
Samlet status

Ny

Distribueret

Nogen svar

Gennemført

Frafaldet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

75%

1%

24%

0%

Antal svar

0

357

6

114

0

Angiv venligst din virksomheds størrelse

Enkeltmandsvirksomhed

1-10 medarbejdere

11-50 medarbejdere

51-200 medarbejdere

201-500 medarbejdere

Over 500 medarbejdere

0% 25% 50% 75% 100%

4%

28%

33%

28%

6%

2%

Antal svar

5

33

40

33

7

2

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse EUC Nord - 2022
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Hvad er din rolle i forhold til elevens/elevernes uddannelse i praktikperioden?

Oplæringsansvarlig

Uddannelseskonsulent i
virksomheden

Mester/kontraktansvarlig

Uddannelseskoordinator for
erhvervsuddannelser

Praktikvejleder

HR-ansvarlig

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

22%

4%

49%

2%

0%

12%

12%

Antal svar

26

5

59

2

0

14

14

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

x

bogholder

bogholder

Teknisk direktør, ansvar for produktionspersonale

Skoleleder

Produktionsleder

Medejer

Køkkenleder

Holder styr på kursusaktivitet

HR konsulent

Belysning og design ansvarlig

Afdelingsleder

Afdelingsleder

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

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%

8%

58%

14%

11%

5%

5%

Antal svar

9

69

17

13

6

6

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

0% 25% 50% 75% 100%

6 7 9 17 15 39

8 8 8 14 22 36

5 9 12 24 14 28

8 10 13 24 14 23

Antal svar

116

116

116

116

Gennemsnit

8,3

8,3

7,9

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

7 8 9 10 (helt enig) Ved ikke

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

0% 25% 50% 75% 100%

6 5 7 7 11 18 14 8 20

4 5 16 7 10 18 9 15 12

4 3 3 6 9 10 8 20 9 16 11

Antal svar

116

116

116

Gennemsnit

6,8

7,3

7,3

1 (helt uenig) 2 3 4 5 6

7 8 9 10 (helt enig) Ved ikke

Virksomheden har den information
om regler og mål for oplæring i

praktikperioderne, der er brug f...

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 (fravæ...

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

der vedrører eleven/eleverne...

0% 25% 50% 75% 100%

4 4 5 4 11 9 12 24 11 15

10 4 6 18 18 33 4

7 4 5 4 10 10 10 14 28 6

4 4 7 5 6 14 18 35

Antal svar

114

114

114

114

Gennemsnit

7,0

8,1

7,4

7,9

1 (helt uenig) 2 3 4 5 6

7 8 9 10 (helt enig) Ved ikke

Hvor tilfreds er virksomheden alt i
alt omkring samarbejdet med EUC

Nord?

I hvilken grad lever samarbejdet
med EUC Nord op til

virksomhedens forventninger?

0% 25% 50% 75% 100%

5 4 8 8 9 20 14 27 4

4 4 6 9 5 21 15 26 6

Antal svar

114

114

Gennemsnit

7,8

7,8
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Har du andre kommentarer eller gode idéer til samarbejdet med skolen, så er du velkommen til at skrive dem her:

•For mange skoleperioder samtidig (maj 2021 havde vi 9 lærlinge ud af 14 på skole samtidigt)
•Uddannelsesstart – uddannelsesslut (husk hensyn til svendeprøve, så vi undgår forlængelse af uddannelsesaftale)

•EUX elever – fællesskab med andre EUX-elever. EUX-elever føler ikke de er en del af skolens studiemiljø
•Nogle af fagene går igen på både EUX og EUD så EUX-lærlingene får den samme teori flere gange.
•EUX-eleverne oplever manglende koordinering mellem EUX-lærere og EUD-lærere

tilbagemeldinger efter endt hovedforløb, invitation til deltagelse i samtaler efter endt hovedforløb

ingen

Vores lærling, har netop skiftet skole til EUC-nord, og har ikke været på skoleperiode endnu. Derfor den ringe indsigt i EUC
nord herfra.

Vi hører INTET fra skolen.
Der er ingen kommunikation.

Vi har et rigtig samarbejde med skolen

VI har p.t. ingen elever fra EUC Nord

Syntes den her Mail- notificering  at eleven er kommet under 5 minutter for sent 1 gang  som lander inde på vores kontor for
så at blive videresendt til mig.   det virker som spildte kræfter. hellere holde det internt på skolen og tage kontakt direkte pr.
telefon hvis der er tale om et problem.

Når jeg snakker med mine elever og andre elever, så virker det til skolen mangler resurser til undervisningen.
Generelt mangler der udstyr, jeg kan høre på mine elever at der er for meget ventetid, pga mangel på udstyr.

Jeg synes skolen skal bruge mere energi på og fortælle  hvordan branchen fungere og hvad eleverne kan forvente, fx at man
som udgangspunkt er 70% flyttefolk, 20% problem knuser og 10% afvikler. osv.

En ting i SKAL tage fat i og banke ind med 7 tommer søm på de unge mennesker, det er hvordan man laver en ansøgning til
en måske kommende læreplads.
Nogle af dem vi modtager, er så dårlige allerede fra første kommentar, at vi ikke læser dem.
Vi modtog en forleden, hvor der stod " Hej, her er min ansøgning" - Intet cv vedhæftet, intet billede.

Måden man laver undervisningen på, stemmer ikke ret godt overens med virkeligheden. Eleven får ikke en det pres af tid der
kan være på et projekt, på skolen.

Mine elever er EUX-elever, den praktiske del - samarbejdet med murerafdelingen fungerer helt perfekt.
Den teoretiske del omkring de teoretiske fag fungerer overhovedet ikke der er ingen information og jeg ved ikke hvad der
foregår og hvornår - det er kritisabelt

Jeg syntes EUC-Nord mangler at sætte en strategist retning for udvikling af special områder og for skolens generelle
udvikling.
Jeg oplever at der ikke er en ensartet indsats bag håndtering af uddannelsesforløb, herunder bla. markedsføring.
Jeg oplever at skolens evne til at kontakt og aktivere samarbejde med virksomhederne er for svag.

Havde det ikke været fordi vi i forvejen kendte Mathias og han os, og han brændende ville denne uddannelse, tror jeg ikke
han havde fundet en praktikplads. Skolens indsats er jeg skuffet over, særligt har alle vores spørgsmål vedr. uddannelses
forløbet været meget langsomme i besvarelse, og ofte med mange "kokke"..

For os er det vigtigt med mere automation i form af industri og ikke kun "hus relateret"

En midtvejs opfølgning fra læren i skoleperioden.
Evt. information om hvilket opgaver og mål der er for eleven.
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Har du andre kommentarer eller gode idéer til samarbejdet med skolen, så er du velkommen til at skrive dem her:

En dybere udtalelse vedr. elevens præstation på de enkelte lærlings punkter på skoleforløbene.
Sådan at forstå, hvad der ligger til grund for karakteren. Det er ikke nemt at understøtte sin elev, når man ikke ved, hvor
eleven gør det super godt og hvor der er ”huller”.

Det er første elev vi har og hun er ikke kommet færdig endnu. Så det er svært at svare

At eleven skal have uddannelse så der passer med det det de laver

Oplever I behov for efteruddannelse i jeres virksomhed?

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

61%

39%

Antal svar

70

44

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

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%

39%

0%

3%

16%

17%

19%

10%

4%

1%

1%

17%

Antal svar

27

0

2

11

12

13

7

3

1

1

12
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Hvilke områder oplever I særligt behov for efteruddannelse inden for?  (Vælg gerne flere) - Andre områder

områder indenfor el

lyd,lys, AV/Event teknik

forsyningsvirksomhed

Vi er en uddannelsesinstitution

Socialområdet

Skibuddannelse

Maritim elektriker

Køkkenområdet

Kurser i nye produkter, både indenfor lyd og lys.

Kantine fagområdet

Event teknik

Auto

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

0% 25% 50% 75% 100%

43%

36%

7%

3%

11%

Antal svar

30

25

5

2

8
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Benytter I jer af EUC Nords tilbud inden for efteruddannelse? - Andet

tid

ligger for langt væk

ja, efter behov

Vi har været underdrejet længe men forventer at benytte tilbud

Vi har desværre ikke tiden

VI har ikke gjort det tidligere, men overvejer at bruge januar/februar ´23 til ekstra kurser og inspiration.

Ja, når de relevante kurser er der

Grundet travlhed har vi ikke fået brugt mulighederne for efteruddannelse

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

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

23%

50%

17%

3%

0%

7%

Antal svar

7

15

5

1

0

2

Hvad har I været mindre tilfredse med ved EUC Nords tilbud for efteruddannelse?

tilbuddene passer ofte ikke så godt, ift. lediggang, hvilket jo ikke er EUC´s skyld!!!

Valgmulighederne
Gennemførsel af kurser
Info om relevante kurser direkte til virksomhederne

Udvalget

Manglende undervisning/instruktion i forbindelse med svejsekurser

Forhold om efterbetaling ved manglende fremmøde m.v.

Det er svært at finde relevante kursustilbud inden for el-faget. vi ender tit med at skulle sende dem til andre landsdele
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Hvorfor benytter I ikke EUC Nords tilbud?

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%

16%

32%

4%

24%

24%

Antal svar

4

8

1

6

6

Hvorfor benytter I ikke EUC Nords tilbud?  - Andet

Vi er lokation i København

Vi er en uddannelsesinstitution

Semler eget

Manglende kendskab, samt vores placering i Aalborg

Afstanden

Afstand

Har I bevidst fravalgt at arbejde med efteruddannelse?

Ja

Nej

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

7%

73%

20%

Antal svar

3

32

9

9



Vi har bevidst fravalgt efteruddannelse

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%

0%

33%

0%

33%

33%

Antal svar

0

1

0

1

1

Vi har bevidst fravalgt efteruddannelse - Andet

alt for langt i Hjørring

Har I kendskab til jeres muligheder indenfor efteruddannelse?

Ja

Nej

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

Antal svar

0

0

0

Kender I til mulighederne for økonomisk kompensation ved brug af
efteruddannelsessystemet?

Ja

Nej

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

67%

26%

7%

Antal svar

76

30

8
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