”, så det kan blive kendt og anvendt af lærere og vejledere i alle 

afdelinger.  

Skolen har en erfa-gruppe for læsevejledere, som vil være primusmotorer i at sikre udbredelsen af hjælpemidlerne, og som i 

fællesskab gennem sparring og vidensdeling holder sig ajour med udviklingen af digitale muligheder for denne udfordrede 

elevgruppe. 
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4. Årligt tema 
På UCH vil vi udfolde skolens pædagogiske strategi i arbejdet med det årlige tema. Både de foregående år og i 2019 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, der løber  fra 2017 til starten af 

2019 med titlen ”Udvikling og ledelse af professionelle læringsfællesskaber som drivkraft i kvalitetsudvikling af 

ungdomsuddannelserne”.  

Dette projekt kompletteret og udbygget 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 har vi i 2018 også arbejdet 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. 

Vi er optaget af at skabe pædagogisk og didaktisk udvikling ved, at lærerne indgår i professionelle læringsfællesskaber med 

fokus på elevernes læring. 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. På den måde går udviklingen af den pædagogiske ledelse og udviklingen af lærernes professionalitet hånd i 

hånd. 

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

læringsfælleskaber blandt lærerne samt til at støtte og kvalitetssikre disse læringsfællesskaber. Projektet har ligeledes haft 

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 i 2018 har vi også inddraget skolens pædagogiske procesledere og udviklet deres kompetencer 

i pædagogisk ledelse. Dette i samarbejde med Dorte Ågård fra AAU. 

Skolen står som tidligere nævnt midt i 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 er også en del af LIP, som fortsætter i 2019. 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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5. Bilag 

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

  Antal ansøgere 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Afgivende skole Afgivende UU             

Sydvestjyllands Efterskole Esbjerg             

Bråskovgård Efterskole Hedensted             

Flemming Efterskole Hedensted             

Aulum Kristne Friskole Herning 3           

Aulum-Hodsager Skole Herning         3   

Brændgårdskolen Herning             

Haderup Skole Herning             

Hammerum Fri- og Efterskole Herning             

Herning Friskole Herning             

Lind Skole Herning             

Lundgårdskolen Herning             

Midtjyllands Kristne Friskole Herning             

Nøvlingskov Efterskole Herning       3 7 8 

Sdr. Feldings Efterskole Herning 3     3 4 3 

Skolen på Sønderager Herning     6     5 

Sunds-Ilskov Skole Herning             

Vildbjerg Skole Herning     3   5   

Vinding Skole Herning 3           

Balletskolen Holstebro             

Holstebro Kommunale 
Ungdomsskole Holstebro             

Husby Efterskole Holstebro 3         3 

Idrætsefterskolen Lægården Holstebro 5 4 4 5 6 4 

Mejrup Skole Holstebro   3 4       

Nørre Boulevard Skolen Holstebro 5       5 6 

Orkesterefterskolen Holstebro             

Rolf Krake Skolen Holstebro           3 

Rydhave Slots Efterskole Holstebro 6 7 6       

Sct. Jørgens Skole Holstebro 42 45 28 45 35   

Skave Skole Holstebro 5           

Staby Efterskole Holstebro 7 9 12 11 6 15 

Sønderlandsskolen Holstebro     4     5 

Tvis Skole Holstebro 8   5 5     

Uddannelsescenter Holstebro Holstebro           44 

Ulfborg Skole Holstebro 6       5 3 

Vinderup Realskole Holstebro 13 16 16 17 7 19 

Hestlund Efterskole Ikast-Brande             

Ikast-Brande Ungdomscenter Ikast-Brande             

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole Lemvig 6 5   4 4 3 

Christinelystskolen Lemvig 25 24 11 22 13 14 

Kongensgaard Efterskole Lemvig             
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Lomborg Gymnastik- og 
Idrætsefterskole Lemvig 6   8 7 8 6 

Nørre Nissum Efterskole Lemvig 8 13   4 5 12 

Nørre Nissum Skole- og 
Børneunivers Lemvig       3     

Udefriskolen Lemvig           3 

Blidstrup Efterskole Morsø             

Galtrup Efterskole Morsø 3           

Rovvig Efterskole Morsø             

Amagerskolen Ringkøbing-Skjern             

Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern       4     

Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern 7 8   4 3 3 

Brejninggaard Efterskole Ringkøbing-Skjern     6 3   3 

Dejbjerglund Efterskole Ringkøbing-Skjern             

Den danske Design- og 
Håndværksefterskole i Skjern Ringkøbing-Skjern 9 6 9 4 9 8 

Efterskolen Solgården Ringkøbing-Skjern             

Fjordvang Efterskole Ringkøbing-Skjern 6 7 3       

Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern 6 5 3       

Spjald Skole Ringkøbing-Skjern             

Tim Skole Ringkøbing-Skjern             

UddannelsesCenter Ringkøbing 
Skjern Ringkøbing-Skjern       6     

Vedersø Idrætsefterskole Ringkøbing-Skjern 4 8 3     3 

Vostrup Efterskole - Skole for 
Musik og Teater Ringkøbing-Skjern             

Samsø Efterskole Samsø             

Levring Efterskole Silkeborg           3 

Lystruphave Efterskole Silkeborg             

Silkeborg Efterskole Silkeborg           3 

Himmelbjergegnens Natur- og 
Idrætsefterskole Skanderborg             

Salling Efterskole Skive         4   

Handbjerghus Efterskole Struer             

Hardsyssel Efterskole Struer 4 6 6 8 13 6 

Limfjordsskolen Struer Struer 4 5 3   3   

Lyngs Idrætsefterskole Struer     3 5 8 4 

Parkskolen Struer 3         4 

Struer Fri Fag- og Højskole Struer             

Struer Kommunale 
Ungdomsskole Struer         3   

Struer Statsgymnasium Struer 3 9 15 9 10 7 

Thyholm Skole Struer 5 6 3 7 7 4 

Venø Efterskole Struer   3 3       

Campus 10 Thisted             

Sjørringvold Efterskole Thisted 7 3 3     4 

Skyum Idrætsefterskole Thisted             

Svankjær Efterskole Thisted             

Sportsefterskolen SINE Tønder             

Frøstruphave Efterskole Varde             
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Ølgod Efterskole Varde             

Øse Efterskole Varde             

Farsø Efterskole, Eftersk. ved 
Risgårde Bredning Vesthimmerland             

Himmerlands Ungdomsskole Vesthimmerland             

Aalestrup Naturefterskole Vesthimmerland             

Bjergsnæs Efterskole Viborg 3           

Hald Ege Efterskole Viborg             

Hedemølle Efterskole Viborg             

Kongenshus Efterskole Viborg             

Tjele Efterskole Viborg           3 

Viborg Komm. Ungdomsskole Viborg             

Hovedtotal   295 300 230 248 237 278 
 

 


