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Enkeltmandsvirksomhed

1-10 medarbejdere

11-50 medarbejdere

51-200 medarbejdere

201-500 medarbejdere

Over 500 medarbejdere
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Oplæringsansvarlig

Uddannelseskonsulent i virksomheden
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Uddannelseskoordinator for
erhvervsuddannelser

Praktikvejleder

HR-ansvarlig
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VTU 2021
Indsamlingsstatus
 

Angiv venligst din virksomheds størrelse
 

Hvad er din rolle i forhold til elevens/elevernes uddannelse i praktikperioden?
 

Hvad er din rolle i forhold til elevens/elevernes uddannelse i praktikperioden? - Andet
Uddannelseschef/psykolog
Bogholder
Mentor
Uddannelses- og udviklingskonsulent
COO



•
•
•
•
•
•
•
•

Har aldrig haft kontakt til skolen

1-3 gange om året

4-6 gange om året

7-12 gange om året

Over 12 gange om året

Har ikke haft behov for kontakt til skolen

0% 25% 50% 75% 100%

7%

51%

20%

9%

6%

6%

Respondenter

10

71

28

13

9

9

Jeg er selv elev
Ejer af firmaet
Kontaktperson for skole/virksomhed/lærling
Administration
Økonomichef
skoleleder
HR-konsulent
Løn og andet papir arb.

Hvor tit er virksomheden i kontakt med EUC Nord i forbindelse med elevens/elevernes uddannelse
i praktikperioden (telefonisk, via mail eller personligt)?
 

 



1 (helt uenig) 2 3 4 5 6 7 8 9

10 (helt enig) Ved ikke

Eleven/eleverne kan begå sig
tilfredsstillende på arbejdspladsen

Eleven/eleverne er motiverede for at
lære nyt

Elevens/elevernes praktiske færdigheder
er tilfredsstillende

Elevens/elevernes viden om fagområdet
er tilfredsstillende

Virksomheden ved, hvad eleven/eleverne
arbejder med i skoleperioderne

Skoleperioderne supplerer
praktikforløbene godt

Samarbejdet med skolen om elevernes
udvikling, så de når uddannelsens mål,

fungerer godt

Virksomheden har den information om
regler og mål for oplæring i

praktikperioderne, der er brug for til ...

Virksomheden har fået den hjælp, der var
brug for i forbindelse med indgåelse af

uddannelsesaftaler

Virksomheden har den nødvendige
information om eleven/eleverne i

skoleperioderne (fravær, prøveresultat...

Virksomheden ved, hvem der kan
kontaktes på skolen om forhold, der

vedrører eleven/eleverne i praktik

Hvor tilfreds er virksomheden alt i alt
omkring samarbejdet med EUC Nord?

I hvilken grad lever samarbejdet med
EUC Nord op til virksomhedens

forventninger?
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Har du andre kommentarer eller gode idéer til samarbejdet med skolen, så er du velkommen til at
skrive dem her:

Vi kunne godt ønske mere information fra skolen/lærerene omkring vores elever. Vi kan selvfølge bare kigge på karakter skema
men synes at der bør være en tættere dialog/opfølgning
Det administrative omkring en elev med oprettelse, papirer m.m. er yderst tilfredsstillende og der er altid hjælp.
 
Vi oplever dog stor mangel på at kende det faglige på skoleperioder og kunne koble det op med praktikforløb hos os, så eleven



•

•
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•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

opnår bedst mulig viden. Vi ved meget lidt om hvad eleven laver på et skoleforløb. Det er specielt for vores AV-teknikerelever en
udfordring.
Virksomheden for tilsendt en evaluering efter hver endt skoleperiode - hvor skolen kommenterer på hvad der gik godt og hvad
der gik skidt og hvad vi som virksomhed skal arbejde med sammen med eleven for at forbedre ham/hende.
 
Eleven for en skriftlig skole opgave mellem hvert forløb, som relaterer sig til det de skal igennem på næsten ophold. Men tænker
opgaven skal være sådan sammen sat at vi som virksomhed skal hjælpe eleven med at løse den - forstået på den måde at vi
praktisk kan være med til at forberede ham på det han skal i gennem på skolen, tænker det både er en gevinst for eleven med
også fra skolen side af at eleven allerede at snuset til det han skal i gang med.  
 
At elevernes mester kommer på besøg på skolen uden elevens ophold for at se hvor det er de er og hvad det er eleven er
igennem. Det skal ikke være alle mester på alle elever sammen dag. Men måske i holde af 2 - 3 stykker, hvor de kommer op og
føler undervisning bare en lille time. Og uden at eleverne ved det, på den måde kan vi også få et ind tryg af hvordan vores egen
elev er uden skoleperioderne.
Eleven mangler grund viden om el installation
Vi er godt trætte af, at vores elever bliver sendt tilbage på arbejdspladsen med så kort varsel og lige så ked af de skal på skole
igen med kort varsel, hvor vi formodentligt skal til at starte op igen.
Det er jo her vi har brug for dem, når genåbningen endelig kommer.
Vi er yderst tilfredse med samarbejdet, som også indebære samarbejde/rådgivning af nye tanker og idéer.
Der mangler rigtig meget information omkring opstart af skoleophold i forbindelse med Corona nedlukningerne. Vi har lærlingen
som møder op til låste døre på skolen
Samarbejdet med skolen kan der ikke sættes en finger på.
Det har været udfordrende tider med online undervisning, men nogle elever har følt sig ladt i stikken med at få stillet en opgave
om morgenen, og så først har skullet have kontakt med læreren igen om eftermiddagen. Hvis de så går i stå mangler de hjælp.
God beslutning af sende dem retur i virksomheden.
Andre skoler har dage med udendørs aktiviteter -kunne det evt. være en idé?
Det eneste jeg har er at efter corona kom til landet har vi fået hjælp indtil december måned. Der er blevet rådgivet omkring hvor
længe vi kunne forvente og få refusion for vores elev, men corona er her stadig og der er ikke nogen der melder noget ud
omkring om vi stadig kan få hjælp nu hvor corona stadig er her. Men der er ingen tvivl om at det har været en kamp under det
her. Men jeg synes godt man kunne ha meldt noget mere ud og forslået nogen andre former for hjælp efterfølgende. Men
overordet set er jeg rigtig tilfreds med EUC NORD.
Virksomheden vil gerne orienteres om elevernes eksamensresultat fra skolen
eleverne lærer for lidt om de relevante materialer eks. har jeg være udsat for at en elev ikke vidste om det var gran eller egetræ
Vi er glade for nuværende og tidligere elever og deres faglige niveau, så på den måde fungere samarbejdet godt. Mangler dog
en forventningsafstemning til samarbejdet, som jeg ellers synes er minimalt. Eller i hvert fald meget lavpraktisk. Hvis
samarbejdet skal stikke dybere end nu, kunne jeg ønske at vide, hvad skolen gerne vil have at de enkelte praktikforløb
indeholder. Måske mangler jeg bare at spørge?
Vi har et godt samarbejde med Eucnord, Specielt Michael fra skolepraktik elektriker er rigtig god , dette samarbejde har faktisk
gjort det nemmere at få de rigtige lærlinge ud i virksomheden , jeres moduler kan godt være svært for eleven at vælge hvad de
vil og der forslår vi så hvad der så passer ind i virksomheden og eleven går med til dette, men om det er den rigtige måde for
eleven kan vi da diskutere , men det er nok fint nok for de fleste at der bliver truffet et valt så de har noget at holde sig til, med
hensyn til prøve tid og korte aftaler har vi benyttet os af netop denne mulighed , og det betyder at der er kommet flere elevere ud
til os , elleres ville jeg bare leje folk ind . så dette er en god mulighed for at få flere ind i faget. Hilsen Morten Skjoldborg
Trods Corona, er der for kort melding tidsmessigt til os om hvornår eleven skal på skole.Tit får vi melding ugen før han skal
møde op(dette var før corona)
Måske halvårlige møder med skolen for at sikre gennemførsel af udddannelsesplaner kunne være en ide
Alice Kortegaard er en helt fantastisk hjælp i startfasen med udannelsesaftaler og gode snakke med eleverne
EUC Nord god skole og ikke for stor
Ny underviser har hjulpet på samarbejdet.
Info i disse Corona tider er ikke specielt fremragende. Intet meldes ud mht. hvornår lærlingens forløb  genoptages!!
Gode lærere der melder ud hvis de syntes elever trænger til en opsang samt ros
ingen info fra skolen
Der er plads til tættere samarbejde mellem virksomheden og skolen. En skriftlig evaluering af eleven efter end skoleophold, så
virksomheden bedre kunne vurderer hvor det går godt og hvor det går mindre godt, ville være ønskeligt. Få logbog op at køre, så
virksomhederne kan følge elevens udvikling på skolen og omvendt.



Ja

Nej
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Respondenter

63

68

Bygge og anlæg

Ejendomshandel og udlejning

Erhvervsservice

Handel og transport

Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed

Kommunikation og information

Fritid, kultur og anden service

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Offentlig administration

Undervisning og sundhed

Andre områder

0% 25% 50% 75% 100%

41%

0%
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11%

16%

13%
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0%
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Oplever I behov for efteruddannelse i jeres virksomhed? 
 

Hvilke områder oplever I særligt behov for efteruddannelse inden for?  (Vælg gerne flere)
 

Hvilke områder oplever I særligt behov for efteruddannelse inden for?  (Vælg gerne flere) - Andre
områder 

Teknik, ragging
Bilen industrien
Lyd og lys
Træindustri
Restaurations branchen
Mekaniker/tekniker
Vores fagområder
salg
Ernæring
Indenfor el-området
køkken og restaurant
Eventbranchen er blevet en del mere digital det seneste år: Lyd og lys i relation til streamning og videoproduktion.
Eventteknik

Benytter I jer af EUC Nords tilbud inden for efteruddannelse?
 



Ja

Nej

Det har vi gjort, men gør ikke længere

Det vil vi gerne, men EUC Nords tilbud
dækker ikke vores behov

Andet
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I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke
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29%
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8%

0%
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0%
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7

15

2

0

0

0
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Grundet manglende udbud af relevante
kurser

Grundet manglende kendskab til
efteruddannelse

Grundet manglede kvalitet i det vi
tidligere har oplevet

Grundet travlhed i virksomheden

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

6%

33%

0%

39%

22%

Respondenter

1

6

0

7

4

Benytter I jer af EUC Nords tilbud inden for efteruddannelse? - Andet
Har vi ikke gjort, men vil nok i fremtiden
Vi vil gerne udbygge det område
Det er jeg ikke vidende om
Vi skal til det.

I hvor høj grad har I været tilfredse med at bruge EUC Nord til efteruddannelse?
 

Hvad har I været mindre tilfredse med ved EUC Nords tilbud for efteruddannelse?
Ændre typen af certifikater uden at informere
Meget unødvendigt snak/kaffe pauser uden for pauserne

Hvorfor benytter I ikke EUC Nords tilbud? 
 

Hvorfor benytter I ikke EUC Nords tilbud?  - Andet



•
•
•
•

Ja

Nej

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

13%

65%

22%

Respondenter

9

44

15

Grundet manglende udbud af relevante
kurser

Grundet manglende kendskab til
efteruddannelse

Grundet manglede kvalitet i det vi
tidligere har oplevet

Grundet travlhed i virksomheden

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

22%

0%

0%

56%

22%

Respondenter

2

0

0

5

2

Ja Nej Ved ikke

Har I kendskab til jeres muligheder
indenfor efteruddannelse?

Kender I til mulighederne for økonomisk
kompensation ved brug af

efteruddannelsessystemet?

0% 25% 50% 75% 100%

67 21 11

Respondenter

0

131
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Ligger for langt væk
ikke lige det område vi efterspørger kurser indenfor
Der har bare været gået covid-19 i det 2020...
Der har ikke været et behov

Har I bevidst fravalgt at arbejde med efteruddannelse?
 

Vi har bevidst fravalgt efteruddannelse
 

Vi har bevidst fravalgt efteruddannelse - Andet
Vores medarbejdere arbejder i Norge
ingen behov
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