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              Opfølgningsplan for erhvervsuddannelserne 2020 
 

Opfølgningsplanen bygger på ETU, VTU og status på indikatorerne i det risikobaserede kvalitetstilsyn. 

                                                                                                                 Opfølgningsplan 2020 

Indsatsområde  Mål – hvad vil vi opnå  Handlinger Ansvar Status pr 15-9-2020 
Digitalisering Sikre eleverne bedre forståelse for 

vigtigheden af at forhold sig 
kildekritisk til medier og information 
fundet gennem digitale medier 

Mere fokus på dette i undervisningen Udd. leder/ 
Underviser 
 

  

Corona forstyrrede. Fokus rettes på 
det nu. 

Digitalisering Eleverne skal tænke endnu mere 
over etik på digitale medier 

Mere fokus på dette i undervisningen Udd. leder/ 
Underviser 

  

Corona forstyrrede. Fokus rettes på 
det nu. 

Digitalisering Fokus på at eleverne har 
tilstrækkelig viden sikkerhed og 
lovlighed når data gemmes og deles 
på nettet 

Mere fokus på dette i undervisningen Udd. leder/ 
Underviser 

  

Corona forstyrrede. Fokus rettes på 
det nu. 

Hovedforløb EUX skal føre til praktikplads Have fokus på at fastholde det nuværende gode 
arbejde med at fremhæve praktikplads efter studieåret 
som det rigtige valg for at afslutte sin uddannelse. 

Ledelse/ 
Praktikvejleder/ 
undervisere 

☺  

Mange flere EUX elever med 
praktikplads efter studieåret i år end 
tidl. 

ETU og 
undervisnings-
miljø-
vurdering, GF 
+ studieår 

Elevtrivsel skal gerne stige igen Give eleverne mere tro på egne evner via bedre egen 
indsats. Skabe mere tid til og fokus på trivselssamtaler 
mellem kontaktlæreren og eleven 

Ledelse/ 
undervisere 

☺   

Ekstra tid afsat til K-lærer. 
Trivselssamtaler afholdt.  

Fysiske rammer Nye borde til D-lokaler  Ledelse  Bestilles i år 

Psykisk velvære Fokus på godt psykisk miljø hvor eleverne føler si godt 
tilpas og bliver ikke udsat for mobning 

Ledelse/ 
undervisere 

☺  

Meget fokus på dette nu. 
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                                                                                                                              Opfølgningsplan 2020 
Indsatsområde  Mål – hvad vil vi opnå  Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-

2020 
1. 
Undervisningsmiljø
; teorilokaler på G- 
gangen.  

Vi vil opnå forbedrede undervisningsforhold, 
især i de lokaler, hvor der arbejdes ved 
stationære computere – her tegnes der, hvilket 
kræver stor præcision og dermed også gode 
arbejdsstillinger   

Vi bygger nye borde og de gamle udslidte 
stole, udskiftes løbende via skolens 
møbeldepot, til duelige hæve/sænkestole.   

Skolens 
møbeldepot-
bestyrer 
TDN 

Efter-
året 
2020 

 

2. Støjgener i 
undervisningslokal
erne 
 
 
 

Vi vil opnå en højre grad af ro i undervisningen  Vi vil forsøge at animere og stimulere 
underviserne til bedre klasserumsledelse  
Herunder har vi arbejdet med plan A, men 
det er ikke gjort med det, idet en sådan 
indsats har en lang tidshorisont.  

I første omgang 
TDN – med støtte 
fra RJG 
Men i anden 
omgang er det den 
enkelte underviser.  

Løben-
de 

 

3. Psykisk arbejds-
miljø, mobning i 
form af grimme 
navne og dårligt 
sprog 

Vi vil opnå en mere præcis viden om i forhold til 
hvilke grupper og i hvilke situationer disse ting 
foregår  

1. Vi vil fortage en nærmere kortlægning 
af problematikken, for bedre at kunne 
målrette indsatsen.  
Dette vil vi i første omgang gøre ved at 
tale med underviserne og hører omkring 
deres iagttagelser.  

TDN/RJG  
Okt/Nov 

☺   

3. Psykisk arbejds-
miljø, mobning i 
form af grimme 
navne og dårligt 
sprog 

Vi vil stoppe/minimere disse dårlige 
omgangsformer  
 

2. ved førstkommende afdelingsmøde, vil 
emnet blive taget op; Her vil vores 
tiltaleformer blive rammesat og 
tydeliggjort, så vi sikre os, at ingen 
underviser eller andre, er i tvivl om, hvor 
grænsen er.  

TDN Forår 
2020 
 

☺ 

Information til 
virksomhederne  
 

Vi vil gerne opnå, at virksomhederne generel 
kommer på højre informationsniveau,  
I både stort og småt, lige fra reformændringer 
og til den enkelte elevs læring og trivsel i 
forbindelse med skolen.  

Vi vil afholde mesterarrangementer, 
herunder vil vi lave information omkring 
platforme som praktikpladsen.dk – Teams 
mv.   

TDN Efter-
året 
2020 

 Mange 

infobreve, men 
ingen mester-
arrangementer 
(COVID-19) 
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                                                                                                                  Opfølgningsplan 2020 

Indsatsområde Mål – hvad vil vi opnå Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-
2020 

Information/dialog 
med 
virksomhederne 

At virksomhederne 
bliver bedre orienteret 
og får bedre feedback 
på deres elever 

Telefonisk kontakt eller besøg i virksomheden før opstart 
1 hf 
Praktikvært dag på 2 HF. Praktikstedet besøger skolen, 
samtale og feedback og indsatsområder inden sidste HF 

Jej 1 aug 2020 
☺Der har været gennemført 

besøg og samtaler, dog har 
Corona stoppet det med 
praktikværtdag, der udsendes 
i stedet for nyhedsbrev 

Sikkerheds 
instruktion ved 
maskiner og udstyr 

At alle elever oplever at 
få god instruktion i 
brug af 
maskiner/udstyr og 
stoffer der kan give 
arbejdsmiljø/sikkerheds 
udfordringer 

At der fremstilles sikkerhedsinstruks til alle maskiner  
At der gennemføres særlige øjeblikket 
”SIKKERHEDINSTRUKS” hvor eleverne instrueres i 
brug/sikkerhed ved maskinen/udstyret. Herunder 
rengøring mv. 
At sikkerhed gøres meget synligt for eleverne i 
undervisningen 

AHE 
JEJ 
TOP 

1 maj 2020 
1.nov 2020  

Er blevet udsat pga. Corona, 
og ny arb. Mijø rep der skal 
uddannes først. Opstart i 
efteråret 2020 

Psykisk 
undervisningsmiljø 
GF 1 

At få lavet en god 
opstart med fokus på 
det gode miljø, 
herunder mobning, 
digital mobning, 
øgenavne og god tone 

At der ved opstart på GF lægges særlig vægt på 
aktiviteter og læringsforløb der understøtter respekt og 
er med til at sikre at alle ” På fødevarer har alle det godt”  
Der arbejdes med Plan A forløb 
Viden omkring mobning og digitalmobning for at 
modvirke at en sådan kultur opstår 

TOP 1 august 2020 
☺ 
God opstart alle har det godt 

EUX  - flere elever 
på EUX GF1 

At øge antallet af elever 
der søger EUX og 
fastholdes på EUX 

At få EUX og EUD integreret således at flere elever 
ønsker at gennemføre grundforløbet med EUX og få 6 
fag med C niveau. 
Dette gøres bl.a. ved at eleverne ikke er bundet i deres 
valg og EUX / EUD fra starten af men kan opleve at få 
undervisningen og gå til prøve på C niveauet. 
Alt undervisning i grundfagene på GF1 gennemføres i et 
samlet hold og i samme miljø. 

TOP 1 august 2020 
15 okt 2020 

 
Afventer at eleverne skal 
træffe endelig valg i uge 41, 
dog er flere initiativer  
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                                                                                                                   Opfølgningsplan 2020 

Indsatsområde Mål – hvad vil vi opnå Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-
2019 

Skabe bedre 
almen/faglig 
dannelse hos 
vores elever 

At vores elever opnår en bedre 
dannelse og ”kulturforståelse” i 
forhold til det fag, som de er på vej 
ind i. Herunder at sikre en højere 
grad fastholdelse i selve 
uddannelsen. Begge dele skulle 
gerne medvirke til en større succes i 
uddannelsesforløbet.  

Igennem vores daglige undervisning at sikre, at vores elever 
bibringes et ordentligt sprog og en ordentlig adfærd både i 
forhold til faget og til hinanden/skolen. Alle (Lærere, vejledere 
m.m.) skal medvirke til fremmøde til tiden og på denne måde 
sikre mindre fravær og evt. frafald.   

Alle Her og nu. 

 

Opsøgende 
arbejde på CNC 
og Teknisk 
Design, 
Industritekniker 
og Smed 

Bedre kontakt til virksomhederne 
og mellem skole og virksomhed 

Besøg på virksomheden før eleven starter på 1. hovedforløb. 
Formålet er at informere virksomheden om de forskellige 
skoleperioder mht. tidspunkt og indhold. Herudover 
supplement med fakta ark omkring uddannelsen.  

JHU, SB 
og UML 

Efter behov 
– så hurtigt 
som muligt 

 

At sikre bedre 
Dansk 
kundskaber hos 
vores elever. 

At især vores nydanskere og 2. 
generation af anden etnisk 
baggrund sikres bedre reelle 
kompetencer i faget Dansk. Dette 
for at sikre større succes i 
uddannelsesforløbet og bedre 
lærepladsmuligheder og 
fastholdelse i uddannelsen.   

Ved at udbyde Dansk undervisningen på selve Center for 
Teknologi sikres en bedre geografisk placering for vores elever 
og dermed en større mulighed for eleverne at følge 
undervisningen, som er bydende nødvendig for disse elever. Vi 
kan således bedre følge selve forløbet og sætte ind tidligere, 
hvis behov skulle opstå og dermed sikre opnåelse af målpinde 
og mindre frafald.  
Underviserne skal rekrutteres fra anden afd.   

PO/JEJ Så snart 
som muligt 

 

Bedre 
instruktion i 
sikkerhed og 
maskiner. 

At ingen af vores elever kommer 
galt af sted i vores daglig UV såvel i 
det praktiske som i teori.  

Igennem den daglige undervisning at sikre meget tydelig og 
konsekvent instruktion i brugen af redskaber, maskiner og 
farlige stoffer/væsker.  

PO/alle 
UV 

Her og nu. 
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     Personvognsmekaniker    Opfølgningsplan 2020 

Indsatsområde Mål – hvad vil vi 
opnå 

Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-
2020 

Praktikvirksomheder: Bedre samspil 
mellem skole og 
virksomheder. 
VTU peger på 
manglende 
information om 
uddannelsen 

Fastholde og udbygge samarbejdet med virksomhederne. 
VTU for 2019 viser det virker, undervisere skal ringe til 
virksomhederne efter afsluttet skoleperiode. 
Vi skal deltage i, og udbygge samarbejdet med Dansk 
Bilbrancheråd samt Autobranchen Danmark. 
Vi skal bruge AUB midler til at besøge virksomhederne i 
vores område, der skal være fokus på elevpladser samt 
voksenlærlinge. Konsulenterne skal vejlede 
virksomhederne om mulighederne for støtte mm. i 
forbindelse med voksenlærlingeprojekt VEU-V  

AME, 
alle 

Efterår 2020 

 

Elever: Bedre studie 
miljø, 
udsmykning af 
autogangen. 

Elevmiljø på autogangen: Vi skal rydde op i det der hænger 
nu, vi vil bruge midler på at få det til at blive et rart sted at 
være ved hjælp af udsmykning. Det skal lede tankerne hen 
på vores branche. 
Der skal arbejdes på at få selvstudie/elevmiljø etableret i 
bunden af kantinen. 
Få etableret Tarzan bane i læhegn ved autogangen. 

AME, MAL, 
PEG 
alle 

Efterår 2020 

 

Frafald: Fastholde det 
lave frafald 

Vi skal ved hjælp af målrettet støtte holde fast i det lave 
frafald.  
Vi skal sætte ind tidligt, lige så snart der er indikatorer på 
elever der ikke trives/har for meget fravær, skal 
klasselæreren i samarbejde med studievejlederen reagere. 
Vi vil have en særlig fokus på de EUX elever der starter på 
GF1, de skal meget gerne fastholdes i deres valg.  
 

AME, OLA 
alle 

Efterår 2020 
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       Lager og logistik          Opfølgningsplan 2020 

Indsatsområde Mål – hvad vil 
vi opnå 

         Handlinger Ansvar Tidsplan Status pr 15-9-2020 

Elev-, 
studiemiljø 

Faglærerne giver udtryk 
for, at lokaliteterne på B5 
TL kan blive bedre så 
elever kan trække ud i 
arbejdsgrupper, og nogle 
elever giver udtryk for, at 
der er for meget støj i 
lokalerne. Der skal laves 
et studiemiljø der 
tilgodeser ovenstående. 

Indretning af hyggekroge og arbejdsområder på gangen, 
evt. med nyt møblement. 
 

AML 31.12.20  
 

  

Vi har oprettet en projektgrp. og har vendt flere 
muligheder. Vi har sat penge af til studiemiljø i 
budget, og vi går lidt rundt om den varme grød 
fordi vores friplads udenfor lokalerne giver støj i 
lokaler, hvis de indrettes til et studiemiljø. Vi har 
midler, og forventer at købe udstyr og indrette 
områder i 2020. Den bedste løsning vil være 
tilbygning eller pavillon, men her spiller 
økonomien ind. 

Lektiecafé Der skal laves en 
lektiecafé med plads til 
alle elever uanset niveau, 
udfordringer og ståsted 
på uddannelsen. 
Lektiecaféen skal også 
være et mødested der 
skaber trivsel og omtale 
af uddannelsen. 

Der skal laves research for at trække på andres erfaringer. 
LUU skal inddrages, fx omkring midler, ture og lokaler. 
Eleverne skal tilbydes hjælp og støtte. 
Lager- og Transportuddannelserne skal bredes ud 
gennem positiv omtale. 

AML 31.12.20  
 

  

Vi arbejder på en permanent løsning, hvor 
lektiecafe ikke bliver et koncept, hvor møbler 
trækkes frem til brug efter skoletid. Vi har planer 
om at komme ud for at se, hvad andre har gjort, 
lære af deres erfaringer, og vi vil søge midler fra 
Færch og Birn fonden, men her er der ikke 
mulighed for at få midler i 2020. Projektet lever 
videre. 

 


