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Indledning 

I 2010 er det tredje gang, at skolen skal indsende en handlingsplan for øget gennemførelse. Skabelonen 
følger i store træk strukturen fra de to forrige år.  

Som i 2009 kan skolerne også i 2010 udpege et ekstra indsatsområde, hvor skolen vurderer, at den ved 
at sætte ekstra ressourcer ind kan yde en særlig indsats for at øge elevernes gennemførelse eller for at 
øge optaget. Til det indsatsområde kan skolen søge om medfinansiering fra Undervisningsministeriet. 
De skoler, der søger om finansiering af et indsatsområde, skal redegøre for, hvor meget denne ekstra 
indsats vil forbedre skolens samlede målsætning. Skolen skal derfor angive et måltal for nedbringelse af 
afbrud uden omvalg inkl. medfinansiering og ekskl. medfinansiering.  

Indsatsen for at forbedre resultater omkring gennemførelse kræver tid. Det skal derfor understreges, at 
skolens indsats i 2010 naturligvis kan bygge videre på arbejdet i 2009. 
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1. Opnåede resultater i 2009 og målsætning for 2010 - 2011 
 
Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen.  
 
Af tabellen fremgår: 

• den historiske udvikling – tallene er indsat i skabelonen 
• det eksisterende måltal (jf. handlingsplanen for 2009) og resultatet for 20092

 

 - er ligeledes indsat 
i skabelonen 

Skolen skal på baggrund af analysen af udfordringerne og evalueringen af resultaterne for 2009 fastsætte 
de fremtidige måltal for 2010 og 2011, jf. afsnit 2. 
 
 
Opnåede resultater i 2009 og målsætning for 2010 - 2011 

Afbrud uden omvalg 6 
mdr. efter start 

Historisk udvikling Mål og resultat3 Fremtidige mål*  

20074 2008 5 2009  

måltal 

2009 

resultat 

20106

måltal  

 20117

måltal  

 

Grundforløb under ét 22 22 20,17 17 17 16 

Hovedforløb under ét 6 6 5,36 9 9 9 

* Inkl. effekten af evt. indsatsaftale  
 
 
Såfremt skolen søger om finansiering af et ekstra indsatsområde, skal der nedenfor angives et måltal for 
nedbringelse af afbrud uden omvalg inkl. medfinansiering. 
 
Måltal 2010 og 2011 på baggrund af medfinansiering til ekstra indsatsområde 

Afbrud uden omvalg 6 
mdr. efter start 

Fremtidige mål - hvis medfinansiering fra Undervisningsministeriet* 

20108 2011 måltal  9 måltal 

Grundforløb under ét  17 16 

Hovedforløb under ét 9 8 

* Inkl. effekten af evt. indsatsaftale  
  

                                                
2 Målt på 3. og 4. kvartal 2008 og 1. og 2. kvartal 2009 
3 Målt på 3. og 4. kvartal 2008 og 1. og 2. kvartal 2009 
4 Målt på 3. og 4. kvartal 2006 og 1. og 2. kvartal 2007 
5 Målt på 3. og 4. kvartal 2007 og 1. og 2. kvartal 2008 
6 Målt på 3. og 4. kvartal 2009 og 1. og 2. kvartal 2010 
7 Målt på 3. og 4. kvartal 2010 og 1. og 2. kvartal 2011 
8 Målt på 3. og 4. kvartal 2009 og 1. og 2. kvartal 2010 
9 Målt på 3. og 4. kvartal 2010 og 1. og 2. kvartal 2011 
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Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2009  
 
Målsætningen for handlingsplanen 2009 var at nedbringe frafaldet på grundforløbet fra 22,17 til 20,17 
og på hovedforløbet fra 6,36 til 5,35. 
 
Afbrud uden omvalg grundforløb og hovedforløb 
Forløb Skøn UNI-C data Afvigelse 
Grundforløb 20 17 - 3,5 
Hovedforløb  6  9 + 3,0 
 
 
På grundforløbet  
har der været en positiv udvikling, idet afbrud uden omvalg er ændret fra 22,17 % til 17 %. 
Årsagen til reduktionen er flere faktorer.  
Der har været arbejdet med at udvikle kompetenceafklaringen med henblik på sammensætning af ele-
vens personlige uddannelsesplan, således at hver uddannelsesplan blev individuelt tilpasset til elevernes 
formåen og ønsker.  
Organiseringen af undervisningen foregår mere i team end tidligere, og derfor er der flere lærere til en 
større gruppe elever. Det giver muligheder for at samle elever, der har behov for ekstra undervisning i 
specifikke fagligheder. Studiemiljøet er blevet styrket ved at udvide de forskellige støttetilbud, der er til 
eleverne:  

• Mentorordningen er blevet udvidet med flere personer og mere tid. Der er tilført nye kompe-
tencer, som ikke har været til stede tidligere 

• Lektiehjælpen er blevet udvidet, så der er flere muligheder for at få hjælp til de opgaver, som 
eleverne har svært ved, men samtidigt påpeger lærerne også, at der er brug for meget mere tid til 
denne type aktivitet. Idet der er mange elever, der har så svage forudsætninger at de har brug 
for stor og ekstra hjælp 

• Dialogen med eleven er styrket gennem kontaktlærerordningen. Elevens uddannelsesplan er 
blevet elektronisk, og det giver bedre overblik for både elev og kontaktlærer 

• Uddannelses- og erhvervsvejledningen bliver anvendt i højere grad end tidligere. 

Generelt har der været en større fokus på fastholdelse. Kontaktlærerne har fået flere muligheder gen-
nem udvidelse af de forskellige støtteordninger, som betyder, at flere elever henvender sig oftere på 
eget initiativ til de forskellige ordninger.  
 
På hovedforløbet  
har der været en negativ udvikling, hvor frafaldet er steget fra 6 % til 9 %  
Stigningen i frafaldet på hovedforløbet har to hovedårsager. Den ene er udviklingen i erhvervet, hvor 
der har været flere virksomhedslukninger og nedgang i deres aktiviteter. Nogle af virksomhederne er 
store virksomheder, hvor det ikke umiddelbart har været muligt at skaffe nye uddannelsesaftaler. 
 Den anden årsag er, at flere elever i hovedforløbet har behov for hjælp til at klare praktikforløbet. I 
2007 og 2008 havde virksomhederne et stort behov for at ansætte elever. Det betød, at mange af de 
elever, som på grundforløbet havde behov for megen støtte, også hurtigt fik en uddannelsesaftale. En 
del af de elever stoppede i praktikforløbet, fordi de havde det meget svært med at leve op til kravene i 
hovedforløbet. Det har vi nu taget konsekvensen af og udbyder nu kurser til de praktikansvarlige i virk-
somhederne. Dette vil vi fortsat arbejde på at udvikle. 
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Indsatsområder i 2009. 
 
Indsatsområderne vil først blive endeligt evalueret efter deres udløbsperiode i juni måned 2010. Men 
status på dem er følgende:  
 
Indsats 1 Medarbejderkompetencer - læringsstile: 

• På det tidspunkt vi havde regnet med at sætte projektet i gang, var der problemer med at få det 
planlagt med en leverandør, som havde megen erfaring med det. Derfor er igangsætningen ble-
vet forsinket, og på baggrund af vores nuværende erfaringer, ønsker vi nu i højere grad at arbej-
de med, at lærerne udvikler kompetencer til at differentiere og udvikle læremidler kreativt og til-
passet elevernes forudsætninger og kompetenceudvikling. Vi har igangsat udvikling, der sikrer, 
at lærerne får kompetencer til at udvikle deres undervisning både kreativt og med større brug af 
digitale hjælpemidler. 

Indsats 2 EGU, erhvervsgrunduddannelse 
• Denne indsats er igangsat. Der har været møder med kommunernes EGU-vejledere, produkti-

onsskoler og UU-vejledere. Der er igangsat arbejde med at beskrive flere tilbud til målgruppen.  
I forvejen har vi uddannelsesforløb som smedeassistent, autoklargører, svejseassistent, som er 
beskrevet med henblik på at kunne give merit i et evt. senere grundforløb. Der er elever, der er i 
gang med EGU, men endnu er der ikke kommet en større stigning i antallet af EGU-elever. 
Der arbejdes med en målrettet markedsføringskampagne til virksomhederne, som vil blive fulgt 
op af telefonkontakt med henblik på at gennemføre et møde med virksomheder. Dette igang-
sættes i løbet af marts-april måned 2010. Målet er, at EGU-vejlederen kommer ud til flere virk-
somheder og dermed får etableret flere EGU-aftaler.    

Indsats 3 Fastholdelse i hovedforløbet. 
• På bygge og anlæg er vi i gang med at gennemføre et projekt, hvor underviserne udvikler værk-

tøjer til at støtte de svage elever i hovedforløbet. Målgruppen er elever, der har fået ekstra støtte 
på grundforløbet, og som har behov for hjælp og støtte både i skoletiden og i praktiktiden. Ele-
verne har behov for, at der er mere tid til at få opgaverne forklaret på flere forskellige måder. 
Der er blevet udviklet nye undervisningsmaterialer bl.a. på video, som bliver anvendt med suc-
ces i undervisningen. I projektet er der blevet udviklet et kursustilbud til de oplæringsansvarlige 
i virksomhederne, som er blevet gennemført med succes. På sigt vil vi tilbyde alle virksomheder 
et kort kursus, når de opretter en uddannelsesaftale.  
Erfaringerne og resultaterne vil blive mangfoldiggjort og anvendt i de andre afdelinger på sko-
len, når projektet er færdigt.  

Afrapportering af indsatsaftale 2008 
 
 
Tilgang til uddannelserne  
Tilgang Skøn 2007/8 UNI-C data  2007/8 Afvigelse 
Grundforløb 1060 1024 - 36 
Hovedforløb 340 519        +   179 
 



Sagsnr. 105.47E.251 

 6 

 

Tilgangen på grundforløbet  
Blev stort set som forventet med ca. 36 elever mindre end forventet.   
 
Tilgangen til hovedforløbet  
Blev til gengæld betydeligt større med en stigning på 52 % i forhold til det forventede. Vi skønner, at 
årsagerne var den øgede aktivitet i erhvervslivet med mangel på arbejdskraft, hvilket gjorde det lettere 
for de unge at indgå uddannelsesaftaler. Det skal dog nævnes, at en del af stigningen kunne skyldes 
muligheden for indgåelse af korte uddannelsesaftaler.  
 
Afbrud uden omvalg grundforløb og hovedforløb  
Forløb Skøn 2007/8 UNI-C data 2007/8 Afvigelse 
Grundforløb 18,50 22 + 3,5 
Hovedforløb  5,0  6 + 1,0 
 
Afbrud uden omvalg grundforløb 
Grundforløbets afbrud uden omvalg steg med 3,5 %. Denne udvikling blev der sat kræfter ind på at 
vende, og effekten er først kommet senere. Baggrunden for det store frafald har vi ikke statistik på, 
men der var meget travlt i erhvervslivet og ud fra vejledernes oplevelser, var der mange elever, der 
stoppede, fordi de havde fået et ufaglært arbejde.  
 
Afbrud uden omvalg hovedforløb 
Afbrud uden omvalg på hovedforløbet steg med 1 %. Vi antager, at det skyldtes, at flere svagere elever 
var kommet igennem grundforløbet og havde indgået en uddannelsesaftale – grundet de gode konjunk-
turer. Disse kan efterfølgende have haft svært ved at honorere de faglige krav i virksomheden. 
 
Evaluering af indsatsområderne 
 
Indsatsområde 1, Grundforløbspakker: 

- Arbejdet med udvikling af grundforløbspakker blev igangsat bl.a. for, at eleverne bedre kunne 
overskue, hvilke muligheder der var for at tilrettelægge og gennemføre uddannelsen. Dette ar-
bejde gav ikke målbare resultater inden for perioden, da den givne periode var startet samtidig 
med, at udviklingsarbejdet skulle påbegyndes. Men på sigt kan vi se, at det har hjulpet og har 
kvalificeret tilbuddet til de unge og givet bedre overblik for forældre og vejledere. I arbejdet 
med grundforløbspakkerne blev de didaktiske og pædagogiske overvejelser gennemdiskuteret i 
lærergrupperne, og det var medvirkende til en positiv udvikling.  

Indsatsområde 2, Professionel kompetencevurdering ved uddannelsesstart 
- På alle uddannelsesindgangene er der beskrevet et forløb på to uger, hvor eleverne kompeten-

cevurderes. Dette støtter op omkring grundforløbselevernes afklaring og muligheder og sikrer, 
at så mange som muligt vælger den rigtige pakke. Disse bliver justeret løbende i forhold til be-
hovet og den pædagogiske udvikling. 

Indsatsområde 3, Psykologordning og mentorordning 
- Erfaringerne fra mentorordningen og psykologordningen viser, at mange unge har haft stor 

glæde af ordningerne til løsning af både store og mindre problemer. Mange problemer kan løses 
af en mentor. Vi har dog fortsat udfordringer ift. at implementere ordningen i alle afdelinger. 
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- Psykologordningen har vist sig at være mere nødvendig end først antaget. Mange af vores ud-
dannelsessøgende har taget imod tilbuddet. Ved opstarten var det tiltænkt som et tilbud til 
kvindelige elever fra det merkantile område. Men erfaringerne viser, at det både er kvindelige og 
mandlige elever fra såvel de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser som de to gymnasie-
retninger.  
Ordningerne er blevet et vigtigt tilbud i alle uddannelser på EUC Nord og fortsætter. 

Indsatsområde 4, identificering af frafaldstruede elever 
- Indsatsen på identificering af de frafaldstruede elever har vist sig at give positive resultater. Den 

hurtige kontakt til eleven, når de er fraværende, medfører mindre fravær, da der hurtig kan tages 
hånd om årsagen til fraværet. HG har indført elektronisk fraværsregistrering og efterfølgende 
har alle de tekniske erhvervsuddannelser også indført dette. Dette giver hurtigt overblik over 
fraværet. Når der er læreskift, er oplysningerne let tilgængelige for nye undervisere, der overta-
ger eleverne. Og ved hjælp af det nye elevplan kan virksomhederne også følge med i fraværet. I 
2010 iværksættes implementering af en ensartet politik og holdning til fravær gennem en fast-
holdelsespolitik. 

 Indsatsområde 5, efteruddannelse af lærere 
- Alle kontaktlærere på grundforløbet har gennemført et uddannelsesforløb med fokus på samta-

len med eleven. Herunder også viden om ungdomskultur og de svære samtaler. Uddannelses-
forløbet har vist sig at have sin berettigelse. Vi fortsætter med lignede aktiviteter til enkelte un-
dervisere.   
Der er pågået et stort arbejde med implementering af elevplan og udvikling af læringsaktiviteter.  
Denne opgave har styrket lærernes kompetencer og givet anledning til mange overvejelser i for-
hold til elever og undervisning.  

Ovenstående indsatsområder er igangsat i løbet af målingsperioden. Dette kan være årsagen til at ind-
satserne ikke har nået at virke, inden man målte på dem. Derfor er det også svært at sætte tal på effek-
ten af de enkelte indsatsområder.  
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2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 
  

Udviklingen i tilgangen 

Tilgang: 2007/08 

UNI-C data 

2008/09 

UNI-C data 

2009/10 

(eget skøn) 

2010/11 

(eget skøn) 

Grundforløb under ét  1024 1080 1060 1060 

Hovedforløbet under ét  519 390 350 400 

 
 
2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer  
Vi har til analyserne anvendt nøgletal fra EASY-A samt informationer fra lærere og studievejledere 
gennemført som fokusgruppe interview. 
 

Tilgangen til grundforløbene var i 2008-2009 på 1.080 og vores skøn var 1.050. Stigningen hænger 
sammen med situationen på arbejdsmarkedet, hvor det er svært at få et ufaglært arbejde. Derfor vælger 
flere at starte på en uddannelse, og samtidig er flere vendt tilbage til uddannelsessystemet efter nogle år 
med ufaglært ansættelse. Vores skøn for 2009-2010 er et lavere antal startende, men det er svært at for-
udsige, da det ikke alene kan bygge på den demografiske udvikling. 

Tilgang 

Tilgangen til hovedforløbene havde vi skønnet til 550, men den er faldet til 390, hvilket er en meget 
drastisk reduktion. Det skyldes en meget kraftig nedgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 
samme periode på ca. 25 %. De indsatser, som Undervisningsministeriet har iværksat, forventes frem-
adrettet at kunne afhjælpe noget herpå. 
Som følge af nedgangen vil antallet af unge, der afslutter en uddannelse de kommende år blive mindre, 
og vi skal fremadrettet skaffe flere praktikpladser og sikre, at eleverne vælger de muligheder, der er i 
uddannelsesgarantien. Vores skøn for tilgangen i 2009-2010 er en yderligere reduktion til 350, idet vi 
allerede nu ved, at de førnævnte indsatser først lige er begyndt at virke. 
 

 
Afbrud uden omvalg fordelt på uddannelsesretning: 

Indgang I alt 
Produktion og  udvikling 12,8 
Strøm, styring og IT 6,66 
Bil, fly og andre transportmidler 19,6 
Bygge og anlæg 20,8 
Merkantil 14,1 
Mad til mennesker 25,7 

 
Samlet set er afbrud uden omvalgt faldet fra 22 % til 17 % på grundforløbet. Men som vist ovenfor er 
der meget store forskelle inden for de enkelte indgange. Det skal dog bemærkes, at der er stor forskel 
på antallet af elever i de enkelte indgange, hvilket betyder, at procenterne ikke fortæller noget om, hvor 
mange elever, der har afbrudt uddannelsen. 
Men tallene viser, at der er store udfordringer i flere indgange. 
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Vi mener, at årsagen til frafaldet på Mad til mennesker i nogen grad skyldes, at der er mange elever, der 
vejledes over i denne uddannelse, hvis de er i vildrede ift. deres beskæftigelsesønske. Vi oplever også, at 
elever benytter opholdet på dette grundforløb som en venteposition, indtil man fx skal i gang med en 
videregående eller anden uddannelse. Vi kan ikke gøre noget ved alle forhold, men vi kan sætte endnu 
mere fokus på at vejlede eleverne inden uddannelsesstart, så de vejledes bedre i den retning, de ønsker 
eller er parate til. 
Det store frafald på Bygge-anlæg mener vi er konjunkturbestemt. Bygge-anlægsbranchen har i høj grad 
været ramt af virksomhedslukninger, hvilket også forplanter sig til eleverne som manglende motivation 
til gennemførelse, idet de har svært ved at se fremtidsudsigterne i branchen. Men vi må dog fortsat være 
opmærksomme på vejledning af elever ift. andre gennemførelsesformer - eksempelvis korte uddannel-
sesaftaler kombineret med skolepraktik.  
 
Vi vil være særligt opmærksomme på, årsagerne til det lave frafald på Strøm, styring og IT – er der for-
hold, som kan danne basis for en best-practice, der kan overføres til andre uddannelser.  
 

 
Årsager til afbrud uden omvalg: 

Når elever bliver meldt ud, bliver de påført frafaldskoder i EASY-A.  I tilfælde hvor vi ikke kan få kon-
takt til eleverne, bliver de udfyldt ud fra en formodning. Dette kan være pga. for meget fravær, da der er 
elever, der ikke reagerer på skolens henvendelser.  
 
For perioden 2008/9 på grundforløbene 

Årsager til frafald registreret ved udmeldelse (frafaldskoder) 

Fortrudt uddannelse 41 % 

For meget fravær 29 % 

Flyttet, skiftet skole, sygdom og indgåelse af ud-
dannelsesaftaler, diverse 

12 % 

Niveauet for højt eller for lavt 6 % 

Personlige forhold 12 % 
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41 % af de udmeldte elever angiver ’fortrudt uddannelse’ som årsag. 
Fravær: 

Dernæst er den største årsag til frafald for meget fravær, og her kan der ligge mange forskellige årsager 
bag – vi vil udfolde dem nedenfor. Men fravær er en særlig udfordring, og lærerne har efterspurgt en 
fælles holdning og indstilling til fravær og fastholdelse, som de kan forholde sig til.  Vi har ved udgan-
gen af 2009 færdiggjort en fastholdelsespolitik, som i 2010 implementeres på alle tekniske grundforløb, 
og som skal sikre, at der tages hånd om alle elever, der er i fare for at afbryde deres uddannelsesforløb 
på grund af fravær.  
 
Frafaldet på grundforløbet er faldet fra 22 % til 17 % i skoleåret 2008/9. Vi har talt med lærerne, som 
angiver følgende årsager hertil.  
 

 
Personlige problemer er en væsentlig årsag til frafald. 

Lærerne mener, der er sket en tættere opfølgning ift. den enkelte elev, og der er blevet større fokus på 
eleven som enkeltperson. Nogle taler om omsorg, som fx er, at der bliver ringet til eleverne om morge-
nen – hvilket dog ikke er en procedure, der er indført på alle uddannelser. Andre udtrykker det således, 
at der er etableret en god relation mellem lærer og elev, samt at lærerne snakker med dem, at lærerne 
interesserer sig for dem, spørger til dem, SER dem.  
Lærerne ser vores styrke som en nærværende skole, hvor eleven er i fokus – hvor det er vigtigt at aner-
kende eleven som person. 
Der er skabt tilknytning til eleverne, eleverne føler i højere grad, der bliver taget hånd om dem, og lære-
ren medvirker til at hjælpe eleverne med mange typer problemer; lejlighed, forældre, kærester, opholds-
tilladelser.  Særligt gælder dette for elever på 18 år og ældre. Det kan se ud som om den ældre gruppe i 
højere grad har vanskeligt ved at gennemføre et grundforløb. Deres frafald er større end for de 15-17 
årige, og disse har i højere grad end de yngre sværere personlige og sociale problemer. Personlige pro-
blemer er fortsat den største årsag til frafald. Personlige problemer, som eleverne ikke føler, de selv kan 
løse, fylder meget hos eleverne, og lærerne kan i et vist omfang hjælpe dem, men synes ikke altid, de har 

% andel af årsager

Fortrudt uddannelse

For meget fravær

Diverse

for højt eller for lavt niveau

Personlige forhold
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tid og kompetencer til dette. Mentorordningerne fungerer i et vist omfang ligesom studievejledningen, 
men vi vurderer, at vi fremadrettet skal arbejde mere med denne indsats. 
 

En af årsagerne til frafald er, at eleverne vurderer niveauet for højt eller for lavt (1 %), dertil kommer en 
ubestemt andel af dem, som falder fra pga. for meget fravær, hvor man kunne antage, at også det skyl-
des, at niveauet er for højt.  Yderligere er der mange, der falder fra, fordi de har fortrudt uddannelses-
valget. Det kunne derfor se ud som om, at undervisningen ikke helt passer eller helt er tilpasset alle 
eleverne. 

Niveauet er for svært, uddannelsen forkert, læremidlerne for kedelige 

Studievejlederne siger, at en del af eleverne siger, de falder fra, fordi undervisningen blev for svær, og 
underviserne har lignende opfattelser; der er nogle elever, som har vanskeligt ved at honorere de faglige 
krav.  Ofte er kravene stigende gennem et grundforløb, og denne progression har nogle elever vanske-
ligt ved at kunne følge med til.  Skolen har lavet forsøg med at tilbyde ekstra undervisning i dansk og 
matematik – og dette mener lærerne, vi skal blive bedre til at benytte. Som lærerne siger: ” Det er synd 
at hive dem ind og så knække dem bagefter ”. Yderligere er der elever, der efterspørger langt mere 
praktisk undervisning og er motiverede for at arbejde i værkstedet, ligesom der er en større gruppe ele-
ver, der pga. svage almene færdigheder i dansk og matematik har meget vanskeligt ved at følge den al-
mindelige grundforløbsundervisning. 
Der er ligeledes en mindre gruppe elever, som synes niveauet er alt for lavt. Lærerne peger på, at der 
savnes flere læremidler, som er mere kreative, nutidige og tilpassede forskellige elevers forudsætninger 
og læringsstile.  
Undervisningen er med andre ord ikke altid tilpasset alle eleverne, og heller ikke altid i et nutidigt for-
mat. Der er flere erfaringer på skolen om udvikling af nye læremidler eks. flere digitale medier, hvilket 
eleverne sætter stor pris på, men vi vurderer, at det kan vi fortsat skærpe kravene til. Dette vil blive ud-
dybet under vores indsatspunkter. 
At eleverne og undervisningens niveau og metodik ikke altid er i overensstemmelse, vurderer vi også 
hænger sammen med, at det ofte kan være vanskeligt i løbet af kompetencevurderingen i de første 14 
dage at placere og vejlede eleverne ift. den bedst egnede grundforløbspakke og nogle gange endog det 
rigtige grundforløb. Der er derfor en række problemer forbundet med uddannelsesvalg, valg af fag og 
undervisning på det rette niveau, samt det at hjælpe eleverne med at håndtere de faglige krav.  Dette 
ønsker vi ligeledes gennem indsatserne i 2010 at forsøge at håndtere. 
 

Mange elever forlader uddannelsessystemet efter endt grundforløbseksamen uden uddannelsesaftale. 
Og ofte ser vi dem senere, hvor de går i gang med uddannelse i en anden indgang for at prøve lykken 
der. Flere af disse falder fra, fordi det ikke lykkes dem at få en uddannelsesaftale.  

Overgang fra grundforløb til hovedforløb: 

 

Der er sket en stigning i frafaldet på hovedforløbet, hvilket til dels skyldes finanskrisen, hvor mange 
lokale virksomheder er gået konkurs, og elever har mistet deres læreplads. Optagelse på skolepraktik 
har ikke for alle været et attraktivt alternativ. Men herudover ved vi også, at der er elever, som afbryder 
praktikperioden, fordi de ikke magter det. Nogle har særlige behov for personlig kontakt med en vok-
sen, som tager sig af dem og deres personlige problemer. Det er ikke alle arbejdspladser, der er gearet til 
at rumme den slags unge mennesker. 

Frafald på hovedforløbet: 
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Indsatser 2010-2011: 
 

En del elever har det meget svært ved den teoretiske undervisning. Det er typisk elever, der har det 
svært ved at sidde og arbejde med teoretiske opgaver. Denne elevgruppe får ofte meget fravær i teori-
timerne og får derved også svært ved at følge med i de praktiske opgaver, da de ofte er planlagt ud fra 
et teoretisk emne. Derfor vil vi tilbyde denne gruppe et forløb, hvor vi vægter den praksisnære under-
visning meget højt.  Vi ønsker at udvikle såkaldte erhvervsklasser som særlige grundforløbspakker, hvor 
vi gennem udvikling af aktiviteter og opgaver, der tager udgangspunkt i erhvervsfunktionen og arbejdet 
som uddannet, forsøger at give eleverne den teoretiske indsigt i værkstedet, sammen med de faglige 
elementer.  Vi antager, at det at befinde sig i værkstedet vil højne elevernes motivation for deltagelse i 
uddannelse, samt at dette vil give dem mere lyst til at lære sig almene fag – dansk, matematik og natur-
fag, hvis det sker i et fagfagligt sammenhæng. Vi antager, at dette vil medvirke til, at eleverne får større 
selvtillid, gennem oplevelsen af at kunne mestre de mere teoretiske fag, og at dette igen vil medvirke til 
en øget fastholdelse. 

Justering af grundforløbene: 

Vi ønsker at vurdere elevernes motivation, når de har gået på grundforløbet ca. 10 uger og høre deres 
vurdering af undervisningen – særligt i de almene fag, for at se hvorvidt vores antagelser vedr. større 
motivation og faglighed holder. Vi vil vurdere dette gennem fokusgruppeinterview med udvalgte elever 
i grundforløbet. 
 
En anden gruppe elever finder undervisningen for let – de er stærke i de almene fag og ser måske sig 
selv som nogle, der skal starte egen virksomhed eller læse videre. Vi ønsker derfor at udfordre dem 
noget mere gennem udvikling af en særlig grundforløbspakke kaldet ”3* I = internationalisering, inno-
vation og iværksætteri” – et grundforløb over 40 uger. Disse elever vil få undervisning i tre grundfag på 
C-niveau samt indføring i innovation, kreativitet, internationalisering samt iværksætteri. De vil ligeledes 
skulle op til en særlig grundforløbseksamen. 
Vi vil ligeledes vurdere disse elevers motivation og vurdering af forløbet, når de er ca. 1/3 og 2/3 hen-
ne i forløbet. Dette gøres gennem et individuelt spørgeskema samt en dialog i klasserne, hvor eleverne 
skal vurdere udbytte, uddannelsens indhold og aktiviteter, samt deres motivation for studier eller op-
start af egen virksomhed. 
 

Analysen peger også på, at skolen kan blive bedre til at vurdere, screene og vejlede eleverne i starten af 
grundforløbene, for at vi kan vejlede dem ift. uddannelsesretning og evt. grundforløbspakke. Vi vil der-
for arbejde på at udvikle vores vurderingsmetoder, således at vi både vurderer elevens faglige kompe-
tencer, personlige og sociale kompetencer samt evt. behov for ekstra undervisning i de almene fag. Vi 
vil i højere grad snakke med eleven omkring hans uddannelsesvalg og årsager til dette valg. Vi ønsker 
med dette at få en bedre kompetenceprofil for eleverne, således at vi bliver bedre til at vejlede eleven til 
det rigtige uddannelsesvalg og –niveau.   

Kompetencevurderinger: 

Vi antager, at denne vurdering kan blive mere ”finmasket”, således at eleverne kommer på ”rette hylde” 
på et tidligt tidspunkt, så de i højere grader bliver deltagere i et grundforløb, som svarer til deres niveau 
samt interesse, og således at de på denne måde bevarer motivationen, fordi de bliver udfordret på det 
niveau, som de kan håndtere. Ligesom vi antager, at den tættere vejledning i den første del vil give ele-
ven større kendskab til hvilke krav, der ligger i de enkelte uddannelser, og hvorfor hans/hendes kompe-
tencer ”passer til” den pågældende uddannelse. Vi vil løbende evaluere dette i grundforløbene gennem 
stikprøveundersøgelser hos få elever fra hvert grundforløb, hvor de skal vurdere fagniveau og aktivite-
ter ift. deres eget niveau og forventninger til forløbet. 
Vi ønsker samtidig at indgå i en tættere dialog med UU-centrene om klarere kriterier for deres vurde-
ring af elevernes uddannelsesparathed i forhold til erhvervsuddannelserne.  
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En af de større årsager til frafald er, at eleverne ofte har personlige og sociale problemer, som oversti-
ger deres egne kræfter, og som giver dem besvær med at gennemføre en uddannelse.  Flere lærere peger 
på, at mentorordningen er en god mulighed. Vores erfaringer viser, at der er mange elever, der har be-
hov for hjælp til det at gå i skole, komme op om morgenen, blive ringet efter, når man ikke møder, få 
hjælp til at søge boligsikring etc. Denne funktion vil vi arbejde mere med at udvikle og forfine samt 
sikre, at den er implementeret i alle afdelinger. Ligeledes vil vi arbejde med ”Ung til unge mentorer”.  
Erfaringerne herfra viser, at mange elever henvender sig først til deres ungementor, som efterfølgende 
kan henvise dem til deres kontaktlærer.  

Mentorer og øget vejledning 

Vi vil gennem næste periode evaluere vores mentorordning, kontaktlærerfunktion, samt ung-til-unge 
mentorer, for dernæst at vurdere, hvordan vi bedst kan udvikle funktionerne. Evalueringen vil foregå i 
løbet af foråret 2010, og foregå som dels en skriftlig kvantitativ evaluering, hvor eleverne skal beskrive 
hvor meget de anvender ordningerne, og hvilke forventninger de har til hjælpen, samt hvordan de vur-
derer kvaliteten af ordningerne. Ligesom vi vil lave to fokusgruppeinterview med elever omkring de 
samme spørgsmål. Herefter kan vi i løbet af sommer og efterår 2010 udvikle funktionerne, så de svarer 
til elevers og læreres forventninger samt øger elevernes mulighed for at gennemføre uddannelserne. 
Vi ønsker ligeledes at udvikle vores vejledningsrum. Vores vejledere oplever, at det er lettere at holde 
kontakt til elever gennem sociale medier som facebook, twitter ol. Vi vil organisere og formalisere de 
muligheder, der er i disse medier. I løbet af året vil vi i samarbejde med UU udarbejde et koncept med 
vejledning, som er baseret på disse medier.  
 

Under vores analyse nævnte vi, at flere af vores elever har svært ved de almene fag; dansk, matematik 
og naturfag, hvilket gør det svært for dem, at løse deres fagfaglige opgaver. Særligt viser det sig, at man-
ge elever har vanskeligt ved at læse de opgaver, de får stillet. Vi ønsker derfor, at udvikle og implemen-
tere en læsehandlingsplan, som sikrer, at eleverne får hjælp til at lære at læse faglige tekster, men også 
sikrer, at lærerne bliver bedre til at stille opgaver og give tekster, som eleverne er i stand til at læse.  

Læsehandlingsplan: 

 
Indsatser på hovedforløbet: 
Vi har elever, der falder fra mellem grund- og hovedforløb, fordi de ikke har en uddannelsesaftale, eller 
ikke vurderer skolepraktik som et ordentligt alternativ. Vi ønsker derfor at sikre, at eleverne har den 
fornødne information og viden om mulighederne, der findes inden for de forskellige typer af uddannel-
sesaftaler, skolepraktik, trindelte uddannelser etc.  Dette vil vi gøre gennem øget information fra kon-
taktlærere og studievejledere fra starten af grundforløbet, men også gennem øget kontakt og informati-
on til forældre. 
 
Indgåelse af flere uddannelsesaftaler.
Fra 2008 til 2009 er antallet af uddannelsesaftaler faldet med 32 %. Vi har p.t. ca. 20 opsøgende medar-
bejdere, der kører ud til virksomhederne som vejleder og understøtter processen i forbindelse med ind-
gåelse af uddannelsesaftaler.  Vi har valgt at organisere opgaven med medarbejdere fra de forskellige 
uddannelser, da de dels har et indgående kendskab til branchen, og dels et indgående kendskab til de 
elever, der ikke har en uddannelsesaftale. Ofte danner de bro mellem elev og virksomhed og er kon-
taktpersonen, når der er uddybende spørgsmål i forbindelse med elevens uddannelsesplan, elevplan, 
tilskudsregler etc. Vi ønsker gennem næste år at vurdere vores organisering af den opsøgende virksom-
hed og arbejde på, at professionalisere dette arbejde gennem opkvalificering af medarbejderne samt 
udvikling af bedre informationsmaterialer. Ligesom vi også vil arbejde på at øge kontakten mellem 
praktik og skole med udvikling af bedre kommunikationsformer, som øger denne kontinuitet – fx ved 
anvendelse af digitale medier og portfolio. 
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Øget differentiering af undervisningen.
Ligesom i grundforløbene har eleverne på hovedforløbene også forskellige forudsætninger for at lære 
og er på forskellige niveauer. Derfor er der behov for, at differentieringen fortsætter. Dette vil vi gøre 
gennem øget brug af digitale læremidler, således at undervisningen sikres tilpasset mange forskellige 
elever.   

  

 
Øget kontakt med praktikstederne.
Eleverne har behov for sammenhæng og kontinuitet imellem skoleforløbene og praktikperioderne. Vi 
har gode erfaringer med at oplære de uddannelsesansvarlige på praktikstederne i nogle brancher, dette 
ønsker vi at udbrede og kvalificere på alle vore uddannelser. 

  

 
Andre tiltag  

Som nævnt i analysen har vi i december 2009 færdiggjort en Fastholdelsespolitik, og 2010 skal bruges 
på at sikre implementering af denne politik i alle afdelinger. Fastholdelsespolitikken lægger vægt på at se 
eleven i en ressourceorienteret og anerkendende optik og lægger vægt på øget og struktureret kontakt til 
eleverne samt fokus på, at der arbejdes løsningsorienteret ift. evt. problemer. Politikken fastlægger en 
ensartet holdning til fravær og fastholdelse, hvilket, vi håber, vil give en konsekvent opfølgning ift. fra-
vær. Som en af lærerne siger, giver fastholdelsespolitikken et fokus på, at lærerne vil eleverne som per-
soner – det er deres fravær, der er et problem, ikke dem som person. 

Fastholdelse og fravær 
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3. Særlige indsatsområder i 2010 
 

Vi har skrevet meget om, at flere elever synes at have vanskeligt ved at honorere de faglige krav, de 
oplever et øget pres, som er vanskeligt at håndtere, og nogle vælger at blive væk fra undervisningen, for 
ikke at blive konfronteret med nye krav, ligesom flere har brug for ekstra hjælp til dansk og matematik. 
Der er også elever, som fungerer fint i undervisningen, men som kunne nå længere, hvis de fik et ekstra 
skub og lidt flere udfordringer.  

Studieværksted – særligt indsatspunkt: 

 
Dette ønsker vi at gøre en særlig indsats for. Vi ønsker at udvikle et Studieværksted, hvor eleverne skal 
arbejde selvstændigt eller i grupper, med de udfordringer de har og på det niveau, de er på, et rum hvor 
eleverne udfordres på deres niveau og opfordres til at søge efter mere viden. Et studieværksted, hvor 
eleverne kan få hjælp til: 

• At arbejde med faglige opgaver og udfordringer på andre måder, end man gør i den ordinære 
undervisning – eks. ved hjælp af selvinstruerende opgaver, videoer og anvendelse af nye sociale 
medier, samt elektroniske og digitale måleværktøjer 

• At få ekstra hjælp og støtte til læsning, matematik og naturfag – i studieværkstedet skal der være 
lærerhjælp, it-støttemuligheder, ro og tid til den enkelte elev, således at eleven oplever, at 
han/hun kan komme her og få hjælp ift. de områder, der er vanskelige. Dette håber vi på øger 
elevens selvtillid og giver ham/hende tro på, at han/hun kan gennemføre en uddannelse 

• At få ekstra hjælp til faglige områder – der skal være mulighed for, at eleverne på særlige tids-
punkter i løbet af ugen kan gå i studieværkstedet og få hjælp til fagfaglige opgaver 

• At lære at lære – at sikre eleverne reflekterer over, hvad de har lært, hvilke problemer de fortsat 
har gennem eks. (billede) portfolio – som kan dokumentere elevens læreproces både over for 
dem selv, men også over for mester. Ligesom denne aktivitet kan øge synlighed og samspil mel-
lem praktik og skole. Denne aktivitet skulle gerne øge elevernes bevidsthed om, hvor langt de er 
i deres uddannelse, hvad de er dygtige til, og hvad de skal arbejde mere med 

• At få hjælp til informationssøgning ift. opgaver og projekter. Dette vil øge elevernes selvstændi-
ge videnstilegnelse og igen give dem større mod og selvtillid ift. egne evner 

• At få hjælp til at opstille og redigere rapporter og andre præsentationer. 

Den største udfordring bliver at få eleverne motiveret til at gå ind i studieværkstedet, idet det kunne få 
karakter af ”mere folkeskole”, hvilket flere af vores elever ikke ønsker. Det bliver derfor vigtigt at udar-
bejde opgaver og hjælp, der henhører til og er stærkt knyttet til de faglige områder. Og vi må arbejde på 
at lærerne er motiverede for at vejlede eleverne herom, samt at eleven hele tiden er klar på, hvad han 
mangler ift. sin uddannelsesplan, hvor hans stærke sider er, og hvor hans svage sider er. Samt at lærerne 
er fastholdende ift. disse krav. 
I første periode ønsker vi at sikre den interne markedsføring og opbakning blandt lærerne, således at vi 
sikrer os, at de synes, det kan åbne op for, at eleverne kan lære mere. Dette er første skridt. Dernæst 
skal vi have udviklet meningsfulde opgaver af forskellig sværhedsgrad, i forskellige fagligheder og med 
anvendelse af forskellige læremidler, således at vi sikrer differentiering af opgaverne både ift. niveau, 
metodik og læringsstil. Senere (2012) ønsker vi at udvide tilbuddet til elever på hovedforløbet. 
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Studieværkstedet skal have åbent ca. 20 timer om ugen og skal være bemandet med forskellige lærere, 
som kan hjælpe med både almene og fagfaglige emner. Vi ønsker at etablere et værksted i hhv. Hjørring 
og Frederikshavn. 
 
Indstatsen er – logikken bag - er:  
  

1. Eleven bliver klar over egne evner, ressourcer og mangler ift. uddannelseskravene gennem vej-
ledning fra kontaktlæreren 

2. Eleven bliver vejledt ind i et studieværksted med klarhed over, hvilke fag og opgaver han skal 
arbejde med 

3. Eleven bliver skemalagt for at deltage i studieværkstedet 
4. Eleven arbejder i studieværkstedet ift. eget niveau og læringsstil 
5. Lærerne i studieværkstedet hjælper eleven ift. hans plan og opgaver samt hans refleksion over 

egen læring (portfolio) 

• At eleven får større klarhed over egen læreproces 
Dette antager vi vil medvirke til: 

• At eleven får den hjælp han har brug for og vejledning ift. de mål, der er sat op 

Dette betyder, at eleven får mere selvtillid og tro på egne evner 
Hvilket igen vil betyde. at hans/hendes evner ift. det faglige område styrkes, og hans/hendes uddannel-
sesmotivation styrkes 
 

At følge 3-4 elever i hvert elevoptag fra deres start på grundforløbet til afslutningen – elever, som også 
kommer ind i studieværkstedet. Vi vil løbende tale (korte interview – 3-4 gange i løbet af grundforløbet  
- evt. ved brug af video som dokumentation, hvis eleverne er indstillet herpå) med dem om deres ople-
velse af ovenstående indsats, og hvorvidt det svarer til vores forestilling om motivation, selvtillid, faglig 
udvikling og uddannelsesmotivation. Dette kan også afstedkomme, at vi må justere vores plan.  

Vi ønsker at evaluere på følgende måde: 

Dette følgeskab vil give os en unik indsigt i elevernes oplevelse og refleksion over deres skoleforløb, 
som vi vil kunne anvende som reflektionsredskab til udvikling af ikke blot studieværkstedet, men også 
vores undervisning generelt. 
 
Disse vurderinger vil vi forelægge lærere og uddannelseschefer til refleksion og udvikling af studieværk-
stedet.  
 
Yderligere vil vi optælle antallet af elever i studieværkstedet og deres tidsanvendelse herinde 
 
Vi vil interviewe lærerne i studieværkstedet omkring deres oplevelse af elevernes motivation og arbejde 
samt udvikling i studieværkstedet. 
 
Vi vil følge elevernes karakterer og videre færd (gennem interviews) i uddannelsesforløbet, hvis de bli-
ver fastholdte i uddannelsen. Altså tale med dem igen, når de er hovedforløb 1, 2, 3 og så videre. På 
denne måde vil vi samtidig have fået en unik indsigt, hvilke oplevelser, erfaringer og udviklingsproces-
ser, der kan forekomme hos vores elever. Samt evt. nogle elevprofiler, der kan anvendes som rollemo-
deller for andre elever. 
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Planlægning af studieværksted: foråret 2010 
Varighed: 

Opstart af studieværksted aug. 2010 – og forsøg gennem 2010-sommer 2011 
Studieværksted for både grund- og hovedforløbselever august 2011 
Afsluttende evaluering sommer 2011 
 
Budgetposter: 

Der skal udvikles opgaver til både fordybelse og udfordring i faglige områder, men også til læring af 
dansk, matematik og naturfag i fagfaglig sammenhæng, og som eleverne kan arbejde med selvstændigt 
samt til refleksion og dokumentation af egen læring – men med hjælp fra lærer. Her skal i særligt om-
fang anvendes it samt nye sociale og digitale medier, som understøtter elevernes forskellige forudsæt-
ninger og læringsstile 

Udvikling af opgaver og aktiviteter: 

 
Vi beregner opgaven til 195.000 kr. 
 

Vi ønsker løbende at evaluere og følge op på studieværkstedet, således at vi kan justere indhold og me-
toder iht. beskrivelse af evalueringen. 

Evaluering og opfølgning 

 
Vi beregner opgaven til 55.000 kr. til evalueringsinterview + 40.000 kr. til refleksion og justering af 
værkstedet undervejs i alt 95.000 kr.  
 

Vi ønsker at sikre, at alle lærere og ledere bakker op omkring dette tilbud, og føler de kan vejlede ele-
verne rigtigt. Dette kræver, at de er informeret og kan se studieværkstedet som et ønskværdigt tilbud 
for eleverne. 

Intern markedsføring  

Vi beregner opgaven til 160.000 kr. til afholdelse af møder med lærere på hver indgang. 
 
 
Den samlede udgift til ekstra aktiviteter er: 450.000 kr. 
 
Indsatsen forventes at kunne reducere afbrud uden omvalg på grundforløbene med yderligere 1 % i 
løbet af perioden 01.07.2010 – 30.06.2011, hvorefter afbrud uden omvalg forventes at være maximalt 
16 %.  
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