
 
 

 

 

 

  
VTU 2020 
 

 

Nærværende fremstilling og analyse er baseret på data indsamlet i 1. kvartal 2020. I alt er 
der udsendt link til spørgeskema til 455 virksomheder, hvoraf 166 har valgt at svare. 

 

Samlet tilfredshed 
Nedenstående tabel viser udviklingen i virksomhedernes samlede tilfredshed. Der sammen-
lignes med 2018, idet vores indsamling i 2019 ikke fik nok svar. EUC Nords virksomheder 
er samlet set blevet mere tilfredse; der er konstateret en pæn stigning fra 67,7 i 2018 til 
76,3 i 2020.  

Skolen er steget på alle kvalitetsmål og ligger nu over landsgennemsnittet, dog ikke på 
virksomhedernes vurdering af elevens præstation, hvor EUC Nord ligger 1,1 point under 
landsgennemsnit. Her kan der muligvis være tale om, at man i Vendsyssel ikke roser så 
meget som i andre landsdele.   

 

Den samlede tilfredshed er steget markant, og det gælder for begge spørgsmål under denne 
kategori, nemlig samlet tilfredshed og forventninger til samarbejdet. 
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Elevens præstation 

 

Vores virksomheders vurdering af eleven skiller sig særligt ud i forhold til landsgennemsnit-
tet på vurderingen af elevens evne til at kunne begå sig samt elevens vidensniveau. Elevernes 
præstation og særligt evnen til at begå sig vurderes samtidig dårligere end i 2018. Elevens 
færdigheder og elevens motivation vurderes til ikke i særlig høj grad at ligge under lands-
gennemsnittet. 

Hvorvidt der er tale om tendenser, kan være vanskeligt at sige, idet vi ikke kan vurdere, om 
det er nye virksomheder og selvfølgelig nye elever, der vurderes på. Men det skal noteres 
og følges op på næste år. 
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Information og vejledning 

 

På området for information og vejledning er virksomhederne meget tilfredse. Dette er godt 
at se, idet der på LOP-området er arbejdet fokuseret med at sikre, at den rette og fornødne 
information og opfølgning foregår. Vi skal sørge for, at dette fortsætter i fremtiden. 

 

Data 
Fortrinsvist små virksomheder har deltaget i undersøgelsen, hvilket afspejler de virksomhe-
der, som normalt er tilknyttet EUC Nords område. 

 

På spørgsmålet om, hvor ofte virksomheden er i kontakt med skolen, viser dette sig at være 
mellem 1-3 gange om året, og i forhold til resultatet må vi derfor konkludere, at dette er et 
tilfredsstillende niveau. 
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De enkelte uddannelsesafdelinger: 
 

Business 
Det skal bemærkes, at der her kun er svar fra 9 virksomheder ud af 30 mulige. 

 

Disse virksomheder er tilfredse med deres samarbejde med EUC Nord og med elevens præ-
station, som her vurderes meget højt. 

 

Gastronomi og service 
Det skal bemærkes, at der er tale om data fra 19 virksomheder ud af 56 mulige. 

Som samlet afdeling har Gastronomi og service også på deres uddannelser fået en tilfreds-
stillende vurdering. Industrioperatør, som ligger inden for dette område, har for få besva-
relser til at blive medtaget. 

Nedenfor ses fordeling på enkeltuddannelser. 
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Inden for denne afdeling har virksomhederne den mest positive vurdering af både samar-
bejdet, information og vejledning samt lærlingens præstationer på Serviceassistentuddan-
nelsen. Ingen steder er der dog problemer. 

 

Teknik, metal og motor 
Det skal bemærkes, at der er data fra i alt 35 virksomheder ud af 101 mulige. 

 

På TMM-området er der et par enkelte uddannelser, som ligger under EUC Nords gennem-
snit. Det gælder Personvogn i forhold til samlet tilfredshed, information og vejledning samt 
elevens præstation. Yderligere ser det ud til, at samarbejde og elevens præstation vurderes 
dårligere på Skibsmontør. Her drejer det sig særligt om elevens evne til at begå sig i virk-
somheden. 
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Energi og byggeri 
Det skal bemærkes, at data er fra 98 virksomheder ud af 207. Den lyseblå søjle angiver 
Eventteknikeruddannelsen. 

 

 

Indenfor Energi og byggeri får Snedkeruddannelsen og Eventteknikeruddannelsen en dårli-
gere vurdering. Særligt ser det ud til, at samarbejdet med eventvirksomhederne trænger til 
en forbedring, idet de efterspørger bedre samarbejde omkring elevens samlede uddannelse 
samt information om uddannelsens indhold. Vurderingen kan muligvis forklares ved, at virk-
somhederne er spredt over hele landet. For Snedkeruddannelsens vedkommende er det 
elevens evner og færdigheder, men også samarbejdet, der vurderes lidt kritisk. 

Samlet set er EUC Nords VTU tilfredsstillende, om end der på få uddannelser er enkelt-
spørgsmål, der vil blive arbejdet videre med i fremtiden. 
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