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              Opfølgningsplan for erhvervsuddannelserne 2018 
 

Opfølgningsplanen bygger på ETU, VTU og handlingsplanen for øget gennemførelse. 

                                                                                                                               Opfølgningsplan 2018 

Indsatsområde Mål – hvad vil vi opnå Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-
2018 

Studiemiljø 
hos bygnings-
malerne 

Indsatsen handler om at skabe et 
inspirerende og tidssvarende 
studiemiljø i bordområdet ved 
bygningsmalernes 
værkstedsområde.    

Undersøg blandt elever og lærere, hvordan 
området kunne indrettes. 

TDN/ 
lærergruppen 

15. marts 
2018 

 

Udarbejd budget.  TDN 15. maj 2018  

Håndværkere / indkøb mv.  TDN 2. juni 2018  

Området indrettes og tages i brug. TDN/lærergruppen 6. august 
2018 

Påbegyndt, men 
ikke afsluttet. 

Indsatsen er udført  TDN 15. sep. 2018  

Strategier til 
trivsel og 
fastholdelse i 
uddannelsen 

Indsatsen handler om at fastholde 
og vedligeholde den positive 
udvikling vi ser i vores frafaldstal på 
centeret.  
Indsatsen har som sådan ikke en 
slutmålsdato, men evalueres og 
forbedres løbende. 

Indkalder – lærerene til strategiudviklingsmøde -  TDN 20. maj 2018  

Strategi beskrivelse udarbejdes, indeholdende: 
Faglærerens rolle /  Uddannelseslederens rolle 
/Studievejlederes rolle /Elevernes rolle /  

RJG 15. juni 2018  

Nyt møde, hvor lærerene præsenteres og 
kommenter på strategibeskrivelsen.  

TDN/RJG 20. juni   

Elevernes forventninger til deres uddannelse 
sikres indarbejdet som en del af intro forløbet.  

RJG/faglærerene   18. august 
2018  

 

Evaluering af strategierne  RJG/TDN 8. dec. 2018   

Fremtidig Mester: 
Information og vejledning, 
herunder godkendelse af 
uddannelsessteder og opsøgning af 
praktikpladser 

  2020  

Fremtidig Udvikling af talentspor mv.   2019  
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                                                                                                                                    Opfølgningsplan 2018 

Indsatsområde Mål – hvad vil vi 
opnå 

Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-2018 

GF1 Forbedring af 
studiemiljøet 

Dannelsesrejsen – ”Fra lokalsamfund til metropol”. Studietur 
for GF1 elever til KBH. Besøg i folketing, forskellige fødevare- 
virksomheder.  
At eleverne har faste voksne på hele forløbet, at vi i videst 
mulig omfang undgår udskiftninger blandt lærerne. 

Jej/ GF1 lærer I august 2018 
bestilles rejse og 
besøg. Gennemføres 
ultimo sep, primo 
okt 

Gennemført 
 

Lokaler Forbedring af 
studiemiljøet 

Eleverne på L-gangen mangler et pause / hygge rum. Det er 
svært for dem at skabe et godt fælles miljø. Arbejder på at 
ændre L21 således der kan laves pauserum i dette område 

Jej Planlægning maj-juni 
2018.  

Kommer tidligst i 
gang 2019 
 

Sen 
tilmeldinger 

Forbedring af 
studiemiljøet og 
øget fastholdelse 

Der skal være et særligt vejledningsfokus på sent tilmeldte 
elever til grundforløbsstart. Disse har ofte frafald hurtigt. 
Der udvikles procedurer for hvordan opstart gennemføres 
med vejledningssamtaler, og forskudt start til uge 2, således 
at der ikke dropper nye elever ind i klassen på må og få, og 
derved skabes mere ro i klasserne 

Jej/ ehd/top 
 

Juni 2018 
Januar 2019 

Er startet op. Og 
godt i gang 
 

Faglige udvalg Imødegå 
rekrutterings- og 
fastholdelses-
udfordring 

I ETU’en angiver 33% af eleverne, at de ønsker at stoppe 
uddannelsen. De føler sig dårligt behandlet, angiver at de 
mangler dialog og anderkendelse 
At sikre at de faglige udvalg i brancherne er orienteret 
omkring skolernes meget store udfordringer omkring 
rekruttering af nye elever 

Jej Løbende på FU 
møder og studieture 

Har været på 
dagsorden i LUU, 
samt påtalt på fagligt 
udvalgsmøde for 
slagterfaget 
 

Talent Flere elever på 
talent spor 

Eleverne skal i forbindelse med vejledningen på GF 
orienteres om talentsporet, og virksomhederne skal have 
kendskab til indholdet om målene for deres elever på 
talentsport 

Jej/ ehd  I LUU og orientering 
via nyhedsbreve, 
virksomhedsbesøg 

Der er udviklet en 
folder til talentsport 
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                                                                                                                                       Opfølgningsplan 2018 

 

Indsatsområde Mål – hvad vil vi 
opnå 

Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-
9-2018 

Elever utilfredse 
med 
produktionsskolens 
tilstedeværelse 
 

Flytte væk fra 
problemet 

I august er afdelingen flyttet til ny adresse og væk fra 
produktionsskolen. 

Ang 01.08.2019  

Fravær Undgå frafald Følge den enkelte elevs fremmøde og hurtigt følge op på 
fravær. Det er kontaktlæreren som skal gøre dette. 
 

Alle undervisere 
i afdelingen 

Er iværksat  

VTU. Skabe mere 
dialog med 
virksomheder og 
bedre 
sammenhæng 
mellem praktik og 
skole 
 

At virksomhed og 
elev bliver 
bevidste om hvad 
eleven kommer til 
at arbejde med på 
næste 
skoleophold. 

Udvikle en form for logbog til eleverne, som de bruger i 
praktikken til dokumentation, sammen med 
praktikerklæringen. 

Undervisere og 
vejleder på HF 

Forsøges i værksat så G2 
der stopper i juni, kan 
bruge det inden deres 1hf. 

Er i gang 
med at 
udvikle 
materiale 

  



4 
 

                                                                                                                Opfølgningsplan 2018 

Indsatsområde  Mål – hvad vil vi opnå  Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-2018 
Fokus på fravær At fastholde ekstra fokus på 

fravær, da vi tror det giver 
bedre elevtrivsel og lavere 
frafald. 

Fortsat have tæt samarbejde mellem 
kontaktlærer, studievejleder og 
afdelingsleder så der hurtigt følges op 
på elever med meget fravær. 
Handle ud fra individuelle hensyn og 
ikke kun kigge på fraværs %, da der kan 
være specielle årsager til fravær. 

K-lærer, stv., udd. 
leder 

Løbende  
 

Fysiske 
omgivelser, 
møbler og 
indretning 

Skabe mere socialt 
miljø/ungdomsmiljø i fælles 
arealerne. 
Mere inspirerende 
klasselokaler. 
Vise vores ERHVERVSfaglighed 
med formaliserede 
virksomhedssamarbejder 

Indkøb af nogle nye møbler til 
gangarealer. 
Dekoration på væggene både på 
gangen og i klasselokalerne. 
Visuelt oversigt over 
samarbejdsvirksomheder, så vi 
signalere at vi er i tæt dialog med 
erhvervslivet 

Afd. ledelse + 
indretningsgruppe 

1. halvår 
2018 

 
Vi er godt på vej, men mangler det 
sidste omkring synliggørelse af 
virksomhedssamarbejder 

Elevernes 
personlige 
fremtræden 

At eleverne ved hvordan de 
forventes at gå klædt og være 
soigneret når de kommer ud i 
erhvervslivet 

Starte information allerede til info 
aften i maj for de nye elever. 
Fokus på hvilke forventninger der er til 
påklædning og udseende fra første dag 
på skolen. 

Alle i afdelingen Primært for 
nye elever 
fra aug. 2018 

Primært for GF2 og dem har vi 
meget få af nu, men har fokus på 
det 

Fastholde 
elevernes 
positive 
vurdering af 
underviserne 

ETU i forhold til underviserne 
skal forblive høj 

Fortsat vise eleverne at vi vil dem rigtig 
gerne og er her for dem. Samtidig med 
at vi sætter grænser når det er 
nødvendigt. Opretholde godt miljø i 
klasserne. 

Alle undervisere Løbende Har ikke haft ETU siden, men 
indtrykket er at det går godt og 
eleverne har givet udtryk for at de 
er kommet godt i gang og føler sig 
godt tilpas i afdelingen 

VTU: Forvent-
ningsafstemning 
omkring 
ungdomskultur 

At virksomhederne ved hvad 
de kan forvente af den 
nuværende generation af unge 

Kort oplæg til Job-speed-dating februar 
2018.  
Oplæg på fx netværksmøder med 
virksomheder 

Virksomhedscenter, 
Pæd. procesleder 

Løbende  
 



5 
 

                                                                                                                              Opfølgningsplan 2018 

 

Indsatsområde Mål – hvad vil vi 
opnå 

Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-2018 

Elektriker Mindre frafald Vi skal have opbygget en fælles 
forståelse i forhold til inklusion og 
pædagogisk tilgang til eleverne. 
Emnet behandles på alle 
teammøder på SSI, hvor der laves 
opfølgning en gang om måneden på 
frafald og årsagen til denne. 

SSI-team samt 
afdelingsleder 

Sommer 2018 
Vi arbejder hen 
imod, at proceduren 
er klar til start for de 
førstkommende 
elever. 
 

Der er i mellemtiden kommet ny 
underviser, som i den grad er mere 
inkluderende. Der er kommet en 
mere fælles opfattelse af, at 
eleverne er forskellige og derfor skal 
behandles forskelligt. Det kan dog 
ikke udelukkes, at en del af GF2 
eleverne ikke har den nødvendige 
indstilling til deres studie. 

Indledende 
samtaler 

Afdække elevens 
personlige forhold 
samt vurdering for 
uddannelsesparathed 

Procedure for indledende samtale 
med eleven udfærdiges af 
studievejlederne med henblik på, at 
afdække elevens 
grundfagskompetencer samt 
”livsduelighed”. Samtlige GF2 elever 
skal til en samtale med en 
studievejleder før skolestart 

studievejleder samt 
afdelingsleder 

Sommer 2018 
Vi arbejder hen 
imod, at proceduren 
er klar til start for de 
førstkommende 
elever. 
 

Gennemført i foråret 2018 

Kontakt til 
forældre 

For især elever under 
18 år, skal forældre 
inddrages mere i 
forbindelse med 
fravær m.m. 

Samtlige forældres telefonnumre 
skal indhentes og kobles på skolens 
UMS. Så snart der er registreret 
fravær på eleven, sendes der en 
SMS til forældrene. Ved gentagne 
tilfælde af fravær, indkaldes elev 
samt forældre til samtale med 
studievejleder. 

Kontaktlærer samt 
studievejleder og 
afdelingsleder 

Sommer 2018 
Vi arbejder hen 
imod, at proceduren 
er klar til start for de 
førstkommende 
elever. 

Alle forældre, som har ønsket det, er 
blevet koblet på IMS så de 
automatisk får en besked, når deres 
datter/søn har fravær. Desuden er 
det blevet besluttet, at alle GF1 
elevers forældre, bliver indkaldt til 
samtale. 
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     Personvognsmekaniker      Opfølgningsplan 2018 

Indsatsområde Mål – hvad vil vi 
opnå 

Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-2018 

Mobning Øge fokus på, 
hvad er mobning 
og hvordan 
forebygger vi det 
bedst 

Der oplyses om skolens retningslinjer for at undgå 
mobning og arbejdes med elevernes opfattelse af, 
hvornår der finder mobning sted. 
Der skal være øget fokus på problemet igennem 
hele skoleforløbene, med opfølgning regelmæssigt. 

Kontaktlærere i 
samarbejde 
med ledelsen 

Iværksættes nu. 
Forår 2018 

 
Det er i talesat ved opstart af alle 
hold, ligeledes har lærerne meget 
opmærksomhed på det.  
Der arbejdes løbende med 
definitionen af ”mobning” vs 
kultur/jargon. 

Frafald på 
eftersårs GF 2 

Mindske 
frafaldet 

Der skal fokuseres på lærerkompetencer og 
understøttelse af de elever, der kommer med en 
udfordring, som for eksempel et uddannelsespålæg 
eller tidligere fejlet GF.  

Lærerne i 
samarbejde 
med vejlederne 

Sommer 2018  
 

Værktøj og 
praktikområder 

At der bliver det 
nødvendige og 
tidssvarende 
værktøj samt 
faciliteter til 
rådighed 

Der indkøbes værktøj og skabe, der kan give et 
bedre overblik over værktøjet og sikre, at der er det 
nødvendige værktøj til rådighed, til den opgave der 
arbejdes med. 

Ledelsen i 
samarbejde 
med lærerne 

Primo/medio 
2018 

Der er indkøbt det nødvendige 
værktøj. 

Dialogen med 
virksomhederne 
styrkes 

En bedre dialog 
og en større 
forståelse for 
hvad der sker på 
skolen 

Virksomhederne kontaktes ved afslutning af 
skoleforløb og orienteres om forløb, elev, og hvad 
der er arbejdet med i perioden, samt hvad der skal 
arbejdes med op til den næste skoleperiode. 

Lærerne Iværksættes nu 
og arbejdes med 
løbende fremover 

Vi har iværksat en struktureret 
plan med måltal og lign. for det 
virksomhedsopsøgende arbejde 
på afdelingen. 

Talent  En bedre indsats 
i forhold til at 
promovere 
talent forløbene 

Der informeres til virksomheder og elever om 
muligheden for at blive talentelev for de elever, der 
spottes til at være et talent. 

Vejleder og 
lærere 

Løbende 
fremover 



Vi forsætter med at promovere 
talent. Desværre oplever vi lille 
fald i antallet af talent elever. 
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       Lager og logistik          Opfølgningsplan 2018 

Indsatsområde Mål – hvad vil 
vi opnå 

         Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-2018 

Mobning Øge fokus på, hvad 
er mobning og 
hvordan 
forebygger vi det 
bedst 

Der oplyses om skolens retningslinjer for at 
undgå mobning og arbejdes med elevernes 
opfattelse af, hvornår der finder mobning 
sted. 
Der skal være øget fokus på problemet 
igennem hele skoleforløbene, med opfølgning 
regelmæssigt. 

Kontaktlærere i 
samarbejde 
med ledelsen 

Iværksættes nu. Forår 
2018 

 
Det er i talesat ved opstart af 
alle hold, ligeledes har lærerne 
meget opmærksomhed på det.  
Der arbejdes løbende med 
definitionen af ”mobning” vs 
kultur/jargon. 

Lærernes 
synlighed 

Øge elevernes 
forståelse af, at 
lærerne er til 
stede hele tiden 

Der skal oplyses bedre om, hvor læreren 
befinder sig, uanset om det er i 
praktikområdet eller i klasseværelset. Der skal 
etableres en oplysningstavle der fortæller, 
hvor læreren er. 

Lærerne Iværksættes nu. Forår 
2018 



Alle timer/fag er skemalagt.  
Det sikres at der kommunikeres 
til eleverne hvor læreren, når 
han/hun er i praktik. 

Kobling af 
praktikmål 
med 
skolegangen 

At der bliver en 
bedre 
sammenhæng 
imellem det 
eleverne lærer på 
skolen og det de 
arbejder med i 
virksomheden 

Der forsøges med at udarbejde en ”plakat”, 
der viser indholdet i skoleforløbene og det der 
skal arbejdes med i virksomheden i mellem 
skoleperioderne. 
Der vil blive kigget på den ”plakat” der er på 
auto HF området og set på muligheden af at 
”kopiere” opsætningen. 

Ledelsen og 
studievejlederne 
i samarbejde 
med lærerne 

Medio 2018 

Arbejdet er netop startet 

Sociale/studie 
miljøer 

Bedre muligheder 
for at eleverne kan 
få ro til 
gruppearbejde og 
samvær 

Kantinen indrettes med studiegrupper i den 
nederste ende, og der indkøbes rumdelere til 
at sætte op i klasserne til gruppearbejde og ro. 

Ledelsen Iværksættes nu og 
arbejdes med løbende i 
2018. 

 

 


