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Generelt om handlingsplanen 
 
Skive Handelsskole og Skive Tekniske Skole fusionerede i 2017 under navnet Skive College, hvorfor begge institutioners tal er medtaget separat i denne rap-
port på grund af tidspunkt for fusionen. I handlingsplanen omtales den tidligere Skive Handelsskole som ”det merkantile område”, og den tidligere Skive Tekni-

ske Skole omtales ”det tekniske område”.  
 
Handlingsplanen for øget gennemførelse er skolens mål- og resultatstyringsværktøj og understøtter skolens arbejde med at:  
 
 Forbedre mål og resultater i forhold til erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål  
 Sikre flere elever en praktikplads  
 Omsætte det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag til praksis i undervisningen  

 

Handlingsplanen indgår som en naturlig del af skolens øvrige kvalitetsarbejde. Målingerne i handlingsplanen skal understøtte det systematisk arbejde med 
kvalitetsforbedrende indsatser ved at opnå viden om skolen og identificere områder, hvor der er udfordringer. Handlingsplanen er afsæt for en dialog mellem de 
forskellige niveauer i organisationen om retning, kvalitet i undervisningen og indsatser. Målet er, at der er tæt sammenhæng mellem skolens dataunderstøttede 
kvalitetsarbejde og skolens pædagogiske og didaktiske arbejde, idet indikatorerne ikke kan stå alene, men være afsæt for at skolen undersøger sine resultater 
nærmere.  
 

Rapporten for ”Handlingsplan for øget gennemførelse 2018” omfatter: 
  
Klare mål 
Rapporten præsenterer skolens data for de centrale indikatorer for de fire mål. Skolen vurderer med udgangspunkt her i udviklingen i skolens resultater og mål 
i forhold til at opfylde reformens fire klare mål. Derefter vurderes og beskrives skolens indsatser, der skal bidrage til at nå målene. Endelig har skolen fastsat 
resultatmål for kommende år.  

 
Praktikpladsopsøgende arbejde 
Udviklingen i skolens praktikpladsopsøgende arbejde vurderes, og der er fastsat resultatmål for kommende periode. Endelig beskrives strategien for, organise-
ringen af og indholdet i skolens indsatser i det praktikpladsopsøgende arbejde. 
 
Det fælles pædagogisk og didaktisk grundlag (FPDG) 
Skolen har beskrevet, hvordan der arbejdes med at omsætte det FPDG til praksis, og hvordan metoder til at styrke undervisningsdifferentieringen udvikles. 

Særlige fokusområder i det FPDG beskrevet herunder de forandringer der forventes opnået. Endelig gives et indblik i, hvordan den pædagogiske ledelse lø-
bende og systematisk følger op på, at det FPDG bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning og i skolens læringsmiljø. 
 
Årligt tema 
Skolen har valgt, at årets tema er målrettet arbejde med de omtalte indsatsområder under ovenstående forskellige afsnit, da skolen er midt i en fusionsproces. 
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Klare mål 
 
 

Mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet 
 

Institution 2015 2016 2017 2018 

Antal ansøgninger Antal ansøgninger Antal ansøgninger Antal ansøgninger, resultatmål 

Det merkantile område 24 22 25 25 

Det tekniske område 85 83 89 89 

I alt Skive College 109 105 114 114 

Tabel 1.1 Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen og it og læring. 
 

Ovenstående tabel viser antal 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne fra de elever som forlader grundskolens 9. og 10. klasse. Hver elev kan søge 
op til 5 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Tallene er opgjort på baggrund af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned. Tabellen viser 
således kun søgningen fra grundskolen og ikke al søgning til erhvervsuddannelserne (søgning uden om den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU)). 
Opgørelserne kan afvige fra tidligere offentliggjorte tal grundet opdatering af datagrundlaget. Sammenligning over tid skal foretages med varsomhed grundet 
sammenlægninger, ændringer i udbud og demografi.  
 

 

Analyse og vurdering af udviklingen i resultater 
Skolens optag er samlet set steget til 114 ansøgere. Målet var samlet set 117 ansøgninger. Det fordeler sig med et mål for det merkantile område på 30, hvil-
ket knap er nået, men der ses alligevel en stigning i antal ansøgninger. Målet for det tekniske område var 87, hvilket godt og vel er nået. Resultatet samlet set 
for Skive College er en stigning i antal ansøgninger fra 2016 til 2017 på 8,6%.   
 

Ser man på udviklingen i Skive Kommune fra 2015 til 2016 (som er de nyeste tal), er antallet af elever i Skive Kommune, der starter direkte på EUD steget fra 
22,3% i 2015 til 23,6% i 2016 men faldet lidt i 2017 til 22,7% jævnfør opgørelsen nedenfor fra Styrelsen for It og Læring, marts 2016 og 2017 over tilmeldin-
ger 2015, 2016 og 2017 fra 9. og 10. klasseeleverne, som forlader grundskolen, grupperet på bopælskommune og uddannelsesvalg.  

 
Region – 
Kommune 
(Bopæl)2 

Erhvervsuddannelser Gymnasiale 
uddannelser 

Særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelser3 

Øvrigt4 Antal elever som 
forlader grundskolen 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Skive 22,3 23,6 22,7 68,2 68 67 2,8 1,4 2,4 6,8 7 7,9 650 657 582 

Note 1: Elever, som vælger 10. klasse, er ikke medregnet.  Note 2: Opdelingen i region / kommune er baseret på elevens bopælskommune. 

Note 3: Omfatter EGU samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. 

Note 4: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet.  

Kilde: Styrelsen for it og læring, baseret på udtræk fra Optagelse.dk 
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Det betyder, at Skive Kommune alt andet lige fortsat nærmer sig målet i 2020 med de 25% af 1. prioritetsvælgere direkte fra 9. og 10. klasse, som gerne skal 

vælge en erhvervsuddannelse. Skive Colleges andel af de unge fra 9. og 10. klasse med bopæl i Skive Kommune, som søger en merkantil eller teknisk er-
hvervsuddannelse som førstevalg direkte efter grundskolen er jævnfør nedenstående beregning steget: 
 

Skole 2015 
Andel af årgang i % 

2016 
Andel af årgang i % 

2017 
Andel af årgang i % 

Erhvervsuddannelse, merkantil 3,7 3,3 4,3 

Erhvervsuddannelse, teknisk 13,1 12,6 15,3 

I alt Skive College 16,8 16,0 19,6 

 
Skive College øget andelen af årgangen, som søger enten en merkantil eller teknisk erhvervsuddannelse. Skive College forsøger løbende at fastholde og gerne 
øge fokus på erhvervsuddannelserne eksempelvis med events som DM i Skills, og Skills Staffetten, som samtlige 8. klasser fra folkeskolerne i Skive Kommune 
deltager i. Hertil kommer aktiviteten Hands On, også kaldet Karrieredag, som er et tilbud til 9. klasserne. Skolen har for første gang afholdt Oplevelsesdag for 

7. klasserne. Det foregik i maj måned i 2017. Også skolens brobygnings- og introduktionsaktiviteter for 8.,9. og 10. klasserne spiller en stor rolle i denne for-
bindelse. Disse tiltag betragtes som afgørende for en fortsat positiv udvikling i antallet af elever, der søger om optagelse på en erhvervsuddannelse som 1. 

prioritet. Nogle af tiltagene kan vi af gode grunde endnu ikke helt se effekten af endnu.  
 
Der er dog fortsat mange forældre, som vælger at råde deres børn til at starte på gymnasiet suppleret af, at mange unge vejledes til gymnasiet af folkesko-
lerne. Nuværende struktur anses som en udfordring, idet skolen ikke har mulighed for at komme ud på folkeskolerne og stå direkte over for eleverne og deres 
forældre, og som uddannelsesinstitution selv at kunne fortælle om skolens uddannelser og studiemiljø. Skolen kæmper mod fordomme om erhvervsuddannel-
serne, som især hersker hos forældrene, men også hos folkeskolelærere. Der er stadig en vis uvidenhed om, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse i 
dag og hvilke muligheder, der åbner sig ift. senere karrierevalg. Når der er en politisk målsætning om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, synes 

det afgørende, at erhvervsuddannelserne selv får mulighed for at fortælle elever og forældre om de konkrete uddannelser m.m.  
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Ovenstående graf over EUD 1. prioritetsansøgere direkte fra grundskolens 9. og 10. klasser viser tydelig, at Skive College får størstedelen af 1. prioritetsansø-

gere direkte fra grundskolens 10. klasser mere end 9. klasser. Skive College ligger i et område, hvor det er meget populær at sende de unge på efterskole, 
hvilket ovenstående graf også afspejler såvel for den merkantile del som den tekniske del. 
 
Skive College synes at have et rimeligt optagstal fra 1. prioritetsansøgere til erhvervsuddannelserne set i forhold til andre områder i landet. Nedenstående graf 
viser søgemønstret i Skive Kommune alt andet lige adskiller sig lidt fra nogle af nabokommunernes søgemønstre og ikke mindst i forhold til søgemønstret på 
landsplan.  

 
 

 
 

Grafen viser søgemønstre ungdomsuddannelser i Skive Kommune, nabokommuner samt landet i 2016 og 2017. 1. prioritetssøgningen fra grundskolen til er-
hvervsuddannelserne. Tallene er opgjort på baggrund af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned. Anden aktivitet omfatter: produktionsskole, ung-

domshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse omfatter: egu, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
samt kombineret ungdomsuddannelse. Kilde:www.uddannelsesstatistik.dk 
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Beskrivelse og vurdering af indsatser og fastsættelse af resultatmål 
 
Skive College har et godt samarbejde med Skive Kommunes 8. og 9. klasser, 10. klasses centret (Tieren), Ungdomsskolen i Skive samt UU. Skolen har også et 
godt samarbejde om brobygningsaktiviteter med Vinderup Skole og Morsøs 10. klasser. Skive College bygger derfor også videre på dette koncept. Skolens 
brobygnings- og introforløb for 8., 9. og 10. klasserne skal fortsat være under udvikling, således at endnu flere elever motiveres til at søge på erhvervsuddan-

nelserne efter folkeskolen.  
 
Eleverne skal efter forløbet have oplevelsen af, at de slet ikke er færdig med Skive College og alle de muligheder, der findes. Denne udvikling af spændende og 

afklarende brobygningsaktiviteter forventes at kunne aflæses i, at flere elever vælger at starte direkte på en erhvervsuddannelse. Brobygningsaktiviteter med 

høj kvalitet forventes alt andet lige også at have en positiv effekt på elevernes valg af ungdomsuddannelse. Området vil løbende blive evalueret af lederen for 
området og faglærerne henover året efterhånden som brobygningsaktiviteterne bliver afholdt. Faglærerne evaluerer de enkelte forløb med de pågældende 
elever, som har oplevet forløbene. Denne evaluering vil være udgangspunktet for den årlige udviklingsproces.  

 

I forhold til arbejdet med fordommene om erhvervsuddannelser skal der arbejdes på information om erhvervsuddannelserne direkte til forældre og elever. Det 
synes at være vigtigt, og skolen vil gerne være til stede i UU’s arrangementer på folkeskolerne i forbindelse med arrangementer om valg af ungdomsuddan-
nelse. Denne form for oplysning forventes at kunne medvirke til, at forældre og folkeskolelærere får mere indsigt i alle de muligheder, som en erhvervsuddan-
nelse kan give de unge og dermed, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Denne forventning bygger på, at elever i meget høj grad påvirkes af netop 
forældre og folkeskolen, når de skal vælge uddannelse. Hvis det lykkedes at komme med ud på folkeskolerne, vil tilbagemeldingerne fra forældrene og skolerne 
give en indikation på, om det er en indsats, der virker.  
 

Ledelsen vil i øvrigt følge den årlige evaluering, ligesom det forhåbentlig vil fremgå af tilmeldingstallene. Men det kan dog være svært at påvise hvilken indsats, 
der præcis har gjort udfaldet ift. elevens valg af uddannelse, da Skive College har en række aktiviteter. Det er fx Åbent Hus, Infodage, deltagelse i landsdæk-
kende Skills og andre relevante uddannelsesmesser for at synliggøre mulighederne med en erhvervsuddannelse. Skolens ungeambassadører hjælper også med 
formidling af viden om uddannelser til andre unge fx til skolens åbent hus men også til andre arrangementer. Folkeskolens klasselærere er endvidere på Skive 

College i forbindelse med brobygning, og efter Skills er folkeskolelærerne inviteret til at få mere information om erhvervsuddannelserne via forskellige aktivite-
ter på skolen. Derudover bliver der i 2018 udarbejdet en ny kanalstrategi for Skive College. 
 
Skive Kommune og hermed også Skive College er som tidlige nævnt udfordret af udviklingen i demografien, specielt i forhold til nogle af skolens uddannelser 
herunder GF1, hvor eleverne kommer fra nærområdet. Andre uddannelsers elever kommer fra et stort opland, hvor der er forholdsvis lang transporttid. Andre 
af skolens uddannelser rekrutterer elever fra hele landet og set i forhold til denne gruppe, er der også fokus kollegiet, bespisningen og faciliteter i øvrigt. 

 
På grund af udviklingen i demografien forventer skolen uændret tilgang i antal ansøgninger direkte fra folkeskolens 9. og 10. klasser på trods af ovenstående 
indsatser.  
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Mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb  

(Status 3 måneder efter gennemført grundforløb, for elever der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende år) 

Institution Status 2012 2013 2014 2015 2018 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Der merkantile 
område (tidl. 
Skive Handels-
skole) 

I hovedfor-
løb 

Uddannelsesaf-
tale 

23,9% 30,3% 24,6% 30,1% 12,8% 29,1% 18,7% 32,1% 24% 

Skolepraktik 10,0% 8,0% 12,3% 8,2% 19,2% 8,7% 14,9% 11,0% 14% 

Ikke i ho-
vedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

24,4% 30,3% 25,7% 30,0% 23,7% 29,5% 22,9% 26,7% 20% 

Frafald efter 
grundforløbet 

35,6% 26,3% 35,1% 26,9% 37,8% 27,2% 31,7% 25,0% 29% 

Ingen aftale, 
men har haft 

4,4% 2,5% 1,8% 2,5% 1,9% 2,6% 1,5% 3,1% 2% 

Studiekompe-
tancegivende 
forløb (eux) 

      6,1% 1,0% 8% 

Status ukendt 1,7% 2,7%  2,4% 4,5% 2,8% 4,2% 1,2% 3% 

I alt 180 59.086 171 59.858 156 62.346 262 63.344  

Det teknisk om-
råde (tidl. Skive 
Tekniske Skole) 

I hovedfor-
løb 

Uddannelsesaf-
tale 

33,1% 30,3% 32,0% 30,1% 39,0% 29,1% 50,8% 32,1% 50% 

Skolepraktik 9,9% 8,0% 10,2% 8,2% 11,4% 8,7% 12,4% 11,0% 12% 

Ikke i ho-
vedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

30,2% 30,3% 27,5% 30,0% 24,4% 29,5% 23,0% 26,7% 22% 

Frafald efter 
grundforløbet 

19,8% 26,3% 25,0% 26,9% 20,0% 27,2% 10,6% 25,0% 12% 

Ingen aftale, 
men har haft 

1,8% 2,5% 2,3% 2,5% 1,6% 2,6% 3,2% 3,1% 2% 

Status ukendt 5,2% 2,7% 3,0% 2,4% 3,7% 2,8% 3,4% 1,2% 2% 

I alt 444 59.086 440 59.858 431 62.346 378 63.344  
Tabel 2.1 viser, hvor stor en andel, der hhv. starter på hovedforløb eller ikke gør, ud af de personer, der er startet på en erhvervsuddannelse i et givent kalenderår. I opgørelsen 
følges personer, der er startet (førstegangstilgang) på et grundforløb i et givent kalenderår. Denne population svarer til forløbsstatistikken for grundforløbet.  
 

Tre måneder efter eleverne har fuldført grundforløbet (eller senest på opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører grundforløbet) bliver det opgjort, 

hvor mange der er i gang med hovedforløbet, enten med status ”uddannelsesaftale” eller ”skolepraktik”, og hvor mange der ikke er i gang med hovedforløbet, 
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enten med status ”frafald under grundforløbet” (dvs. ikke har gennemført et grundforløb på opgørelsestidspunktet), ”frafald efter grundforløbet” (dvs. har fuld-

ført grundforløbet, men er ikke overgået til hovedforløbet) eller ”ingen aftale, men har haft” (dvs. elever som har mistet deres aftale på opgørelsestidspunktet) 
eller er i gang med det studiekompetencegivende forløb (eux). Status ukendt er elever, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke er gået fx 3 måneder, siden 
eleven har opnået en kvalifikation til hovedforløbet. Uddannelsesaftaler omfatter ordinære, korte, kombinations og restaftaler samt mesterlære.  
 
Det merkantile område 
Jævnfør tabel 2.1 (frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb) viser udviklingen i uddannelsesaftaler og skolepraktik i perioden 2012 – 2015 samt udviklingen i 

frafaldet under og efter grundforløbet, som er faldende. 
 
Det tekniske område 
Jævnfør tabel 2.1 (frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb) ses en meget fin positiv udvikling i antallet af uddannelsesaftaler med en stigning til 50,8%. 
Skolepraktikken er stabil dog med en lille stigning. Endvidere er frafaldet under grundforløbet faldet lidt. Frafaldet efter grundforløbet er faldet meget. Stignin-
gen i skolepraktikken formodes at hænge sammen med dette fald. 

 

Socioøkonomisk reference 
 

Institution Afdeling 
Uddannelses-

gruppe 

2015 

Frafald 3 mdr efter opnået 
kvalifikation - gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel (* = signifikant) 

Det merkantile område Skive Handelsskole 
(779402) 

Gruppe: Kontor, 
handel og forret-
ningsservice 

0,51 0,54 0,03 

Det tekniske område Skive Tekniske Skole 
(779401) 

Gruppe: Tekno-
logi, byggeri og 
transport 

0,33 0,41 0,08* 

Tabel 2.2 viser, hvor stor en andel, der forventes at falde fra, når der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund. Datakilde: Styrelsen for It og Læring 
*= Forskellen på det faktuelle frafald og den socioøkonomiske reference er statistisk signifikant. 
 
Eleverne følges fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald (hvis eleven ikke opnår uddannelsesaftale), 
sker altså her fra start på grundforløbet frem til hovedforløbet.  
 
For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model for sammenhængen mellem, om eleven opnår uddannelsesaftale eller ej og karaktererne fra 

grundskolen samt socioøkonomiske baggrundsvariable. Resultatet er et forventet elevfrafald på den enkelte institution, hvor der er taget højde for elevernes 
socioøkonomiske baggrundsforhold. Usikkerheden på institutionens forventede elevfrafald er herefter estimeret. 
 
Det merkantile område. Jævnfør tabel 2.2 ligger det observerede frafald lidt under den socioøkonomiske reference – altså under det forventede frafald i forhold 

til elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold, hvilket må siges at være tilfredsstillende. 
 
Det tekniske område. Jævnfør tabel 2.2 ligger det observerede frafald signifikant under den socioøkonomiske reference – altså under det forventede frafald i 

forhold til elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold. Altså er forskellen på det faktuelle frafald og den socioøkonomiske reference statistisk signifi-
kant, hvilket er meget tilfredsstillende.  
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Supplerende indikatorer for frafald 
 

Institution Frafaldsindikatorer 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Resultat-
mål 

Det merkan-
tile område 

Frafald på grundforlø-
bet 1. og 2. del (afbrud 
u. omvalg, 3 mnd efter 
tilgang) 

14 8,9% 14,5% 13 7,0% 15,9% 24 13,1% 15,0% 40 13,3% 12,5%    11% 

Frafald på hovedforløb 
(afbrud u. omvalg, 3 
mnd efter tilgang) 

  8,3%   9,0%    5 22,7% 7,0%    12% 

Frafald i overgang ml. 
grundforløbets 1. og 
2. del (ikke igang med 
GF2 1 måned efter gen-
nemførelse af GF1) 

               6% 

Frafald i overgang ml. 
grund- og hovedforløb 
(ikke i gang med hoved-
forløb 3 måned efter 
gennemførelse af GF2) 

71 54,6% 45,7% 69 51,5% 46,4% 91 53,8% 46,0% 138 50,0% 40,4%    45% 

Det tekniske 
område 

Frafald på grundforlø-
bet 1. og 2. del (afbrud 
u. omvalg, 3 mnd efter 
tilgang) 

65 14,8% 14,5% 72 16,7% 15,9% 41 10,8% 15,0% 20 6,9% 12,5%    7% 

Frafald på hovedforløb 
(afbrud u. omvalg, 3 
mnd efter tilgang) 

12 5,1% 8,3% 15 5,8% 9,0% 19 7,8% 8,9% 20 6,4% 7,0%    6% 

Frafald i overgang ml. 
grundforløbets 1. og 
2. del (ikke igang med 
GF2 1 måned efter gen-
nemførelse af GF1) 

            4 6,3% 10,0% 6% 

Frafald i overgang ml. 
grund- og hovedforløb 
(ikke i gang med hoved-

forløb 3 måned efter 
gennemførelse af GF2) 

113 36,1% 45,7% 130 35,0% 46,4% 96 30,9% 46,0% 58 22,5% 40,4%    22% 

Tabe 2.3 viser oversigt over frafaldet mellem grundforløb og hovedforløb. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. 
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Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet:  

Tabe 2.3 viser hvor mange elever, der tre måneder efter start på uddannelsen er faldet fra, dvs. at der er gået tre måneder efter personens start på uddannelsen uanset hvor-
når eleven er startet i løbet af et kalenderår. Frafaldet opgøres ud fra afbrud uden omvalg. Eleven har afbrudt sit grund-/hovedforløb, men ikke er startet på et andet grund-/ho-
vedforløb (personen kan godt være startet på fx en erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet – det tæller ikke som et omvalg i statistikken). I statistikken indgår hver person 
(cpr.nr) kun ved første tilgang til et grund-/hovedforløb i løbet af et kalenderår. Kalenderåret angiver starttidspunktet på uddannelsen og beregnes ved hjælp af startdatoen for 
første skoleforløbsplacering.  
 
Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del:  
Tabel 2.3 viser hvor mange elever, der en måned efter at have gennemført grundforløbets 1. del ikke er i gang med GF2. Dette kan både være elever der er faldet fra 
mellem grundforløbets 1. og 2. del, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til grundforløbets 2. del eller elever der er startet på grundforløbets 2. del, men er 
faldet fra på opgørelsestidspunktet. I opgørelsen indgår kun elever, der er afgangsmeldt på grundforløbets 1. del. En elev indgår kun i statistikken, hvis eleven er startet på grund-
forløbets 1. del efter reformen trådte i kraft i august 2015 og er afgangsmeldt grundforløbets 1. del med adgangskoden ”33-Gennemført GF1”. Opgørelsen af kalenderåret 2015 
omfatter elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. august-1. februar 2016.  
 
Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløbet:  
Tabel 2.3 viser hvor mange elever, der tre måneder efter at have gennemført grundforløbet (efter reformen på grundforløbets 2. del) ikke er i gang med et hovedfor-
løb. Dette kan både være elever der er faldet fra mellem grundforløbet og hovedforløbet, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til hovedforløbet, eller elever, 
der er startet på hovedforløbet, men faldet fra på opgørelsestidspunktet. I opgørelsen indgår kun elever, der har gennemført grundforløbet i løbet af et kalenderår. Dvs. de har fået 
kvalifikation til hovedforløbet eller adgangsmeldt med gennemført grundforløb. En elev indgår kun i statistikken, hvis eleven har gennemført grundforløbet (efter reformen på 
grundforløbets 2. del) i løbet af et kalenderår (dvs. perioden 1.januar-31.december). En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne har fået kvalifikation til hovedforløbet eller 
er afgangsmeldt, som fuldført på grundforløbet (herunder også elever der afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet – fortsætter ej").  

 
Nedenstående graf viser udviklingen i ovenstående tabel 2.3 over frafald på såvel de merkantile som tekniske erhvervsuddannelser grafisk.  

 
 

* (afbrud u. omvalg, 3 mnd efter tilgang) 

** (afbrud u. omvalg, 3 mnd efter tilgang) 

*** (ikke i gang med hovedforløb 3 måned efter gennemførelse af GF2) 

SHS SHS SHS SHS STS STS STS STS Landet Landet Landet Landet

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Frafald på grundforløbet 1. og 2. del * 8,9 7 13,1 13,3 14,8 16,7 10,8 6,9 14,5 15,9 15,0 12,5

Frafald på hovedforløb ** 22,7 5,1 5,8 7,8 6,4 8,3 9,0 8,9 7,0

Frafald i overgang ml. grund- og hovedforløb *** 54,6 51,5 53,8 50 36,1 35,0 30,9 22,5 45,7 46,4 46,0 40,4
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Det merkantile område 

Jævnfør tabel 2.3 samt ovenstående graf ses, at frafaldet på grundforløbets 1. og 2 del (afbrud uden omvalg 3 måneder efter tilgang) er steget ganske lidt fra 
13,1% i 2015 til 13,3% i 2016. Derimod ses at frafaldet mellem grundforløb og hovedforløb er faldet lidt fra 53,8% i 2015 til 50% i 2016. Frafaldet på det 
merkantile områdes hovedforløb viser 22,7%. 
 
Det tekniske område 
Jævnfør tabel 2.3 samt ovenstående graf ses, at frafaldet på grundforløbets 1. og 2 del (afbrud uden omvalg 3 måneder efter tilgang) er faldet markant fra 

10,8% i 2015 til 6,9% i 2016. Ligeledes ses at frafaldet mellem grundforløb og hovedforløb er faldet markant fra 30,9% i 2015 til 22,5% i 2016. Frafaldet på 
det tekniske områdes hovedforløb viser et lille fald fra 7,8% i 2015 til 6,4% i 2016.  
 
 

Analyse og vurdering af udviklingen i resultater 
 
Det merkantile område 
Jævnfør tabel 2.1 (frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb) ses et fald i uddannelsesaftaler fra 23,9% i 2012 til 12,8% i 2014 og stigning i skolepraktik fra 
10,0% i 2012 til 19,2% i 2014, hvilket fortrinsvis tilskrives et vigende udbud af praktikpladser i 2014. Overgangen til hovedforløb har endvidere været hæmmet 
af en begrænset mobilitet blandt eleverne til at søge praktikpladser i andre dele af landet. Udviklingen er dog vendt igen i 2015 til 18,7% uddannelsesaftaler og 
14,9% skolepraktik. Endvidere er frafaldet under og efter grundforløbet faldende. 

 
Jævnfør tabel 2.2 ligger det observerede frafald lidt under den socioøkonomiske reference – altså under det forventede frafald i forhold til elever på landsplan 
med tilsvarende baggrundsforhold, hvilket må siges at være acceptabelt. 
 
Jævnfør tabel 2.3 (supplerende indikatorer for frafald) er frafaldet på grundforløbets 1. og 2 del (afbrud uden omvalg 3 måneder efter tilgang) steget fra 7,0% i 
2014 til 13,1% i 2015 og til 13,3% i 2016. Derimod ses at frafaldet mellem grundforløb og hovedforløb er faldet lidt til 50% i 2016. Skive Handelsskole startede 
i 2015 udbud af onlineuddannelser på 10 ugers forløb og GF2. Her var frafaldet markant højere end på de fysiske hold i såvel 2015 og 2016. Dette anses som 

den primære årsag til stigningen i frafaldet i 2015. Der er fokus på denne problematik. Frafaldsprocenten på 13,3 i 2016 er stort set på samme niveau som i 
2015, selvom elevtallet er markant højere i 2016. Der har været et stigende optag på onlineuddannelser, hvor skolens fastholdelsesindsats ikke er identisk med 
den overfor de fysiske fremmødte elever. Elever, der tilmeldes onlineuddannelser, har svært ved at strukturere eget studie. Det synes at have haft betydning, 
at flere tilmeldes uden afklaring af personlige forudsætninger, hvilket kan have haft betydning for frafald. 
 

Afbrud fra EUD/EUX tilstede 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Fremmødte startede på skoleåret 107  102  181  
Tilgang i løbet af året 11  9  7  
I alt 118 100% 111 100% 188 100% 

Udmeldt, administrativt 1 0,85% 0 0,00% 2 1,06% 

Selvudmeldt/skoletræt 8 6,78% 5 4,50% 3 1,60% 

Syg/personlige forhold 4 3,39% 7 6,31% 11 5,85% 

Job 2 1,69% 0 0,00% 2 1,06% 

Flyttet 2 1,69% 2 1,80% 8 4,26% 

Afbrudt uden omvalg i alt 17 14,41% 14 12,61% 26 13,83% 

Online startet på skoleåret   208  261  
Afbrudt uden omvalg   64 30,77% 68 26,05% 

Fremmødte og online startede i alt   319  449  
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Som det fremgår af ovenstående opgørelse (Kilde: Skive College opgørelse af frafald) over frafald målt på skoleår, ses et frafald på onlineuddannelser på 
30,7% i forhold til fremmødeholdene på kun 12.6% i skoleåret 2015/2016. I samme periode stiger det samlede optag fra 118 i skoleåret 2014/2015 til 319 i 
skoleåret 2015/2016. Elevoptaget ses i skoleåret 2016/2017 at stige fra 319 til 449. Stigningen i frafaldet kan tilskrives elevers sygdomsforløb eller flytning til 
andre dele af landet. 
 
Frafaldet på det merkantile områdes hovedforløb viser 22,7%. Frafaldet sker jævnfør opgørelse fra Styrelsen for It og Læring i 2. kvartal. En nærmere undersø-
gelse viser, at det er 5 PIU elever på området Kontoruddannelse med specialer, som har gennemført HHX og GF2, hvorefter de er startet i PIU forløb i Tyskland. 

Skoleperiode er afviklet som online-undervisning.  
 
Frafaldet generelt er mest markant i elevtypen EUV3 - på 25 år eller derover, som ikke har relevant erhvervserfaring og ingen forudgående uddannelse samt på 
elevtypen EUV2, hvor skolen ser elever med en gymnasial uddannelse have svært ved at kunne begå sig på efterfølgende erhvervsuddannelse. Der har været 

en stigning i frafaldet båret af personlige årsager og sygdom, samt selvudmeldte/skoletrætte elever.  
 
Frafaldet fordeler sig nogenlunde ligeligt på elever hhv. gamle og ny reform. Fraværet udvikler sig positivt, blandt andet på grund af stor fokus på jobsøgnings-

aktiviteter på GF1, GF2 og studieforløbet, herunder speeddating. Skolen har observeret, at de lidt ældre eux elever generelt har en beslutsom studieadfærd, 
men at de er særdeles fagligt udfordrede, med mellem 5 og 8 fag på C niveau, det uddannelsesspecifikke fag og eksamen på 20 uger. Skolen oplever, at der er 
stor arbejdsbyrde for de elever, som går på GF2 og ikke har været på GF1. Det gælder især de elever, som ”mangler” et eller flere fag fra GF1. Disse fag læses 
”oveni” de øvrige fag, hvilket giver en stor belastning. 
 
Det er således især en udfordring at fastholde online-elever i uddannelse. Ved frafald er eleverne spurgt om årsag til afbrud. Her angives især sygdom, mang-

lende online-studiekompetencer og tid som frafaldsårsag. 
 
Det tekniske område 

Jævnfør tabel 2.1 (frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb) ses en meget fin positiv udvikling i antallet af uddannelsesaftaler med en stigning til 50,8%. 
Skolepraktikken er stabil dog med en lille stigning. Endvidere er frafaldet under grundforløbet faldet lidt. Frafaldet efter grundforløbet er faldet meget. Stignin-
gen i skolepraktikken formodes at hænge sammen med dette fald. 
 

Jævnfør tabel 2.2 ligger det observerede frafald signifikant under den socioøkonomiske reference – altså under det forventede frafald i forhold til elever på 
landsplan med tilsvarende baggrundsforhold. Altså er forskellen på det faktuelle frafald og den socioøkonomiske reference statistisk signifikant, hvilket er meget 
tilfredsstillende. 
 
Jævnfør tabel 2.3 (supplerende indikatorer for frafald) er frafaldet på grundforløbets 1. og 2 del (afbrud uden omvalg 3 måneder efter tilgang) faldet markant 
fra 10,8% i 2015 til 6,9% i 2016. Ligeledes ses at frafaldet mellem grundforløb og hovedforløb er faldet markant fra 30,9% i 2015 til 22,5% i 2016. Frafaldet 
på det tekniske områdes hovedforløb viser et lille fald fra 7,8% i 2015 til 6,4% i 2016. En nærmere undersøgelse viser, at frafaldet i 2016 primært er på områ-

det Serviceassistent. 

 
Siden den seneste reforms indførelse august 2015 med adgangskrav er skolens frafald og gennemførelse gået i positiv retning. Elever, som har opnået beståel-
seskarakterer i folkeskolens afgangseksamen har bedre forudsætninger for uddannelse. Underviserne har kunnet bruge deres tid på mere fagligt end socialpæ-
dagogisk, idet flere elever ikke har haft de udfordringer af social karakter grundet dårlig almenforudsætninger. Indtaget er dog blevet mindre grundet de nye 
karakterkrav. På den anden side er gennemførelsesprocenten stigende grundet dette forhold. 
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Overordnet set har skolen rigtig mange målgrupper og elevtyper. Det betyder, at der skal mange forskellige indsatser til alt efter, hvilken målgruppe og elev-

type, det omhandler. Skolen har elever såvel fra nærområdet som fra hele landet. Det betyder, at nogle elever bor på skolen. Skolen har også voksne elever. 
Inden for hver af disse grupper er der igen mange forskellige elevtyper, som er individer med forskellige behov og dermed kræves forskellige indsatser for 
fastholdelse. I forhold til de elever, som bor på skolen, synes det også at kunne have betydning for fastholdelse, at der er gode forplejningsforhold samt at 
eleverne har eget værelse med bad og gode it forbindelser. Det baseres på de tilbagemeldinger, som skolen løbende får fra eleverne. Endvidere kan peges på, 
at gennemført RKV afklaring har stor betydning, idet det skaber en klar forventningsafstemning. Herunder er vilkårene og rammerne for EUV særligt relevante. 
 

Underviserne har som nævnt mere tid til den enkelte elevs faglige udfordringer, og dette giver et meget støre selvværd og engagement hos den enkelte elev.   
En del af eleverne får merit for grundfagene, idet de enten har niveauerne fra folkeskolen, eller de er blevet løftet på GF1. Eleverne tilbydes som valgfag ud-
dannelsespraktik i virksomhed. Både bonus- og valgfaget giver eleven mulighed for ret hurtigt på grundforløbet at komme til at kende den virkelige faglige 
verden ved kontakt til en virksomhed og deltagelse i faglige opgaver med fokus på at lære, kultur, kutymer og håndværkerterminologien i faget (virksomheds-
forlagt undervisning). 
 

Skolen har haft fokus på årsager til frafald, og hvorfor det sker. Herved bliver det muligt at finde frem til de faktorer, som er udslagsgivende for den enkelte. 

Herved er det muligt at iværksætte en plan for fastholdelse i de tilfælde, hvor det vurderes realistisk. Skolen tilstræber, at der jf. ovenstående altid foreligger 
en observant holdning til baggrunden for et frafald. Det er dog også magtpåliggende, at ingen løftes kunstigt gennem nogle af skolens erhvervsuddannelser. 
  
På nogle uddannelser hvor de stadigt større fagspecifikke overgangskrav er suppleret med 3-4 grundfag samt diverse certifikatfag, har skolen en særlig kom-
pleks udfordring omkring det helhedsorienterede. Helhedsorienteringen har på nogle elever en modsat rettet motivationsfaktor. Stadig flere elever udtrykker 
frustration over manglende eller kun ringe adskillelse mellem fagene. Det kan bevirke en uhensigtsmæssig tilgang til undervisningen, hvor både lærer og elever 
oplever mangel på tid til pædagogisk dybde i flere sammenhænge. Nogle elevgrupper føler sig ”splittet” og stresset i tidsprioriteringen og valget mellem grund-

fagene og det fagfaglige. Citat; ”kan vi ikke bare få matematik, engelsk og værkstedsfag hver for sig, så vi ved hvilken del vi skal koncentrere os om?” 
 
I forhold til fastholdelse på GF2 er der fokus på motivationen hos eleverne, og faglærernes samarbejde med grundfagslærerne har indflydelse på dette. I for-
hold til de elever som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og GF1, så oplever skolen igen en stigning i behovet for socialpædagogiske indsatser over for 

den enkelte elev.  
 

I relation til frafald for hhv. bolig- samt snedkerelever påregnes en mindre procentdel som følge af den relative høje gennemsnitsalder, idet uddannelserne 
repræsenterer et større antal voksne, end på andre erhvervsrettede uddannelsesretninger. Dette afføder tilfælde, hvor den enkelte ikke har været i stand til at 
vurdere de langsigtede konsekvenser af et uddannelsesforløb. Herved forekommer utilsigtet frafald.  
 
På metaluddannelserne fylder de 4 grundfag matematik, fysik, dansk og engelsk relativt meget i elevernes bevidsthed og samlede studiekapacitet. Det betyder 
også, at de relativt hurtigt bliver ”mættet” af grundfagene, og dermed ofte ikke har mod på at tage et højere niveau. Dette er også set lidt i et konkurrence- / 
motivationsperspektiv, da eleverne oplever en markant knaphed i tiden henimod at opnå de fagspecifikke overgangskrav. Dette gør, at eleverne føler sig an-

sporet til at prioritere og overvejende gå efter at få indhentet mest muligt af det fagspecifikke. 
 
På serviceområdet har man udfordringer med at tiltrække de rigtige antal elever med de rigtige karakterkrav. Mobiliteten kan være afgørende for rekruttering 

af nye elever til grundforløb og hovedforløb. Det kan endvidere være en udfordring, at mange har børn, som skal passes. Dette er især en udfordring på hoved-
forløb, hvor eleven skal i praktik i en virksomhed, hvor man typisk møder tidligt. 
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Beskrivelse og vurdering af indsatser og fastsættelse af resultatmål 
 
Det merkantile område 
I forbindelse med fusionsprocessen på Skive College, er der igangsat et arbejde, hvor der planlægges ny strategi for elevkontakten i grundforløb. Endvidere 
sætter projektet ved navn ”nå flere elever bedre” fokus på processen fra tilmelding til grundforløbsbevis. 

 
Skolen vil have større fokus på de elever, der udmeldes på grund af personlige forhold eller sygdom på såvel uddannelserne med fysisk tilstedeværelse som 
onlineuddannelserne. Der vil være fokus på at arbejde med forventningsafstemning, afdækning af personlige og faglige kompetencer, da det ofte viser sig at 
være her, den enkelte udfordres. Det samme gør sig gældende for EUV2. På onlineuddannelserne indføres en coachordning, hvor eleverne sparrer med en 
kontaktperson om forhold i studiet. Skolen fortsætter arbejdet med studiekontakt, kontaktlærer og specialpædagogisk støtte til de onlinestuderende. Der arbej-
des med kontaktlærerordning, så det sociale aspekt styrkes herunder etablering af studiefællesskaber.  

 

Den indledende samtale foretages nu evidensbaseret, da skolen nu har erfaring med uddannelsen efter den nye reform. Dette giver bedre forudsætninger for 
den nødvendige forventningsafstemning især for EUV2, EUV3 og GYM. Endvidere sætter en målrettet indsats sammen med UU/jobcenter fokus på frafald med 
omvalg til evt. anden uddannelse. Alle elever bliver inviteret til en indledende samtale, hvor krav og forventninger gennemgås.  
 
Skolen har fortsat fokus på SPS støtte, idet skolen har noteret, at de elever som får støtte, har langt bedre mulighed for at komme igennem de faglige mål og 
for at klare sig godt på den sociale og personlige front. Det er fortsat væsentlig med varieret undervisning, således at eleverne får læringen på mange forskel-

lige måder, og hvor evaluering er en helt naturlig og fast del af ethvert læringsforløb. Skolen søger om deltagelse i udviklingsprojekt, hvor der sættes fokus på 
evaluering og evalueringskultur. 
 
Der skal fortsat være fokus på den aktive inddragelse af virksomheder, der repræsenterer brancherne, så eleverne oplever sammenhæng mellem undervisnin-
gen i grundforløbet og den dagligdag de møder i virksomhederne. 
 
Indsatserne skal hver for sig og samlet føre til faldende frafald, hvor skolen i tæt dialog med den enkelte elev og UU har fokus på perspektivet ved udmeldelse.  

Det er således forventningen, at frafald uden omvalg på grundforløbet reduceres. Der vil ske løbende opfølgning på elevens fravær, strukturerede kontaktsam-
taler som elementer i den formative evaluering med eleverne. Den summative evaluering vil ske i forhold resultatopfyldelse. 
 
Elevernes udvikling drøftes på teammøder. Opfølgning på elevernes status sker i løbende dialog med kontaktlæreren. Der følges op på tilmeldingstal, gennem-
førelsestal på hvert optag i forhold til tidligere og opstillede mål. Elever i risiko for frafald, f.eks. ved højt fravær drøftes, og der udarbejdes handlingsplan. 
 

 
Det tekniske område  
Skolen fortsætter samarbejdet med UU om videreudvikling af procedurer for uddannelsesparathed samt evalueringssamtaler. Skolen arbejder med forvent-

ningsafstemning i både RKV/EUV og introsamtaler i forhold til uddannelsens indhold, og hvilken hverdag, der er i uddannelsesforløbet.  

Skolen vil fortsat have fokus på praktikpladser til alle og jo før på grundforløbet, at eleven får kontakt med en virksomhed, jo større chance er der også for en 

praktikaftale. Der arbejdes på mere virksomhedsforlagt undervisning på GF2 med formål at give eleven mere tro på en praktikplads. Det kan give eleven et 

bedre fagligt referencepunkt til at blive lærling men også afklaring af uddannelsesvalg og egen faglig uddannelsespotentiale. Indsatsen i forhold til at afstemme 

den rigtige læreplads til den rigtige elev skal udbygges, således at der bliver et realistisk match. 

Der tilbydes hjælp til lokale virksomheder med at dels at formulere, forstå og få værdi af en uddannelsesplan. Det er vigtigt med hands on i forhold til den 
enkelte elev og vi forventer, at det eleven hurtigere får kontakt til en virksomhed giver mere tro på fremtiden og incitament til at gøre mere ud af sin skolegang 
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og dermed opleves mere attraktiv for den potentielle praktikvirksomhed. Indsatsen kan måles via antal indgåede uddannelsesaftaler mellem 2017 og 2018. Ved 

drøftelser i LUU sættes fokus på, om virksomhederne tager flere elever, om de oplever eleverne er mere målbevidste, uddannelsesparate, og om de får en 
bedre rekruttering af dygtige lærlinge ved at indgå aftaler med eleverne langt tidligere, end hvad de måske normalt har haft for vane. Endvidere ses på antal 
SKP elever. 
 

Der skal være fokus på opfølgning og evaluering af den enkelte elevs uddannelsesudvikling (progression). Det kan give bedre og mere fokuseret afklaring af 

uddannelsesvalg. Altså større fokus på det enkelte individ. Det bør give færre frafaldstruede elever. Fokus på opfølgning efter hver skoleperiode. Det har erfa-

ringsmæssigt vist at have en god effekt. Der indlægges fx 3 statussamtaler med alle GF2 elever på fx el-området, hvad enten de har for meget eller intet fra-

vær. Lederen af SKP deltager i 3 statussamtale som evt. overleveringssamtale, hvis eleven skulle ende i SKP. Fokus på praktisk anvendelse af skolens fælles 

pædagogiske og didaktiske grundlag herunder undervisningsdifferentiering skal fortsat være et fast element på teammøder. Herunder feedback som pædago-

gisk redskab. På forskellige områder forsøges iværksat flere formative evalueringer mod en endelig evaluering, således der løbende kan sættes ind med rette 

værktøjer mod den enkelte. Resultatet vurderes gennem dialog med de medarbejdere, som har størst kendskabsniveau til den omtalte gruppe elever. 

Der er fokus på at udbygge det sociale engagement i elevholdene. Der arbejdes ud fra best practice blandt skolens undervisningsafdelinger. Det er skolens 
erfaring, at et godt socialt klima på et hold medvirker til fastholdelse. 
 
Skolen vil generelt styrke kontaktlærerfunktionen. Der skal løbende arbejdes med at udvikle skolens kontaktlærerhåndbog, som beskriver, hvordan skolen 
arbejder med at sikre størst mulig gennemførelse samt hvilke initiativer, der tages, hvis en lærer spotter, at en elev viser tegn på frafaldstendenser. Kontaktlæ-
rersamtaler spiller også en meget stor rolle for voksne elever med forskellige kulturer. Dermed er ikke sagt, at det kun handler om at nurse. Det handler også 

om at stille krav. Kulturforståelse – forståelsen for forskellighederne - er utrolig vigtig. Herunder også de branchebetingede karakteristika, at få dem kommuni-
keret i forhold til det fagfaglige og på en mere let forståelig måde.  
 
Dialog udbygges med brancheforeninger og deres medlemsvirksomheder om betydningen af hurtigt at knytte en lærling til deres virksomhed med henblik på 
uddannelsesaftale. Forventes at medføre stigning i antal uddannelsesaftaler. 
 

Der skal være mere fokus på aktiv brug af socialpædagogisk støtte samt etablering af flere og forskellige typer lektiecafeer, placeret på forskellige tidspunkter 

og ugedage. Resultatet kan måles via besøgstal samt via samtaler med kontaktlærer og elever.  
 
Udbud af dele eller hele fag udbudt som online-forløb. Oprette digitale repetitionspakker til fordybelse og selvstudie. Resultatet kan måles via tilmeldingerne 
hertil og forventes blandt andet at kunne medvirke til fastholdelse. 
 
Skolen forventer med ovenstående initiativer at få øget elevtilfredshed, virksomhedstilfredshed, højere fuldførelsesprocent og fastholdelse og dermed mindre 

frafald. Det er endvidere skolens forventning, at andelen af elever med uddannelsesaftaler øges. Skolens resultatmål for frafald forventes at falde specielt på 
det merkantile område men dog også lidt på det tekniske område som følge af indsatsen på området. 
 
Måltal i handlingsplan for øget gennemførelse følges fortsat nøje, og der vil fortsat være dialogmøder med respektive uddannelsesområder om udviklingen. 
Derudover følges løbende op på indsatser og elevernes fravær på team- og dialogmøder med underviserne. 
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Mål 3: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 
 

  2015 2016 2018 

Institution  Antal Andel Andel,  
landsplan 

Antal Andel Andel,  
landsplan 

Resultatmål, 
andel 

Det merkantile 
område 

Fuldførte med fag på 
ekspertniveau 

15 100,0% 7,8% 5 100,0% 9,7% 58% 

Tilgang til fag på hø-
jere niveau end det 
obligatoriske 

  5,7%   5,9%  

Tilgang eux 19 9,4% 5,0% 35 11,0% 9,4% 13% 

Tilgang talentspor   0,7%   6,4%  

Det tekniske 
område 

Fuldførte med fag på 
ekspertniveau 

  7,8% 10 9,1% 9,7% 10% 

Tilgang til fag på hø-
jere niveau end det 
obligatoriske 

  5,7% 17 7,2% 5,9% 8% 

Tilgang eux 28 5,4% 5,0% 31 8,1% 9,4% 10% 

Tilgang talentspor   0,7%   6,4% 2% 

Tabel 3.1 ”Tilgang til eux” viser andelen af eux-elever, der er startet på en erhvervsuddannelse (dvs. enten grundforløbets 1. eller 2. del eller hovedforløbet) i et givent kalen-
derår i forhold til alle elever der er startet på en erhvervsuddannelse. ”Tilgang til talentspor” viser andel elever, som er startet på erhvervsuddannelsens hovedforløb i et kalen-
derår i forhold til alle elever med tilgang til hovedforløbet i året. Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-). Ved ”andele” er diskretionerede 
celler tomme.  

 
 

Analyse og vurdering af udviklingen i resultater 
 
Det merkantile område 
Fra 2015 til 2016 steg antal elever på eux med 16, hvilket var en forventet udvikling. I 2017 startede 39 elever på det studieforberedende forløb, 20 starter på 
GF2 og 15 på GF1. Andelen af eux elever i 2016 er steget med 1,6 procentpoint. Denne tendens forventes fastholdt i 2017. 

 
2016 er første år med den nye reform, og der var optag i januar på GF2 og på det studieforberedende forløb. I august var der optag på GF1, GF2 og det studie-
forberedende forløb. De 19 elever, der startede EUX i 2015, påbegyndte det studieforberedende forløb august 2016. Der har været svingede tilslutning til eux 

fra den ene årgang til den anden. Det kan konstateres, at kendskabet til eux i grundskolerne ikke har været god nok, og der har derfor været fortsat fokus på 
vejledning om eux uddannelsen. Erhvervslivet har endnu ikke helt forståelsen af, hvad en eux elev kan tilbyde og efterspørger derfor ikke i tilstrækkelig grad 
elever med eux baggrund.  
 

GF2 holdene og studieforløbet skal fortsat arbejde hårdt for at nå de faglige mål, og elever med mulighed for at få SPS-støtte har haft rigtig meget brug for 
støtten. 
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Det tekniske område 
Eux kan i nogle tilfælde mere være forældrenes valg grundet deres egne ambitioner. Skolen skal være opmærksom på elevernes forudsætninger såvel almene 
som personlige, da de skal række til at bestå C-fagene på GF1 og GF2. 
 
Talentspor og eux synes ikke at øge tilgangen af de dygtigste elever væsentligt. Det kan derimod gode og professionelle praktikvirksomheder gøre, som vælger 
deres lærling ud fra en virksomhedsstrategi om, at de vil tiltrække de dygtige unge mennesker og tilbyde dem attraktive uddannelsesforløb, der rækker hele 

vejen fra lærling til ingeniør.  
 
Kendskabet til eux er blevet bedre, og industrien begynder i højere grad at efterspørge EUX. Men nogle tekniske erhvervsuddannelser har ikke eux og ej heller 
talentspor. Der tilbydes dog faglige fag på ekspertniveau, altså et højere niveau end obligatoriske mål i uddannelsen. Nogle uddannelser (faglige udvalg) er 
længere fremme end andre med udviklingen, og beskrivelsen af kriterierne for håndteringen af ekspertniveau og talentspor. Såfremt en elev skal gå på talent-
spor, sker det i et samarbejde mellem virksomhed og elev. Der arbejdes på bedre information til virksomhederne om mulighederne, således at eleverne kan 

blive så dygtige som muligt, og virksomheder får så dygtige medarbejdere som muligt. Men det er i nogle tilfælde en udfordring at overbevise elever og virk-

somheder om talentspor og fordelene herved. Det kræver en klar forventningsstemning. Der arbejdes på at synliggøre fordelene for såvel elev som virksomhed 
ved en talentaftale.  
 
Det er fortsat en udfordring med høj diversitet i forhold til elevtyper. Der er store krav til differentieringen i undervisningen, og det stiller store krav til logistik. 
Det kan overordnet set give små hold. Men der arbejdes løbende på udvikling af modeller, som tilgodeser disse udfordringer. Det kan også være en udfordring 
at holde fælles retning i klassen, og det kan påvirke motivationen. I forhold til talentspor er der store variationer i krav til antal fag på ekspertniveau for de 
forskellige uddannelser. Det kan give udfordringer for nogle elever, som i værste fald fravælger talentspor.  

 
Der forventes fortsat en stigning i tilgangen til EUX ind på GF1 forløbene, men fagene på ekspertniveau eller højere niveau forventes kun at stige i meget be-
grænset omfang. Det vurderes, at ikke alle eux elever fortsætter i et eux forløb efter grundforløbet, da der stadig er mange virksomheder, som ikke bryder sig 
om den øgede tid på skolen. Dog formodes dette at blive bedre, da det stadig er en ny uddannelse, som gradvist bliver mere og mere kendt.  

 
I forhold til den meget beskedne elevtilgang på talentforløbet, er der især én meget afgørende faktor, og det er, at der både administrativt og pædagogisk er 

blevet indbygget meget uheldige dominerende regler i rekrutteringen og adgangen til talentforløbene. Det opleves som en hæmsko for virksomheder, at der 
allerede ved kontraktindgåelse skal tages stilling til evt. talentforløb. Dette sammenholdt med, at mange elever først senere i forbindelse med hovedforløbet 
oplever og udviser potentialet, i takt med og i kraft af, at de modnes både fagligt, socialt og intellektuelt.  
 
 

Beskrivelse og vurdering af indsatser og fastsættelse af resultatmål 
 

Det merkantile område 
I vejledningen af eleverne lægger skolen fortsat stor vægt på at afklare den enkelte elev i forhold til valget mellem eux og eud, da det er skolens oplevelse, at 
der er interesse omkring eux men også, at det kommer bag på mange, hvor kort tid 20 uger egentlig er, når først forløbet er i gang. 

  
Der skal være markant mere information omkring muligheder i eux overfor såvel grundskole, virksomheder som eleverne og deres forældre. Dette sker bl.a. 
ved skolens åbent hus-arrangementer, informationsaftenen m.m. Der er ikke et grundlæggende kendskab til eux-uddannelsen i grundskolen, hos vejledere eller 

hos virksomhederne, der skal aftage eleverne med eux baggrund. Vejledningen af eleverne synes præget af tradition. Skolen arbejder med UVMs oplysnings-
kampagne ”Ny kampagne skal øge kendskabet til eux” for kommende elever og deres forældre. Mange unge i 8. kl. føler et stort pres i det at skulle vælge 
uddannelse. Eux kampagnen sætter fokus på dette valg, hvor hovedtemaet er, at en EUX er det gode valg af to muligheder i valget mellem en erhvervs- eller 



Side 20 af 44 
 

en gymnasialuddannelse. Der informeres målrettet i brobygningsprojekter m.m. om mulighederne ved at vælge eux. Skolen arbejder i 2018 endvidere med et 

AUB projekt, der skal styrke virksomhedernes bevidsthed omkring eux. Endelig samarbejder skolen med grundskolen om undervisning i overbygningen, således 
at eleverne gennem karrierelæring får kendskab til egne kompetencer samt uddannelsesmuligheder ved at vælge eux. 
 
Skolen følger udviklingen tæt og er meget opmærksom på de forskelle, der er fra årgang til årgang. Elever i brobygning udfylder en evaluering, hvor der også 
spørges ind til deres kendskab til uddannelsen. Der forventes en stigning i eux optag samt styrket viden om uddannelsen blandt virksomheder, vejledere og 
elever/forældre. 

 
I forhold til fuldførte med fag på ekspertniveau forventes et fald, hvilket er vurderet i forhold til tilgangen af elever og deres valg af specialer, da det kun er 
elever med specialet kontor, som har mulighed for at vælge fag på ekspertniveau. 
 
Det tekniske område 
Der arbejdes fortsat målrettet på at synliggøre og at informere om mulighederne med eux samt en mere målrettet vejledning af elever og virksomheder om 

talentspor.  

 
Der arbejdes også på at skabe bedre og stærkere integration mellem gymnasiefag og eud-fag og på at skabe et bedre studiemiljø for eux, hvor eux-elever 
indgår i fællesskaber med de øvrige elever, ligesom de har værkstedsundervisning sammen med eud-eleverne. Ved at skabe en god studieoplevelse blandt 
vores eux-elever vil deres positive fortællinger være med til at brande Skive College, som et godt sted at uddanne sig og, ikke mindst at tage en eux-uddan-
nelse. I forbindelse med fusionen gentænkes mulighederne for en god placering af eux, således at der skabes nogle rammer, der kan være med til at skabe 
fællesskaber og et studiemiljø, der er basis for et godt studieliv på Skive College. I denne proces inddrages eleverne selvfølgelig, nærmere bestemt elevrådet. 
 

Skolen har EUX-elever blandt skolens ungeambassadører, som også skal være med til at udbrede kendskabet til eux-uddannelsen. Skolens ungeambassadører 
er allerede i gang og har været med til Åbent Hus og de har lavet videodagbøger, som kan lægges ud på hjemmeside og sociale medier. Ungeambassadørerne 
deltager også i DM i Skills til januar 2018, hvor de kan sprede budskabet om eux på Skive College. Unge er i sagens natur i øjenhøjde med andre unge, og de 
er meget bedre til at fange andre unges interesse end voksne, i form af studievejledere osv. En god oplevelse deler man med andre. Så forhåbentlig lykkedes 

for Skive College at skabe gode oplevelser for skolens eux-elever, som kan fortælle deres historier videre. 
 

I forhold til talentspor, grundfag på højere niveau arbejder skolen på en bedre synliggørelse af mulighederne, således at der kan ses en klar struktureret vej til 
at opnå kompetencer på højere niveau. I RKV afklaringen synliggøres mulighederne for fag på højere niveauer over for eleven. Grundfagshold på tværs af ud-
dannelser giver gode muligheder for volumen i grundfag på højere niveau, hvilket også kan gøre det attraktivt. 
 
Der er generelt fokus på, at elever udfordres og bliver så dygtige, som de kan, og at øge graden af undervisningsdifferentiering muliggør dette i forhold til 
skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag. Ledelsen har fokus på, at underviserne løbende retter fokus mod mulige fremtidige talenter. Skolen vil endvi-
dere have tidligt samt vedvarende fokus på model for projekt inden for snedkernes uddannelser ”talent-spotting”, som forventes at blive udarbejdet ultimo 

2018. 
 
Der bliver iværksat kompetenceudvikling af undervisere i brug af digitale medier i undervisningen. Det vil medvirke til at lette arbejdet med større differentie-

ring af undervisningen og dermed mere støtte til elever på talentforløb eller elever, som ønsker større faglig udfordring.  
 
Skolen vil evaluere den enkelte elevs uddannelsesudvikling (progression) og forventer, at den med ovenstående indsats øges. Indsatsen evalueres løbende og 
på optagstallene og registreringerne på grundfagsniveauerne. I forhold til skolens ungeambassadører vil det være en subjektiv evaluering. I forhold til om sko-

len er lykkedes med at skabe et godt studiemiljø, vil det forhåbentlig kunne afspejles i skolens årlige ETU. Synliggørelse af fag på højere niveau vil kunne af-
spejles via studievejledningsaktiviteter samt intro- og optagelsessamtaler.  
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Alt i alt forventes en stigning i udviklingen af elever med fag på ekspertniveau, fag på højere niveau samt i tilgangen til talentspor og eux, selvom det kan være 

svært at lave en direkte kobling mellem nogle af indsatserne og resultatet. 
 
 

Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
 

 2013 2014 2015 

Institution Beskæf-
tigelses-
frekvens 

Beskæf- 
tigelses-
frekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddan- 
nede 

Antal 
færdig-
uddan-
nede, 
landsplan 

Beskæf-
tigelses-
frekvens 

Beskæf- 
tigelses-
frekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddan-
nede 

Antal 
færdig-
uddan-
nede, 
landsplan 

Beskæf-
tigelses-
frekvens 

Beskæf- 
tigelses-
frekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddan-
nede 

Antal 
færdig-
uddan-
nede, 
landsplan 

Det merkantile område 0,62 0,7 61 33.123 0,66 0,72 55 33.449 0,69 0,73 50 32.215 

Det tekniske område 0,8 0,7 211 33.123 0,87 0,72 221 33.449 0,8 0,73 189 32.215 

Tabel 3.2. Note: Frekvenserne er et gennemsnit af beskæftigelsen i kalenderåret efter endt uddannelse. Det vil sige, at for elever, som blev færdiguddannede i 2014, er frekven-
serne et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse i 2015. Institutionsoplysningerne knytter sig til den institution, hvor eleven er afgangsmeldt fra. Beskæftigelsesfrekvenserne 
kan generelt være mindre præcise på uddannelser med relativt få elever og stor andel af kvinder, idet kvinder oftere end mænd vil have en barselsfrekvens/deltid. Bemærk, at der 
ingen øvre grænse for beskæftigelsesfrekvens er. Hvis en færdiguddannet kun arbejder halv tid, vil beskæftigelsesfrekvensen være 0,5.  
 
 

Analyse og vurdering af udviklingen i resultater 
 
Nedenfor lidt om de forhold, som kan have betydning for udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for skolens uddannelser. 

 
Det merkantile område 
Det merkantile område omhandler fra august 2017 hovedforløbet ”detail uden profil” samt hovedforløbet ”kontor med specialet administration”. Beskæftigelses-
frekvensen for nyuddannede lå i 2013 på 0,08 under frekvensen på landsplan, mens den efterfølgende er steget til 0,04 under frekvensen på landsplan i 2015. 
I betragtning af udviklingen i nærområdet, er det forventet samt tilfredsstillende, at udviklingen nærmer sig niveauet på landsplan. Skolen ser som nævnt 

endnu ikke, at kendskabet til eux er tilstrækkelig udbredt og forventer fortsat at bedre kendskab også kan medvirke til, at beskæftigelsesfrekvensen vil være 
for opadgående de kommende år. 
 
Det tekniske område 
Overordnet set er udviklingen for det tekniske område udviklingen fra 2013 til 2015 uændret 0,8 og ligger over beskæftigelsesfrekvensen på landsplan på 0,73 
i 2015. I forhold til udviklingen inden for de forskellige fagområder følger nedenfor en vurdering heraf. 
 

Tømrer, elektriker og forsyning. Virksomhederne oplever stor travlhed. Travlheden er overvejende kommet af udefra kommende bygge- og anlægsopgaver 
omkring Aarhus, Aalborg eller nogle andre store byer i Danmark. Bygge-og anlægsopgaverne i storbyerne trækker også arbejdskraft fra dette geografiske om-
råde. Der er ingen ledighed inden for tømrer- og elektrikerfaget i lokalområdet, men trods travlheden tager de lokale virksomheder ikke nødvendigvis flere 
lærlinge. 
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Boligmonteringsuddannelserne. Beskæftigelsesfrekvensen er for øjeblikket høj, idet branchen for møbelpolstrere såvel som autosadelmagere oplever stigende 

efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Dette bevirker, at der for øjeblikket er mangel på håndværkere inden for begge fag. Det samme gør sig gældende for 
gardinbranchen, hvor der opleves stor efterspørgsel på dygtige gardindekoratører. I relation til beskæftigelse, er alle brancherne fortsat små og relativt konjek-
turfølsomme områder, hvor samtidstendenser har stor indflydelse på antallet af udbudte opgaver.  
Snedkeruddannelserne 
 
For snedkeruddannelserne. Møbel- og bygningssnedkere oplever for øjeblikket en mætning i antallet af udbudte praktikpladser samt arbejdssteder. For maskin-

snedkere, som også i 2018 er klassificeret fordelsuddannelse, er situationen en anden. Her opleves lokalt såvel som national mangel på arbejdskraft, hvorfor 
efterspørgslen på kvalificerede medarbejdere er meget stor. Der tales derfor næsten om jobgaranti for udlærte svende.  
 
Metaluddannelserne. Skolen oplever et stadigt stigende antal elever, som har behov for SPS-støtte og som kun lige klarer sig igennem de massive overgangs-
krav. Dette betyder, at der hos nogle elever ikke eller kun i begrænset omfang er tilstrækkelige faglige- og personlige kompetencer til rådighed over for pro-
gressionen i hovedforløbet. Herunder ikke mindst det faktum, at praktikmålene i virksomhederne oftest skal nås uden den ”professionelle støtte”, som eleverne 

oplever på skoleopholdene. Elever, der optages i skolepraktik, kan være svære at afsætte i lokalområdet, da hovedparten af virksomhederne inden for værk-

tøjsfremstilling befinder sig i periferien eller uden for regionen. Dette stiller krav om elevernes geografiske mobilitet, og dermed også deres modenhed og per-
sonlige indstilling eller vovemod ud i selvstændigheden. 
 
Service. Hospitalsbranchen: Hygiejneniveauet er blevet højnet, og det vurderes, at der generelt er et stort behov for højere kompetenceniveau indenfor områ-
det. Alle serviceassistenter efteruddannes til Hospitalsserviceassistenter. I virksomhedssammenhæng er der gode muligheder, og der er en lav arbejdsløshed 
indenfor faget. Mange rengøringsteknikere indgår i hospitalsområdet. Skolepraktikken har udfordringer på grund af begrænsninger på antallet af uger, som den 
enkelte elev kan komme i VFU (virksomhedsforlagt Undervisning). Men beskæftigelsen efterfølgende er ganske god. 

 
 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 
 

Det merkantile område  
Skolen sørger for vedvarende information overfor jobcentret og virksomhederne, således at de får bedre kendskab til uddannelserne. Det sker bl.a. gennem 
aktiviteter som speeddating og vejledning fra skolens praktikkonsulent. Skive College indgår endvidere aktivt i samarbejdet med grundskolerne gennem bl.a. et 
karrierelæringsprojekt, hvor også virksomhederne og Skive Kommune er deltagere. Skolen arbejder via netværk på intensiveret virksomhedskontakt. 
 

Det tekniske område  

Overordnet set fortsættes og udbygges det gode samarbejde arbejde med praktikvirksomhederne og fortsat med fokus på at optimere kvaliteten heraf.  

Erhvervsuddannelserne på Skive College skal gøre eleven særlig fagligt attraktiv. Skolen forsøger endvidere gennem bl.a. praktikuger for GF2 elever at gene-

rere bånd mellem elev/virksomhed. Eleverne opfordres til at være realistiske omkring deres valg af uddannelse, og herigennem acceptere, at det lønner sig, at 

”rejse” efter det rette lærested. 

 

I forhold til skolens indsats på området deltager skolen i relevante netværk, samarbejder, partnerskaber og har løbende dialog med jobcentre. Skolens praktik- 
og virksomhedskonsulenter har løbende dialog med virksomheder på respektive områder. Jævnfør Region Midtjyllands fremskrivning af arbejdsstyrken, beskæf-

tigelsen og arbejdspladser forventes en stigning fra 2014 til 2025. 
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Mål 4: Elevernes trivsel 
 

  2015 2016 2018 

Institution  Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Det merkantile 
område 

Elevtrivsel (Generel indikator) 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 

Egen indsats og motivation 3,8 4,2 3,9 4,2 4,1 

Egne evner 3,9 4,0 3,7 4,0 4,0 

Fysiske rammer 3,7 3,6 3,8 3,6 3,9 

Læringsmiljø 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 

Praktik 4,1 4,1   4,1 

Velbefindende 4,1 4,4 4,2 4,3 4,3 

Det tekniske 
område 

Elevtrivsel (Generel indikator) 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 

Egen indsats og motivation 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3 

Egne evner 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 

Fysiske rammer 3,7 3,6 3,9 3,6 4,0 

Læringsmiljø 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 

Praktik 3,9 4,1 4,0 4,1 4,0 

Velbefindende 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4 

Tabel 4.1. Note: Tabellen viser to indikatorer for elevernes trivsel hhv. Generel Trivsel og Trivsel i praktik. Generel Trivsel er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsud-
dannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne 
evner. Spørgsmål som indgår i indikatoren Praktik er ikke en del af Generel trivsel, da det kun er elever på hovedforløbet, som har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik. 
 
Trivsel i praktik omhandler elevernes oplevelse af den støtte de fik til at finde en praktikplads, om de følte sig forberedte til skoleforløb, praktik eller skolepraktik, om det de lærer i 
skoleforløbene kan anvendes i praktikken, og om de er glade for at være i praktik eller skolepraktik. Spørgsmålene er stillet til elever på hovedforløbet. Begge indikatorerne går fra 
1-5, hvor 5 udtrykker den bedst mulige trivsel.  
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Analyse og vurdering af udviklingen i resultater 
 
Det merkantile område 
Overordnet set ligger det merkantile område lidt under landsgennemsnittet men tættere på landsgennemsnittet i 2016 end i 2015. Udviklingen går således den 
rigtige vej. En grundig vurdering af resultaterne viser, at det især har været 2 klasser, der scorer lavt i indeks på trivsel og velbefindende. Det er mest markant 

for elever i disse klasser, at vurderingen af egne kompetencer og motivation er lav.  
 
Det tekniske område 
Overordnet set ligger det tekniske område over landsgennemsnittet eller på niveau. Det må antages, at skolens forskellige indsatser har en medvirkende årsag 
hertil. Det drejer sig fx om efteruddannelse af lærerstab, pædagogisk uddannelse til nyansatte lærer, god adgang til faciliteter i høj kvalitet samt, at skolen har 
fokus på den enkelte elev - alle er tætte på eleverne og kender dem. Skolen har endvidere fokus på, at man har faste lokaler, og på samlet ungeundervisningen 

separat og på samlet voksenundervisningsafdeling som geografisk afgrænset fra den resterende del af skolen.  

 
Skive College har også formået at skabe et godt studiemiljø fx også for GF1, hvilket blandt andet formodes at skyldes et godt GF1 lærer-team men også, at der 
er skabt gode rammer i forhold til grundfagene i form af teorilokaler og tilstødende elevområde. Dog kan der opstå situationer, hvor eleverne oplever undervis-
ning i fysiske rammer, der ikke er helt optimale i forhold til undervisningsaktiviteten, hvilket kan påvirke elevernes trivsel i en negativ retning.  
 
Der er en uformel tone på skolen, som gør, at eleverne oplever et mere ligeværdigt forhold mellem lærer/elev. Der er gode faciliteter og aktiviteter i forbindelse 

med overnattende elever på skolens erhvervskollegie. Der er mulighed for ophold på udvalgte værkstedsarealer efter ordinær skoletid. Det styrker det samlede 
læringsmoment og fastholder en håndværksmæssig tråd under det samlede skoleophold. 
 
Der er synlig relation med virksomhederne, gennem virksomhedsbesøg hvilket gør, at eleven kan se uddannelsen i relation til de virksomheder de skal indgå i.  
 
Trivsel, udvikling og læring hænger uløseligt sammen med den unges oplevelse af uddannelseslivet som overskueligt, meningsfuldt og ikke mindst håndterbart. 
Det vil med andre ord sige, at kaos og meningsløshed virker kontraproduktivt i forhold til den unges uddannelsesforløb. For skolen er det essentielt, at eleverne 

trives og kan tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer. Dette er så selvfølgelig en individuelt betinget faktor, men der er dog bemærkelsesværdige fælles 
træk. Det at den enkelte elev oplever en passende sammenhæng mellem tid, muligheder, niveau og rammer, gør at eleven trives i undervisningen, alt imens 
de udvikles og lærer. Såfremt elever oplever, at nogle af disse parametre ikke er tilstede, vil de veksle trivslen til en form for læringsmæssig stagnation eller 
måske ud i en stress lignende og frafaldstruet demotiveret tilstand.  
 
 

Beskrivelse og vurdering af indsatser og fastsættelse af resultatmål 
 
Det merkantile område 
Skolen iværksætter forskellige indsatser, hvor skolen har særlig fokus på at forbedre eller fastholde elevernes trivsel. Der skal fortsat være fokus på tilrettelæg-
gelse af SPS støtte for den enkelte. SPS arbejdet skal understøtte elevernes læring og oplevelse af mestring.  

 
Eleverne skal styrkes i oplevelsen af mestring gennem hyppige succesoplevelser. Tydelig konstruktiv feed forward/formativ evalueringer skal være med til at 

give eleverne handlingsmuligheder i at nå målopfyldelse. Skolen deltager i foråret 2018 i et FoU-program: ”Udvikling og afprøvning af tiltag, som styrker prak-
sis i forhold til hhv. bedømmelseskriterier og -kultur, hvor skolen sætter fokus på at sætte klare mål, give konstruktiv feedback/-forward samt opsplitning af 
større arbejdsopgaver som ex. projektarbejder i delopgaver, og hvor eleverne oplever flere små succeser. 
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Derudover vil der være diskussion og udpegning af fokusområder på klasseniveau, hvor klasseteamet arbejder aktivt med elevtrivsel i klassen. At klasseteamet 

aktivt arbejder med elevernes trivsel i dagligdagen og inddrager eleverne i vedvarende implementering af initiativer forventes at medvirke til bedring af elever-
nes trivsel. 
 
Progressiv Læring (PL) fortsættes i 2018. Her er fokus på kollegial coaching og vidensdeling herunder forbedre deling af informationer, materialer og værktøjer. 
Underviserne bliver dygtigere til at coache hinanden for at afhjælpe ”bump” på vejen og måske helt undgå dem. Undervisningsplanlægningen i PL hjulet med 
tydelige målsætninger, evalueringskultur og feedback vil bidrage til fortsat at skabe struktur og overblik i undervisningen. Endvidere vil KRAP indtil videre være 

det pædagogisk didaktiske grundlag – her er fokus på undervisningsplanlægning og supervision herunder deling af indsigt (didaktisk, pædagogisk, personligt).  
 
Endelig implementeres yderligere digitale teknologier i undervisningen. Disse forskellige tiltag skal medvirke til at forbedre og fastholde elevernes trivsel. Der 
evalueres gennem team- og dialogmøder, hvor elevernes trivsel drøftes samt gennem dialog generelt med elever og undervisere. 
 
Det tekniske område  

Ligeledes vil der på det tekniske området blive iværksat forskellige indsatser, hvor skolen har særlig fokus på at forbedre eller fastholde elevernes trivsel. Det 

kan være forskellig fra fagområde til fagområde.  
 
Skolen vil have fokus på at give eleverne nogle ekstra faglige udviklingsmuligheder, som ikke fås andre steder. Der skal blandt andet også være fokus på ele-

vernes adgang til skolearbejde udenfor skoletiden – herunder adgang til IT-systemer, udvalgte værksteder mv.. Dygtige elever søger stærke faglige miljøer og 

muligheder for at blive unikke. Det kan resultere i at øge tilfredsheden og måske, at flere elever vælger deres hovedforløbsuddannelse på Skive College eller 

som minimum, at skolen fastholder antal elever for 2017. 

På udvalgte områder og uddannelser vil skolen supplere vores ”basis undervisning” med tilbud, som understøtter muligheden for at afstemme dimensionerne i 

mellem tid, niveau og rammer. Skolen vil tilbyde ugentlige opsamlinger på såvel teori- og praksisorienteret undervisning. Det betyder, at der udenfor ”normal” 

undervisningstid tilbydes forskellige muligheder for at deltage i forskellige workshops, såsom lektiecafe, studiegrupper, praktisk faglig fordybelse og innovati-

onseksperimentarium. Workshops kan fx være med forskellige temaer, fag og former for deltagelse, de kan være skræddersyet for bestemte elevgrupper og / 

eller de kan være med fokus på grundfag i en helhedsorienteret uddannelse. Det vil hjælpe elever, som ønsker at fordybe sig yderligere, som føler et behov for 

at repetere eller samle op på undervisningselementer, eller som ønsker at ”lege eller eksperimentere” med faget i en innovativ retning eller kontekst.  

Der skal være fokus på forbedring mellem skole og praktik, så der er sammenhæng mellem indholdet på skoledelen og de opgaver, som eleverne bliver mødt 
med i praktikken. 
 
Der arbejdes løbende på at optimere lokaleforholdene, således at de er optimale i forhold til undervisningsaktiviteten også for GF1 eleverne. 
 

Ovenstående tiltag forventes at medvirke til, at eleverne får øget motivation for læring, reduceret frafald og dybere indlæring blandt nogle elevgrupper. Alt i alt 
også medvirke til større tilfredshed. Der evalueres gennem team- og dialogmøder hvor indtryk af elevernes trivsel drøftes samt gennem dialog generelt med 
elever og undervisere. Derudover gennemførelse af interviews eller spørgeskemaundersøgelse af elever som undervisere. Resultat heraf drøftes med undervi-
sere.  
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Virksomhedstilfredshed 
 

 2016 2018 

Institution  Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Det merkantile 
område 

Virksomhedstilfredshed (Generel indikator) 7,49 7,48 7,5 

Virksomhedens oplevelse af samarbejdet med skolen 7,54 7,20 7,6 

Virksomhedernes oplevelse af eleverne 7,50 8,08 8,0 

Det tekniske 
område 

Virksomhedstilfredshed (Generel indikator) 7,84 7,48 7,9 

Virksomhedens oplevelse af samarbejdet med skolen 7,71 7,20 7,8 

Virksomhedernes oplevelse af eleverne 8,14 8,08 8,2 

Tabel 4.2. Note: Virksomhedstilfredshed (Generel indikator), er en samlede indikator for praktikvirksomhedernes oplevelse af erhvervsskolerne. Indikatoren er dannet af de 13 
spørgsmål, som indgår i de to separate indikatorer: ”Virksomhedernes oplevelse af eleverne” og ”Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med skolerne”. Virksomhedernes 
oplevelse af eleverne bygger på fire spørgsmål, som omhandler virksomhedernes vurdering af elevernes motivation, viden og praktiske faglighed. Virksomhedernes oplevelse af 
samarbejdet med skolerne bygger på ni spørgsmål, som omhandler virksomhedernes vurdering af informationen og vejledningen fra skolen, samt hvorvidt samarbejdet lever op til 
virksomhedens forventninger. Indikatorerne går fra 1-10, hvor 10 udtrykker den bedst mulige tilfredshed. 
 

Analyse og vurdering af skolens resultater 
 
Det merkantile område 

Generelt ligger det merkantile område over landsgennemsnit. Dog må skolen konstatere, at virksomhedernes oplevelse af eleverne ligger under. Set i lyset af 

den elevmasse skolen har haft på særlige forløb efter den gamle reform, og som i 2016 har været klar til en praktikplads, må skolen alligevel sige, at det er 
forventet. Skolen har afsluttet grundforløbet for en del elever, der i 2016 er startet i praktikcenter eller er påbegyndt en praktikplads. Flere af disse har i grund-
forløbet også kæmpet med personlige forhold og har haft svært ved at finde fodfæste i en praktikplads. Dette har ført til flere afbrud i løbet af prøveperioden. 
 
Skolen har også kunnet konstatere elever med en ”lidt kritisk” tilgang til praktik. Det har medført flere afbrud, hvor eleverne ikke har følt praktikken som det 
rigtige valg og har derfor afbrudt. Begge forhold spiller markant ind på virksomhedernes oplevelse af elever, der både kan og vil. 
 

Det tekniske område 
Generelt ligger det tekniske område over landsgennemsnittet. Skolen har konstateret, at forventningsafstemning i forhold til indhold i skoleperioderne og status 
på eleverne er rigtig vigtig. Der er nogle mestre, som efterspørger mere konkret evaluering og feedback, ud over karakterer. En del virksomheder efterspørger 
løbende meldinger/samtaler, så de bedre kan navigere i de mange enkeltkarakterer, som afgives ved skoleopholdets afslutning. 

 
Skolens seneste overordnede indsatsområder har således også været fokus på, at skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt, samt at samarbejdet om 
elevernes udvikling fungerer godt. Skolen har endvidere fortsat fokus på små opfølgninger imellem elevernes skoleophold samt realistiske forventninger mellem 

begge parter – og synliggørelse heraf. 
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En del af virksomhederne er mindre eller små virksomheder uden en egentlig HR funktion, hvilket gør at kontakten og informationen vedr. lærlingene ikke altid 

opleves som intenderet. For nogle virksomheder opleves information nærmest som en byrde, de skal forholde sig til. Skolen har også virksomheder fra en nær-
mest landsdækkende geografi, hvilket betyder, at skolen skal være opmærksom på, at disse virksomheder ikke oplever en distance og en skole i ”det fjerne”. 
 
 

Beskrivelse og vurdering af indsatser og fastsættelse af resultatmål 
 
Det merkantile område 
Indsatsen målrettes bedre strukturerede virksomhedsbesøg, hvor eleverne skal aflevere opgaver til virksomheden efter besøg. Bedre forventningsafstemning 
med eleverne inden praktik og hovedforløb samt drage paralleller til virksomhedsrelateret praksis integreres i undervisning. 
 

Det er ikke skolens oplevelse, at elever altid er helt realistiske med hensyn til forventningen til indhold i praktik, arbejdsopgaver i elevstillinger eller egne kom-

petencer. Derfor styrker skolen indsatsen herfor, så den enkelte ved, hvad der kan forventes samt hvilke kompetencer og adfærd, de selv skal byde ind med. 
 
Der arrangeres minispeeddating for virksomheder for bedre matching med elever, som også medvirker til forventningsafstemning. Endvidere inddrages virk-
somheder mere aktivt i temaforløb på GF1 og GF2. 
 
Det forventes hermed, at virksomhedernes oplevelse af eleverne forbedres, men også at frafald i hovedforløb falder. 

 
Skolen forventer ovenstående indsats vil virke, fordi der hele tiden sker en planlægning og målsætning for virksomhedskontakt samt summativ evaluering efter 
hver virksomhedskontakt. Skolen evaluerer ved at spørge virksomhederne efter hver kontaktsituation. Opfølgningen vil ske i dialog med undervisere om kvali-
tet i virksomhedskontakter. 
 
Det tekniske område 
Skolens indsats er fokuseret på ”tæt på eleven”. Der arbejdes endvidere fortsat på at udvikle et pixi-kompendie, som kort beskriver aktiviteterne på de enkelte 

skoleophold, således at virksomhederne får en oplevelse af, hvad/hvilke kompetencer, der venter eleven på de enkelte skoleophold. Der vil fortsat løbende 
være opfølgning på lærlinge – særligt hvor skolen oplever udfordringer i relation til fravær, manglende motivation mv. Ofte kan en enkelt henvendelse til virk-
somhederne været grænsen mellem succes og fiasko i forhold til ”det gode forhold”.  
 
Der skal være hyppigere og mere vedkommende kommunikation med de enkelte virksomheder herunder information/dialog med lærerne omkring vigtigheden i 
”den korte besked”. Skolen skal fortsætte kontakten med uddannelseslederen på praktikstederne efter endt skoleophold og således forbedre kommunikationen 

til de lærlingeansvarlige i virksomhederne. Skolen vil på forskellige fagområder implementere en obligatorisk 2-trins feedback turnus over for virksomhederne, 
en midtvejsstatus samt en samlet evaluering umiddelbart efter (1-3 dage) endt skoleophold. 
 
Skolen forventer ovenstående indsats vil virke, da der oftest ikke er tale om en egentlig utilfredshed – snarere manglende forventningsafstemning. Endelig vil 
ovenstående skabe en mere udførlig og kvalitativ feed-back til virksomhederne. 
 

Der evalueres og følges op gennem team- og dialogmøder, næste VTU, spørgeskemainterviews samt via samtaler med kontakt- og faglærerne samt skolens 

praktik- og virksomhedskonsulenter. Endvidere vil der være fokus på, om flere virksomheder søger om godkendelse til at uddanne lærlinge og på stigning i 
tilgang af lærlinge på de uddannelser, som oplever en forbedring i blandt andet fagligt miljø. 
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Praktikpladsopsøgende arbejde  

 
Data for eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb  
 

Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2?  

Institution OPGØRELSESPERIODE  
(Periode hvor kvalifikationen er opnået) 

2015 
(1.4.2015.-31.3.2016) 

2016  
(1.4. 2016.-31.3.2017) 

2018 
(1.1.-31.12.2018) 

 
INDIKATORER 

Antal,  
institution 

Andel,  
institution 

Andel, 
Landsplan 

Antal,  
institution 

Andel, 
 institution 

Andel,  
Landsplan 

RESULTATMÅL, 
andel 

Det merkantile 
område 

I hovedforløb I aftale  46 27% 39% 116 41% 43% 48% 

I skolepraktik 27 16% 12% 24 8% 13% 10% 

Ikke i hovedforløb Praktikpladssøgende 2 1% 4% 1 0% 3% 2% 

Ikke praktik-pladssøgende 94 56% 45% 143 50% 42% 40% 

Det tekniske 
område 

I hovedforløb I aftale  164 55% 39% 121 47% 43% 52% 

I skolepraktik 35 12% 12% 49 19% 13% 15% 

Ikke i hovedforløb Praktikpladssøgende 11 4% 4% 2 1% 3% 2% 

Ikke praktik-pladssøgende 90 30% 45% 85 33% 42% 31% 

Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb. Overgangen opgøres fra 
grundforløbet til hovedforløbet (3 måneder efter afsluttet grundforløb). Populationen afgrænses til alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløb i den angivne periode. 
For hver elev i populationen måles status efter tre måneder fra datoen for opnået kvalifikation.  
 
Eksempel: hvis en elev har opnået kvalifikation til hovedforløbet d. 31. jan. 2016, måles elevens overgang pr. 30. apr. 2016. Elevstatus kan antage følgende værdier: i uddannel-
sesaftale, i skolepraktik, registreret som praktikpladssøgende, øvrige (dvs. elever, der har opnået kvalifikation til hovedforløbet, men ikke er overgået til hovedforløbet eller er 
registreret som søgende samt elever, der ikke er i aftale på statustidspunktet, men har været i aftale). I opgørelsen af overgang arbejdes der med tre former for overgang: over-
gået til aftale, overgået til skolepraktik, overgået til ikke praktik-pladssøgende. Dette betyder, at elever, som ikke er i aftale på måletidspunktet eller har været i aftale, men har 
mistet den på måletidspunktet, indgår ikke i optællingen af elever, som er overgået til én af de tre ovenfor nævnte kategorier. For hver uddannelse (defineret som CØSA-kode) 
opgøres samlet antal og andel elever, som er overgået til aftale (elever, som har været i aftale, men har mistet den igen, indgår ikke), skolepraktik og ikke praktik-pladssøgende 
hen over hele året. Andelen af elever beregnes ud af alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløbet. 



Side 29 af 44 
 

Analyse og vurdering af udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
 

 
Note: grafen viser udviklingen i tabel 1 grafisk af elever 3 mdr. efter grundforløb i 2015 og 2016. 

 
Det merkantile område  
Vurdering af udviklingen i tabel 1 samt ovenstående graf, som viser udviklingen i tabel 1 grafisk. I 2015 fortsatte i alt 43% enten i praktik eller skoleprak-
tik og i 2016 var det 49% enten i praktik eller skolepraktik, hvilket er en stigning i andelen af elever på 6 procentpoint. Andelen som ikke fortsatte på 
hovedforløb var i 2015 57% og i 2016 51%. Altså overordnet set en stigning af andelen af elever, der valgte at fortsætte på hovedforløb.  
 

I skolepraktik: Der ses et fald i antal af elever, der vælger skolepraktik. Dette skyldes i væsentlig grad, at langt flere elever vælger eux-forløbet for efter-
følgende at læse videre, og at der ses en stigning i antallet af indgåede aftaler på GF2. Skolen ser desuden den tendens, at der hvert andet år er x antal 
flere elevpladser. 
 
Skolen ser et fald af andelen af praktikpladssøgende og ikke praktikpladssøgende. Dette skyldes, at der er flere, der vælger at læse videre samt stignin-

gen af indgåede aftaler.   
 

De fysiske elevoptag er mindsket, hvilket er en udfordring. Det hænger blandt andet sammen med, at demografien for Skive College er for nedadgående. 
Men samtidig ses dog en stigning i on-lineforløbene. Skolen har også et håb om, at den nye AUB bekendtgørelse med belønning til de virksomheder, som 
tager deres andel af elever, samtidig med ”en straf” til de virksomheder, som ikke opfylder deres kvote vil øge antallet af elevpladser og dermed en stig-
ning af elever, der vælger hovedforløb.  

SHS 2015 SHS 2016 STS 2015 STS 2016
Landsplan

2015
Landsplan

2016

I  aftale 27 41 55 47 39 43

I skolepraktik 16 8 12 19 12 13

I alt på hovedforløb 43 49 67 66 51 56

Praktikpladssøgende 1 0 4 1 4 3

Ikke praktikpladssøgende 56 50 30 33 45 42

I alt ikke i hovedforløb 57 50 34 34 49 45
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Det tekniske område 

Vurdering af udviklingen i tabel 1. I 2015 fortsatte i alt 67% på hovedforløb i praktik eller skolepraktik mod 51% på landsplan og i 2016 var det 66% mod 56% 
på landsplan, der var på hovedforløb. Altså nogenlunde status quo af elever på det tekniske område, som overgik fra grundforløb til hovedforløb. Andelen, som 
ikke fortsatte på hovedforløb, var i 2015 34% mod 49% på landsplan og i 2016 34% mod 45% på landsplan. Altså status quo af elever, som ikke fortsatte på 
hovedforløb. 
 
Der har været et fald i andelen af uddannelsesaftaler i 2016 i forhold til 2015 på 8 procentpoint, samtidig har der været en tilsvarende stigning i antallet af 

skolepraktikelever.  
 
Der er gjort meget for at løfte kvaliteten i skolepraktikken, hvilket afspejler stigningen af skolepraktik elever, og skolen tilstræber at være et så godt alternativ 
til en uddannelsesaftale som muligt. 
 
Der ses et fald i antal elever fra 2015 til 2016, og antallet af indgåede aftaler i rene tal er også faldet. Der har været et fald af indgåede aftaler indenfor de 

første 3 måneder. Skolen ser på nogle områder en lille tendens til, at virksomhederne først indgår aftaler efter hovedforløb 1, dermed også stigningen af skole-

praktikelever.  
 
Skive Kommune er præget af den udvikling, som ses over hele landet. Borgerne flytter fra land til by og fra vest mod øst. For Skive Kommune betyder det, at 
befolkningstallet generelt er faldende. Også antallet af arbejdspladser er faldet. I relation til en række andre demografiske og strukturelle udfordringer, uddan-
nelsesniveau, indkomstniveau, alderssammensætning mv., har skolen samlet set en situation i kommunen, som kalder på en styrket indsats.  
 
Skolen har en særlig udfordring omkring serviceområdet tekniker/assistenter og på det merkantile område. Disse 2 områder kommer derfor også til at indgå 

som en del af en partnerskabsaftale med Skive kommune, a-siden, b-siden og Skive College. Aftalen indeholder blandt andet en særlig indsats overfor de ele-
ver der ikke med egen indsats kan finde en praktikplads. 
 
Skolen har desuden indgået en aftale med industriens lærlingesamarbejde på værktøjsmager, industritekniker, hvor der tilstræbes praktikpladsgaranti. 

 
Skive College har fokus på en tidlig (starten af GF 2) indsats for de elever, der ønsker hjælp til at finde en praktikplads, denne indsats vil gradvis blive intensi-

veret mod afslutningen af GF2.  
 
Skolen har også et håb om at den nye AUB bekendtgørelse med belønning til de virksomheder, som tager deres andel af elever, samtidig med ”en straf” til de 
virksomheder, som ikke opfylder deres kvote vil øge antallet af elevpladser og dermed en stigning af elever, der vælger hovedforløb. 
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Data for elever i skolepraktik  
 

Tabel 2: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler 

Institution OPGØRELSESPERIODE  
 

2015/2016 
1.7.2015 - 30.6.2016 

2016/2017 
1.7.2016 - 30.6.2017 

2018 

Det merkan-
tile område 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 3% 10% 10% 11% 9% 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ . 10% . 8%  

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og forretningsservice’ 3% 13% 10% 15% 9% 

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ . 2% . 2%  

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ . 15% . 16%  

Det tekniske 
område 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 9% 10% 11% 11% 10% 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ . 10% . 8%  

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og forretningsservice’ . 13% . 15%  

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ . 2% . 2%  

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ 9% 15% 11% 16% 10% 

Note: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik beregnes ud fra alle igangværende uddannelsesaftaler og elever i gang med skolepraktik i et skoleår. Opgørelsen dannes på baggrund 
af opgørelsen af praktikårselever. En praktikårselev er en beregnet måleenhed for tid i praktik (enten virksomheds- eller skolepraktik) i løbet af et skoleår. Der indgår således kun 
data for praktik afviklet fra 1. juli til 30. juni. Ved beregning af skolepraktikandelen på de enkelte uddannelser tages der udelukkende hensyn til antallet af dage, som i alt er til-
bragt i skolepraktik blandt alle praktikaftaler på uddannelsens hovedforløb i skoleår. Alle aftaler, både fuldførte, afbrudte og igangværende, indgår med den del, som ligger inden 
for skoleår. Aftaler, som løber over flere skoleår, tæller med i hvert af årene med det antal dage, som varigheden i året dækker. Datagrundlaget er den månedlige praktikpladssta-
tistik, som bygger på institutionernes administrative system EASY-P og EASY-A.  
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Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 

Institution 
OPGØRELSESPERIODE  

(perioden hvor elever der er påbe-
gyndt følges i 10 mnd.) 

2014/2015 
(1.8.2014-1.8.2015) 

2015/2016 
(1.8.2015-1.8.2016) 

2018 
(1.1.2018-31.12-2018) 

 
 
 
 
 
 
Det mer-
kantile 
område 

INDIKATORER 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven op-
når… 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven op-
når… 

Gennemsnitligt antal i dage SKP in-
den eleven opnår… 

… 1. rest-/kombinations-
aftale 

… 1. delaftale/korte af-
tale 

… 1. rest-/kombinati-
onsaftale 

… 1. delaftale/korte af-
tale 

… 1. rest- /kombinati-
onsaftale 

… 1. del-af-
tale/ korte 

aftale 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
165 178 215 118 161 177 260 107 150 200 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser’ 

. 155 . 115 . 159 . 114 
  

Uddannelser inden for ’Kontor, han-
del og forretningsservice’ 

165 184 215 162 161 178 260 158 150 200 

Uddannelser inden for ’Omsorg, 
sundhed og pædagogik’ 

. 171 . 112 . 170 . 117 
  

Uddannelser inden for ’Teknologi, 
byggeri og transport’ 

. 185 . 115 . 181 . 102 
  

Det tekni-
ske om-
råde 

Alle uddannelser 
161 178 144 118   150 177 96 107 140 120 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser’ 

. 155 . 115 . 159 . 114 
  

Uddannelser inden for ’Kontor, han-
del og forretningsservice’ 

. 184 . 162 . 178 . 158 
  

Uddannelser inden for ’Omsorg, 
sundhed og pædagogik’ 

. 171 . 112 . 170 . 117 
  

Uddannelser inden for ’Teknologi, 
byggeri og transport’ 

161 185 144 115 150 181 96 102 140 120 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2017 

Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal dage, der går, fra eleverne påbegynder et skolepraktikforløb, til de indgår deres første uddannelsesaftale. Populationen er elever, der 
enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i den pågældende periode. Eleverne er fulgt 10 måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i 
perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra periodens startdato og 10 måneder frem. For elever med flere skolepraktikaftaler er opfølgningsperioden opgjort på baggrund af 
den første aftale. I tabellen er opgjort det gennemsnitlige antal dage i skolepraktik inden første delaftale eller kortaftale og det gennemsnitlige antal dage i skolepraktik inden første 
kombinationsaftale eller restaftale. En elev kan godt indgå i begge grupper, hvis eleven først indgår fx en delaftale og senere en restaftale. Gennemsnitligt antal dage i skolepraktik 
i de første 10 måneder efter indskrivning er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken, indtil første aftale indgås. 
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Analyse og vurdering af udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
 
Det merkantile område 
Vurdering af udviklingen i tabel 2 og 3. Jævnfør tabel 2 er den gennemsnitlige tid i skolepraktik steget fra 3% i 2015/2016 til 10% i 2016/2017 i alt en stigning 
på 7 procentpoint, og samlet set er den gennemsnitlige tid i skolepraktik i 2016/2017 10%. Landsgennemsnittet er på 15%. Målet er naturligvis at nedbringe 

procenten via tidlige indsatser, som gennemføres på GF2. Skolen oplever, at studenter i skolepraktikken har svært ved at opfylde kravene til den komprimerede 
tid til at gennemføre uddannelsen med sygdom eller ophør til følge. Skolen vil derfor informere mere omkring forventninger og krav ved fremadrettet rekrutte-
ring. 
 
Ved analysering af tallene i tabel 3 ses det, at tallene for gennemsnitligt antal dage i skolepraktik inden eleven opnår 1. restaftale eller 1. kombinationsaftale er 
faldet. Det skyldes ikke, at flere elever får del- eller restlæreaftaler men i stedet, at der er et større frafald eller længerevarende sygeperioder, især blandt de 

elever, der har en studentereksamen. Det gennemsnitlige antal dage i skolepraktik inden eleven opnår 1. delaftale eller 1. kortaftale er steget. Det skyldes 

ikke, at eleverne opholder sig kortere i skolepraktik, inden de opnår 1. delaftale eller 1. kortaftale. Også her gør det sig gældende, at de elever der er i skole-
praktik er dårlige og kan have længerevarende sygeperioder, især blandt de elever, der har en studentereksamen. 
 
Skolen ser næsten ingen eux-elever påbegynde uddannelsen i skolepraktik. Den største antal elever er fortsat elever med en studentereksamen. Disse elever er 
voldsomt presset på tid, hvilket betyder, at en del af dem må opgive uddannelsen og ikke magter at gøre sig gældende i forhold til at få en eftertragtet praktik-
plads i erhvervslivet. Skolen forventer på området et lille fald i gennemsnitlig andel af tid i skolepraktik samt i gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får 

første uddannelsesaftale. 
 
Det tekniske område 
Vurdering af udviklingen i tabel 2 og 3. Jævnfør tabel 2 er den gennemsnitlige tid i skolepraktik steget fra 9% i 2015/2016 til 11% i 2016/2017. Stigningen har 
således været på 2 procentpoint. Landsgennemsnittet er på 16 % i 2016/2017. Målet er naturligvis også på dette område at nedbringe tiden i praktikcentret, 
men det skal ske på en sådan måde, at eleven er klar til praktikken. 
  

Jævnfør tabel 3 er det gennemsnitlige antal dage, før eleverne kommer i en eller anden form for uddannelsesaftale faldet. Med indførelsen af den nye 3 partsaf-
tale vil der være endnu større incitament for virksomhederne til at lave en uddannelsesaftale end i 2017, skolen kan dog ikke sige, om det kommer til at på-
virke antallet af dage inden en uddannelsesaftale etableres i 2018.  
 
Skolen forventer på området et lille fald i gennemsnitlig andel af tid i skolepraktik. Skolen forventer derimod en stigning i gennemsnitlig tid før en skolepraktik-
elev får første uddannelsesaftale. Årsagen til denne stigning er, at det nu er et begrænset antal gange, at en elev kan komme i praktik. Derfor skal skolen være 

opmærksom på, at virksomhederne har et reelt ønske om at få en lærling, således at der er perspektiv. 
 
Skolen har for både det merkantile og det tekniske område generelt det mål, at eleven med skolepraktikken skal gøres klar til at klare en aftale og dermed 
opnå en succes og forhåbentlig få en endelig aftale. 
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Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde  
 
Udfordringer:  
 
Det merkantile og det tekniske område 

Skolen vil have fokus på at oplyse virksomhederne om de nye uddannelsestyper (ex. eux) og dermed også forsøge at motivere virksomhederne til at tage ele-
ver. Samtidig motiveres elever til at søge elevstillingerne. 
 
Der arbejdes målrettet med, at eleverne kommer ud i forløb af kortere eller længere varighed. Der arbejdes på at fastlægge en strategi for 2018 for det prak-
tikpladsopsøgende arbejde på skolen med henblik på at imødekomme kravene fra 3-partsforhandlingerne for de kommende år, hvor specielt VFP vil blive et 
redskab der bruges meget målrettet. Planen er overordnet set baseret på den nuværende organisering, dog med visse tilføjede/ændrede funktioner. Fokus vil 

primært være rettet mod at fremskynde elevernes selvstændige og aktive søgning endnu tidligere i grundforløbet. 

 
Undervisningens tilrettelæggelse på grundforløbet skal indebære at praktikpladssøgningen bliver implementeret i undervisningen på lige fod med de rent faglige 
mål. Eleverne skal gennemgå læringselementer, hvor målpindene indeholder discipliner, som kvalificerer den enkelte elev, i forhold til praktik- pladssøgning, 
ansøgninger, personlig fremtræden og kommunikation. Kontaktlæreren/faglæreren assisteres af elevvejleder og/eller konsulent fra skolens Praktik- og virksom-
hedscenter vedr. undervisning i praktikpladssøgning. 
 

Strategiens mål vil være: 

 Praktikcentereleverne er så kort tid som muligt i Praktikcenteret (paratheden er vigtig for den enkelte) 

 Praktikcentereleverne bliver så faglig dygtige som muligt i praktikcentret 

 Det praktikpladssøgende arbejde integreres og bevidstgøres mere konkret iblandt eleverne. 

 Flest mulige elever har en praktikaftale, når GF2 er afsluttet (tidlig indsats) 

 Opfyldelse af mål fra ministeriet 

 

Målgruppen:  
 
Det merkantile område 
Skolens indsatser retter sig mod alle virksomheder i Skive Kommune. I forhold til elever retter skolens indsatser sig især mod eux/eud- og elever i skolepraktik.  
 
Skolen har også en opgave i rådgivning til virksomhederne, således at de ved rekruttering af nye elever får den rette forventningsafstemning. Den rette kom-
pleksitet i opgaver mod den rette elev på rette uddannelse. 

 
Det tekniske område 
Skolen har en del uddannelser, hvor målgruppen fortrinsvis er voksne elever. Det er indenfor uddannelsesområderne industrioperatør, serviceassistent, forsy-
ningsoperatør samt boligmontering. Derfor vil skolens indsats også i 2018 være rettet imod oplysning og information om EUV og de meritmuligheder, der gør 

sig gældende her. Skolens indsats vil således være rettet imod jobcentre, virksomheder, institutioner og lignende, hvor der findes mange potentielle elever til 
en EUV. 
 

Områderne forsyningsoperatør og boligmontering er landsdækkende uddannelser, derfor vil disse områder kræve en særlig indsats og omhandle mange aktører 
spredt over en stor geografi. De to øvrige voksenuddannelser – industrioperatør og serviceassistenter - er mere regionale og lokale uddannelser, men med 
samme udfordringer om end i en mindre geografi. Endvidere har skolen to uddannelsesområder, hvor det fortsat kniber med at skaffe tilstrækkeligt med elever 
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til ledige praktikpladser. Det drejer sig områderne værktøjsmager og maskinsnedker. Også for disse områder er der taler om en stor geografi, som skolen re-

krutterer fra og afsætter lærlinge til. Begge uddannelser er kendetegnet med et blandet mix af unge og voksne, der søger ind til de ledige praktik- pladser. Så 
en lidt spredt målgruppe. 
 
For serviceassistentuddannelsen gælder det endvidere, at elever, der uddanner sig til serviceassistenter, ofte er en gruppe som har været beskæftiget i service-
faget og som derfor ofte er over 25 år. Det kan også være en gruppe, som ikke har fået ønskeuddannelsen og har arbejdet ufaglært i en del år. Skolen ser 
sjældent, at gruppen indeholder elever direkte fra grundskolen. 

 
Hvad angår områderne tømrer, snedker og maskinsnedker er skolens segment af virksomheder meget blandet, fra de helt store med flere hundrede ansatte til 
enkeltmandsvirksomheder, og virksomheder, der har en stor tradition for uddannelse af lærlinge, til nye virksomheder, som skal godkendes og skal til at ud-
danne deres første lærling. Snedkeruddannelsen er kendt for, at der er mange voksenlærlinge, så elevgrundlaget er meget varieret. 
 
Tilrettelæggelse: 

 

Det merkantile område 
I forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde og kontakten med virksomhederne har skolen søgt og modtaget midler fra AUB til at fremme dette formål. I 
forløbet sættes der særligt fokus på virksomhedernes kendskab til eud/eux-uddannelsen og dens muligheder. I projektet sættes der også fokus på vigtigheden 
af, at virksomhederne ansætter elever. Pengene er blandt andet afsat til at afholde en informationsdag for alle virksomheder i Skive Kommune, hvor fokus er 
oplysning om fremtidens unge. Hvordan er de? X & Y generationen osv. En del af informationsdagen omhandler også, hvordan virksomhed og elev finder hinan-
den; Det gode match. Skolen oplever, at mange elever bliver skræmte, når de læser stillingsopslag, der skyder over målet, hvad evner og kvalifikationer angår. 
Derudover opsøges virksomhederne personligt og telefonisk. 

 
Skolen afholder speed-dating for flere virksomheder samtidig, men som noget nyt også enkeltvis. Skolen gør meget ud af at være sparringspartner i den indle-
dende fase af virksomhedens beslutningsproces i forhold til at ansætte en elev. Via skolens Jobcafe synliggøres stillingsopslagene på skolen og på sociale me-
dier. I jobcafeen tilbydes eleverne hjælp til udformning af cv og ansøgning. Skolen har daglig kontakt med eleverne og opfordrer løbende elever til at søge 

eventuelt ledige stillinger.  
 

Det tekniske område 
For at sikre tilstrækkeligt med elever til de brancher, hvor der er ledige praktikpladser, har skolens nye indsats været at indgå nogle samarbejder med andre 
erhvervsskoler, som har udbudsgodkendelse, om gennemførelse af GF2 forløb i de nævnte uddannelser, hvor manglen på lærlinge er størst. Dette ser allerede 
ud til at være en god beslutning, som giver målrettede elever fra lokalområderne. Det arbejdes der videre på også i 2018. 
 
Grundforløbseleverne informeres på de allerførste dage om praktikpladssøgning. Hvilke arbejdspladser kan modtage elever, og hvad kan de som elever tilbyde 
virksomheden. Hvordan søges en læreplads? Hvilken betydning har et netværk, praktikpladsen osv. Praktik- og virksomhedskonsulenten vil følge eleverne 

gennem forløbet hen mod afslutningen af GF2, med håb om den øgede bevågenhed vil kunne give flere elever en praktikplads med det rette match.  
 
Eleverne vil også møde en elevvejleder fra Praktikcentret. Elevvejlederen har i modsætning til faglærerne, et primært fokus på elevens personlige kompetencer 

i forbindelse med praktikpladssøgning. Dette understøtter, at eleverne bliver mere afklarede, konkrete og målrettede i deres ønsker og søgning. Såfremt tin-
gene taler derfor, tilbyder praktik- og virksomhedskonsulenten at tage med ud til institutionen eller virksomheden. På serviceassistentuddannelsen er det dog 
stadig en udfordring at få flere private virksomheder til at kende uddannelsen.  
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Koordinering: 

 
Det merkantile og det tekniske område 
Skolens praktik- og virksomhedskonsulenter har gennem de senere år opbygget nogle gode virksomhedsrelationer inden for de brancher, som skolens uddan-
nelsesportefølje ligger i. Dette arbejde skal fastholdes og på udvalgte områder udbygges, således at skolen altid har fingeren på pulsen omkring evt. ledige 
praktikpladser. Dette skal bruges/anvendes, når skolen har grundforløbselever uden uddannelsesaftaler eller praktiksøgende elever. 
 

Overblik over praktikpladser fås blandt andet via www.praktikpladsen.dk, www.jobindex, aviser og netværk. Samtidig opsøges virksomheder, der har en elev, 
som snart er udlært for at få praktikerklæringen underskrevet. I den forbindelse drøftes det altid, om der evt. er basis for ansættelse af ny elev. I forhold til at 
få elever i skolepraktik ud i ordinære elevpladser, samarbejdes med praktikafdelingerne på de skoler, som skolen samarbejder med. 
 
Relationerne til andre erhvervsskoler og praktikcentre vil være et af de områder, som skolen vil øge i 2018 for herigennem at kunne sikre flest mulige elever en 
praktikplads. Skive College er endvidere netop i gang med at forlænge partnerskab aftalen med Skive Kommune, DI, Arbejdsgiverne, Tekniq, Dansk byggeri, 

3F, Metal, Dansk El-Forbund m.fl. omkring en målsætning om, at ingen elever i Skive Kommune skal mangle en praktikplads inden for håndværksuddannel-

serne. Skolen ser frem til, at aftalen evt. også kommer til at omfatte handel og kontor samt serviceområdet.  
 
På de faglige udvalgsmøder drøftes den aktuelle situation en gang i kvartalet. På alle virksomhedsbesøg italesættes mulighed for en ansættelse af elev. Prak-
tik+ hjælper med at få overblik. Alt afhængig af om eleven er på GF2 eller i SKP-forløb, anvender Skive College 3 forskellige men supplerende typer/funktioner 
af medarbejdere for at klæde eleven bedst muligt på til at søge en elevplads. Enten faglærer-elevvejleder-praktik- og virksomhedskonsulent, eller skolepraktik-
instruktør-elevvejleder-praktik- og virksomhedskonsulent. De tre funktioner giver et godt flow og en god kontinuitet i elevens proces frem mod mødet med 
virksomhederne. Koordineringen understøttes af programmet Super Offices (CRM). 

 
Forankring:  
 
Det merkantile område 

Praktikkonsulenten er ansat både i eud/eux afdelingen og i Praktikcentret. Det opsøgende arbejde udføres således ens. Der er fokus på at hjælpe eleverne 
med udformning cv og ansøgninger. Derudover tilbydes elever at øve jobsamtalen og der vil også være mulighed for at lave videoklip til deres ansøgnin-

ger. 
 
Det tekniske område 
Skolens praktik- og virksomhedskonsulenter, skolepraktikinstruktører samt skolens elevvejleder er organiseret under samme ledelsesstruktur. Sammen udgør 
de skolens praktik- og virksomhedscenter. Der holdes løbende kontakt mellem disse tre funktioner om udviklingen i antal praktiksøgende elever og mulige 
praktikpladser. Yderligere tager de ofte på besøg i virksomheder sammen med elever. Det er der gode erfaringer med, så det skal fastholdes og fortsat udbyg-
ges i 2018.  

 
Det opsøgende arbejde varetages af faste praktik- og virksomhedskonsulenter inden for de respektive områder, hvilket giver en tæt dialog mellem skolen og 
virksomhederne, og derved en stor viden om virksomhederne og deres ønsker til lærlinge. Skolepraktikinstruktørerne har en stor rolle i at hjælpe til med at 

finde den rigtige lærling til en virksomhed og har dialogen med virksomheden, når skolepraktikeleven er ude i virksomheden. I 2018 er det ikke kun de organi-
satoriske rammer, der vil være de samme. Praktik- og virksomhedskonsulenterne samles fysisk på samme adresse, hvilket forventes at gavne det daglige 
samarbejde mellem praktikcenter og praktik- og virksomhedskonsulenterne. 
 

 
 

http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.jobindex/
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Forventede resultater: 

 
Det merkantile område 
Skolen forventer at møde mere målrettede elever i forhold til at søge en praktikplads, da eleverne vil opleve en tæt kontakt til praktik- og virksomhedskonsu-
lenten og allerede på GF1 vil vigtigheden af faglærte jobs blive italesat. Derudover forventer skolen, at virksomhederne bliver opmærksomme på ikke at ”over-
sælge” jobbene. Virksomhederne bliver bedre informeret om, hvilke elever, elevkvalifikationer og elevtyper, de får. Praktik- og virksomhedskonsulenten vil 
være sparringspartner i forhold til erhvervslivets ønsker og behov. Skolen synliggør skolens uddannelser og ved italesættelse fokuserer på at ”sælge” eux-

uddannelserne. 
 
Det tekniske område 
Skolens mål vil være at fastholde skolens resultater med at få skolepraktikelever ud i delaftaler, korte aftaler eller ordinære uddannelsesaftaler. Dette har sko-
len på det seneste haft god succes med. Derfor vil der blive brug for at få oprettet nye praktikpladser hos virksomhederne, der i dag ikke aftager lærlinge eller 
ej heller p.t. er godkendt til lærlinge. Praktik- og virksomhedskonsulenterne har fået oversigter over virksomheder, der skal sættes fokus på godkendelse til 

praktikpladser og dermed til at øge antallet af praktikpladser i 2018. Serviceassistentuddannelsen er 20 år gammel og stadigvæk ny, men med et stort potenti-

ale for beskæftigelse på hospitaler, døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, højskoler, hotelbranchen, plejesektoren, private rengørings og servicevirksom-
heder. Alle steder hvor der skal gøres rent. Men langt fra alle mener, at det skal være med uddannet arbejdskraft. Regionerne er med på at ansætte elever på 
grund af elevkrav. Skolen ser derfor frem til, at serviceområdet forhåbentlig bliver en del af partnerskabsaftalen med kommunen. 
 
Evaluering og opfølgning:  

 
Det merkantile område 

Skolen vil nøje overvåge antallet af virksomheder, der ikke har indgået elevaftaler i perioden og løbende kontakte disse, men også have fokus på at virksomhe-
derne genbesætter ledige elevstillinger og, at eleverne søger de ledige jobs.  
 
Det tekniske område 

Der afholdes teammøder med 14 dages intervaller. Opfølgning på direkte mål og evaluering af bestemte indsatser er en naturlig del af den faste dagsorden.  
Det betyder, at skolen hurtigt kan reagere, hvis en indsats ikke har den ønskede effekt og derfor følge en anden retning.   
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Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 
 
I forbindelse med Skive Colleges fusion i 2017 skal der udarbejdes et nyt fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Dette arbejde pågår i foråret 2018. Indtil da 
er det besluttet, at skolerne fortsætter arbejdet fra 2017. 
 
 

Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag for det merkantile område 

 

Formål og indsats  
 
Det merkantile områdes pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i tankerne fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik).  

 

Tanken om anerkendelse af og konstant søgen efter elevernes styrker er blevet en integreret del af afdelingens værdisæt. I 2013 var alle medarbejdere i afde-
lingen på 8 dages KRAP kursus, for at få etableret et fælles sprog omkring vores FPDG. 
 
Samtidig har det merkantile område erkendt, at det er en vanskelig opgave, at udmønte tanken i hverdagens praksis i alle forhold. Det merkantile område har 
brug for hjælpeværktøjer. Det merkantile område har formuleret en fælles overordnet tese, om at ”variation i undervisningen” er et af differentieringsværktø-
jerne, som kan hjælpe til at udnytte alle elevers potentiale for at lære så meget, som de kan. 
  

Det merkantile område anerkender, at det ikke kan være det eneste værktøj, og bruger også holdinddeling, brancheinddeling og opgavedifferentiering og ikke 
mindst it-baserede løsninger, som skolen fremover vil arbejde mere med jf. nedenstående om styrket undervisningsdifferentiering. 
  
Det merkantile område tænker, at arbejdet med dette ud fra en KRAP tankegang vil kunne styrke implementeringen. Det merkantile område vil altså bruge det 

helt praktiske, på at udvikle metoder til differentiering, især med fokus på variation i undervisningen, som løftestang for implementeringen af KRAP. Variation 
er et tema det merkantile område har arbejdet med længe, men i 2014 igangsatte det merkantile område et projekt med netop dette formål, og det ledte os 
langt i retning af at finde og dele veje til differentiering af undervisningen via variation. 

  
Projektet havde fokus på at det skulle være et afdelingsprojekt og ikke et enmandsprojekt, derfor var et af målene også at få indført kollegial supervision som 
en del af afdelingens hverdag. Netop som det merkantile område havde taget hul på dette, blev skolen en del af projekt ”progressiv læring”, som tog os det 
næste skridt i udviklingen af det merkantile områdes FPDG.  
 
Det merkantile område var i forvejen, via et heldags-arrangement med James Nottingham for hele skolen, særdeles inspireret af tankerne om synlig læring, 

som jo ligger i glimrende forlængelse af de tanker det merkantile område allerede havde arbejdet med. I dette projekt fik det merkantile område indført PL-
hjulet, og en af lærerne udviklede i tilknytning hertil også Lykkehjulet, - begge værktøjer til hhv. planlægning og evaluering af den daglige undervisning. Værk-
tøjer som kan bruges i den kollegiale coaching, med det formål at opfylde, især ”klare mål 3: eleverne skal blive så dygtige som de kan”.  

 
Næste skridt i udviklingen af FPDG var at få trænet de nye kompetencer med overskriften ”Synlig læring”. I slutningen af 2016 besluttede det merkantile om-
råde at tage projektet ”kollegial coaching” op igen, - reformen er godt implementeret, alle føler sig trygge i de nye rammer, holdet er sat, og det merkantile 
område har så meget ro i organisationen, at skolen er klar til nye udfordringer. Det merkantile område har også brug for at have mere fokus på det helt prak-

tisk didaktiske. 
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Der forventes følgende konkrete forandringer:  
 Større læringsudbytte hos eleverne  
 Større mulighed for og motivation for anvendelse af IT som differentieringsværktøj  
 Større arbejdsglæde hos lærerne  
 Større tilfredshed med undervisningen hos alle elever, - især vedr. punktet om lærernes tilbagemelding til eleverne.  
 

Værktøjer skolen vil bruge 

 
PL-hjulet og til dels Lykkehjulet bruges i den kollegiale coaching samt i uddannelseslederens supervision.  
Skolen vil anvende en konsulent ifm. den kollegiale coaching som ”brush up” på Progressiv Læring 

  

Det merkantile område vil måle på effekten  
 Gennem trivselsmålingen okt. 2017  
 Ved samtaler med elever, - uddannelseslederens/den analyseansvarlige vil afholde fokusgruppeinterviews med elever fra studieforløbsklasserne  
 
Det merkantile område vil evaluere på fællesmøder. Punktet progressiv læring har været fast punkt på dagsordenen siden begyndelsen af 2015. På hvert møde 
fortæller én af lærerne i rotation om en ny ting de har prøvet af i en klasse og evaluerer på gennemførelse og effekt. Det har vist sig at være en rigtig god kilde 

til inspiration, og da det er et ”fast punkt” og dermed en ”pligt” opleves det ikke som om kollegaen vil pådutte nogen noget eller er bedrevidende, men som 
erfaringsformidling, som det er helt legitimt at spørge ind til og efterprøve i egen undervisning. 
  

Styrket undervisningsdifferentiering  
 
Det merkantile område vil i de kommende skoleår have særligt fokus på anvendelse af it-baserede læringsløsninger i vores bestræbelser på at differentiere 

undervisningen. Dels er det merkantile områdes EUD/EUX Business afdeling helt overgået til brugen af iBøger, og dels har det merkantile område de seneste år 
arbejdet med at udvikle it-baserede løsninger inden for de forskellige fag, således at eleverne kan arbejde selvstændigt med materiale uden være afhængig af 
en lærer, hvis man går i stå, mangler materiale eller en forklaring. Materialet kan anvendes til online baseret undervisning, men det merkantile område har 
også tænkt det som et differentieringsværktøj. 
  
De lærere, der har forestået udviklingen af materialet er vores spydspidser og dem kollegaerne kommer til for at blive introduceret i brugen af materialet, som 
indeholder såvel arbejdsplaner, videoklip med instruktioner, opgaver og læsestof.  

 
Materialet er ikke fuldstændig klart til brug som differentieringsværktøj, idet fokus har været et andet da det blev udviklet, men målet er, at det skal bruges 
som sådan og samtidig videreudvikles af de lærere som har forestået udviklingen, ud fra den feedback der kommer fra brugen af det i den daglige undervis-
ning. Det merkantile område må erkende, at indførelse af reformen, også på dette område tog pusten noget af fremdriften, så mens online materialer er blevet 
virkelig gode og modtages godt af de online studerende, så er det endnu et fåtal af lærerne, der har taget materialerne til sig i den daglige tilstedeværelsesun-

dervisning.  
 

Målet er, udover at kunne differentiere således at den enkelte elev får mest muligt udbytte, også at udvikle metoder, med inddragelse af IT-værktøjer, som 
erstatter tidligere tiders ensidige retning af opgaver, med noget mere interagerende. Det merkantile område vil måle ved hjælp af spørgeskema til lærerne og 
spørgsmål til eleverne. Derefter bliver svarene drøftet med lærerne i forbindelse med MU samtaler og tages evt. mere generelt op på et fællesmøde. 
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Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag for det tekniske område 
 
Et af målene i erhvervsuddannelsesreformen er, at der skal ske et kvalitetsløft i undervisningen. Dette kvalitetsløft sikres blandt andet gennem den pædagogi-
ske ledelse og gennem arbejdet med det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Den pædagogiske ledelse arbejder i samarbejde med lærerne systematisk 
med at omsætte det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag til praksis i undervisningen. Konkret inddrages skolens fælles pædagogiske og didaktiske 

grundlag i undervisernes kompetenceudvikling. Endvidere har skolen hvert år særlig fokus på enkelte elementer. 
 
Det tekniske område tager udgangspunkt i det tekniske områdes model med centrale elementer i god undervisning i det tekniske områdes fælles pædagogiske 

og didaktiske grundlag. Det tekniske område vælger at arbejde videre med nogle af de elementer, som der blev taget fat på i handlingsplanen sidste år. Enten 

som en fortsættelse af indsatsen fra sidste år eller under en ny overskrift i år, hvor der sættes særlig fokus på: 

1. Klar struktur/ klare mål og løbende feedback under overskriften: ”Feedback, struktur og evaluering” 
2. Varierede undervisningsmetoder under overskriften ”Digitale teknologier i erhvervsuddannelserne” og ”Øget innovationsdidaktisk og –pædagogisk beredskab” 

 

Feedback, struktur og evaluering 
 

Titel på indsats Feedback, struktur og evaluering  

Involverede afdelinger  Metal, Træ og møbler samt EUD Start 

Mål  
Hvilke konkrete forandringer vil det tekniske område opnå? 

 Læringen er synliggjort for eleverne. 
 Eleverne får og oplever differentieret feedback. 

Konkrete aktiviteter 
Hvad vil det tekniske område arbejde med for at opnå foran-
dringen? 

 Undervisningsforløb beskrives med klare mål. 
 Systematisk feedback. 

Måling 

Hvordan følger den pædagogiske ledelse op på, om der er tegn 
på den ønskede forandring? 

 Evaluering hvert kvartal. 

 Ved ETU’en i efteråret 2017 og efteråret 2018. 

Indsats fra den pædagogiske ledelse 

Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende 
og systematisk følges op på, om ”feedback, struktur og eva-
luering” praktiseres i den enkelte lærers undervisning? 

Efter hvert uddannelsesforløb drøfter den pædagogiske leder elevernes evalueringer af ud-

dannelsesforløbet med eleverne og lærerne og justeringer på kommende forløb besluttes. 
 

Tidsplan 
Plan for hvornår hvem gør hvad. 

Indsatsen gennemføres over to år, hvorefter det forventes at være i drift. Der nedsættes 
en styregruppe, som følger op på indsatsen hvert halve år. Desuden gøres der status efter 
ETU’en i efteråret 2017 og 2018, dvs. primo 2018 og primo 2019. 

Justeringer i FPDG og /eller i lærernes praksis 
Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringerne 
fra undervisningens praksis systematisk danner grundlag for 

eventuelle justeringer i FPDG og/eller i lærernes praksis? 

Der tages stilling til eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 
i forbindelse med status primo 2018 og status primo 2019, som en del af fusionsproces-
sen. 
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Digitale teknologier i erhvervsuddannelserne 
 

Titel på indsats Digitale teknologier i erhvervsuddannelserne 

Involverede afdelinger Alle det tekniske områdes EUD-afdelinger: Byggeri og energiteknik, Serviceassistent, EUD 
Start, Metal samt Træ og møbler. 

Mål  
Hvilke konkrete forandringer vil det tekniske område opnå? 

Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering er det målet, at lærerne 
opnår kompetencer til at: 
 Håndtere digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv. 
 Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og læring base-

ret på digitale teknologier.  

 Påtage sig ansvar for anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse 
og evaluering af undervisning og læring.  

 Udvikle digitale didaktiske forløb rettet mod forskellige deltagere.  

Konkrete aktiviteter 
Hvad vil det tekniske område arbejde med for at opnå foran-
dringen? 

 15 lærere har gennemført diplommodulet ”Digitale teknologier i erhvervsuddannel-
serne” (svarende til i alt 10 ECTS point). 

 Parallelt med deltagelsen i uddannelsen udviklede læreren sin undervisningspraksis ef-

ter aftale med uddannelseslederen – i første omgang gennem et konkret eksperiment, 
hvor læreren anvendte digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering 
af undervisningen. 

 Det tekniske område og de enkelte afdelinger udvikler en plan for implementering af 
digitale teknologier i erhvervsuddannelserne i henhold til skolens digitale strategi.  

Måling 
Hvordan følger den pædagogiske ledelse op på, om der er tegn 
på den ønskede forandring? 

 Gennem brug af skolens værktøj ved diplommoduler, hvor den pædagogiske leder fulgte 
op før, under og efter modulet. 

 Herefter opfølgning på teammøder med jævne mellemrum. 

Indsats fra den pædagogiske ledelse 
Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende 
og systematisk følges op på, om ”digitale teknologier” prakti-

seres i den enkelte lærers undervisning? 

 Gennem brug af skolens værktøj ved diplommoduler. 
 Gennem individuelle samtaler med den enkelte lærer og drøftelser på teammøder. 

Tidsplan 
Plan for hvornår hvem gør hvad. 

2017:  
 Januar – marts. Uddannelseslederen har ”før-samtaler” med de deltagende lærere fra 

vedkommendes afdeling. 
 April – juli. Lærerne deltog i diplommodulet og gennemførte et undervisningseksperi-

ment. Med sparring fra uddannelseslederen undervejs. 
 August - Eksamen i diplommodulet. 
 August – september: Uddannelseslederen havde ”efter-samtaler” med de deltagende 

lærere fra vedkommendes afdeling. 

 November – februar 18: Udvikling af strategi for implementering af digitale teknologier 
på Skive College. 

2018: 

 Februar - juni: Handlingsplan for implementering af strategien. 
 Arbejde med digitale teknologier på baggrund af handlingsplanen. 
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Der nedsættes en styregruppe, som følger op på indsatsen i hvert kvartal – og som tager 

stilling til hvem, der skal indgå i strategiarbejdet. 

Justeringer i FPDG og /eller i lærernes praksis 
Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringerne 
fra undervisningens praksis systematisk danner grundlag for 

eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske 
grundlag og/eller i lærernes praksis? 

Styregruppen kommer med anbefalinger primo 2018 og udgangen af 2018. 

 

Øget innovationsdidaktisk og –pædagogisk beredskab 
 

Titel på indsats Øget innovationsdidaktisk og –pædagogisk beredskab 

Involverede afdelinger Byggeri og energiteknik samt EUD Start 

Formål og mål 
Hvilke konkrete forandringer vil det tekniske område opnå? 

Indsatsen har til formål at styrke det innovationsdidaktiske og –pædagogiske beredskab, 
så undervisningen udvikler elevernes innovative kompetencer som en integreret del af ele-

vernes uddannelse. Mål:  
 At udvikle underviseres innovationsdidaktiske og –pædagogiske kompetencer, så de er 

i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der udvikler 
innovationskompetencer hos forløbets elever samtidig med udvikling af elevernes fag-
lige kompetencer. 

 At anvende denne innovationsdidaktik og –pædagogik til at omforme eksisterende un-

dervisningsforløb 
 At afprøve og implementere disse forløb i uddannelserne 
 At udvikle modeller for spredning og forankring af innovationsdidaktiske og –pædago-

giske kompetencer på forskellige typer af ungdomsuddannelsesinstitutioner 

 At afprøve og implementere disse modeller på det ledelsesmæssige, det tværfaglige 
og det fagfaglige niveau 

 At igangsætte netværk både på ledelses- og underviserniveau inden for innovationsdi-

daktik og –pædagogik. 

Konkrete aktiviteter 
Hvad vil det tekniske område arbejde med for at opnå foran-
dringen? 

Skive Colleges tekniske område deltager i 2017-18 i to regionale projekter, som arbejder 
med indsatsen. De overordnede aktiviteter på Skive College er: 
 Tre undervisere og en uddannelsesleder fra de to afdelinger kompetenceudvikles inden 

for innovationsdidaktik og – pædagogik via deltagelse i efteruddannelsen E3U og en 

overbygning på denne (svarende til i alt 10 ECTS point), så de bliver frontløbere på 
området. 

 Lærernes innovationskompetence afprøves i undervisningen, hvor de: 
Udvikler og afprøver undervisningsforløb til GF1 (EUD og EUX), hvor erhvervsfaget in-

novation indgår i helhedsorienterede tværfaglige projekter. 
Udvikler og afprøver praksisnære undervisningsforløb til GF2 (EUD og EUX), hvor ele-
verne arbejder med innovation som en del af deres faglige projekter. 

 En repræsentant fra ledelsen sikrer, at udvikling af lærerkompetencer, som fremmer 
elevernes innovationskompetencer, er en del af skolens mål og handleplaner samt un-
derstøtter uddannelsernes formål. Der udvikles en model for dette. 
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Ledelsesrepræsentanten sikrer en mere generel implementering af modellen på skolen 

samt vidensdeling herom.  

Måling 
Hvordan følger den pædagogiske ledelse op på, om der er tegn 
på den ønskede forandring? 

Evaluering og feedback. 

Indsats fra den pædagogiske ledelse 
Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende 
og systematisk følges op på, om innovation og entreprenør-
skab praktiseres i den enkelte lærers undervisning. 

Som en del af de regionale projekter.  

Tidsplan 
 

2017: 
Kompetenceudvikling via E3U og overbygning herpå. 
Udvikling af eksemplariske undervisningsforløb med bæredygtighed som ledetråd, hvor in-
novation og intra-/entreprenørskab er indlejret i den erhvervsfaglige undervisning. 

Afprøvning, evaluering og justering af undervisningsforløb på GF2. 
Afprøvning, evaluering og justering af undervisningsforløb på GF1. 
Deltagelse i regional innovationsevent med GF1 og GF2 elever. 

Arbejde med model som på skoleniveau kan understøtte elevernes innovative kompeten-
cer. 
 
2018: 
Yderligere afprøvning og tilretning på GF2 og GF1. 
Vedtagelse af modellen og spredning. 

Justeringer i FPDG og /eller i lærernes praksis 
Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringerne 
fra undervisningens praksis systematisk danner grundlag for 

eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske 
grundlag og/eller i lærernes praksis? 

Det ledelsesmæssige arbejde med modellerne for spredning og forankring af innovations-
didaktiske og –pædagogiske kompetencer ses i samspil med eventuelle justeringer i det 
fælles pædagogiske og didaktiske grundlag samt lærernes praksis i en bredere forstand. 

 
Styrket undervisningsdifferentiering  
 
Det tekniske område har en model for samlæsning af elever fra forskellige uddannelser, hvor eleverne på det enkelte hold også følger grundfagsundervisning 
på forskellige niveauer. I det nye fællespædagogiske og didaktiske grundlag vil skolen sætte særligt fokus på, hvordan det tekniske område gennem styrket 
undervisningsdifferentiering kan gøre grundfagsundervisningen på de samlæste hold motiverende for den enkelte elev og øge læringsudbyttet. Endvidere indar-
bejdes det tekniske områdes nye digitale strategi i det nye fællespædagogiske og didaktiske grundlag. 
 

Titel Grundfagsundervisning, hvor elever fra forskellige uddannelser samlæses på 

hold med flere forskellige grundfagsniveauer 

Involverede afdelinger Det tekniske områdes EUD-afdelinger: Byggeri og energiteknik, Serviceassistent, EUD 
Start, Metal samt Træ og møbler. 

Formål 

Hvilke tegn på forandring forventer tekniske område at se? 

 Alle elever løftes niveaumæssigt i grundfagene i forhold til deres udgangspunkt ved 

start på GF1/GF2. 
 Alle elever udfordres, så de løftes mest muligt i de enkelte grundfag. 
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Hvordan skal digitale midler indgå som redskab i undervis-

ningsdifferentieringen? 

Via valg af materialer, projekter og opgaver. 

Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, om der er 
tegn på, at de valgte tilgange til undervisningsdifferentiering 
bidrager til, at eleverne når deres mål, og øger elevernes læ-

ringsudbytte, motivation og fastholdelse? 

Inden for hvert grundfag udpeges en uddannelsesleder, der indgår i et team med lærerne i 
grundfaget. 
Uddannelseslederne for de enkelte grundfagsteams har regelmæssige drøftelser med ele-

ver og lærere. 1-2 gange for hvert grundfagsforløb. Desuden opfølgning via ETU i efteråret 
2017 og efteråret 2018. 

Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, at de 
valgte metoder bliver omsat i lærernes undervisning? 

Via uddannelsesledernes regelmæssige drøftelser med elever og lærere. 

Hvordan arbejder den pædagogiske ledelse med, at lærernes 
erfaringsudveksling og vidensdeling om deres undervisnings-
praksis bliver anvendt til at udvikle og styrke metoder til un-
dervisningsdifferentiering? 

Via drøftelser i den pædagogiske ledelse på baggrund af resultaterne i de enkelte samlæ-
ste hold. Erfaringerne samles og deles, og der tages stilling til om samlæsningen skal fo-
regå ud fra nye uddannelsesmæssige konstellationer. 

 

LIP – Ledelsesudvikling i Praksis  
 
Skolen har netop ansøgt Undervisningsministeriet om at være med i projekt om ledelsesudvikling i Praksis (LIP). Det projekt løber fra januar 2018 og frem til 
efteråret 2019, og vil omfatte alle EUD uddannelsesledere. I projektet vil der blive arbejdet med ny fælles ledelsesrum for uddannelseslederne for eud/eux, 
herunder uddannelseslederens opgaver med lærernes arbejdstilrettelæggelse, pædagogiske sparring m.m. 
 

Titel LIP – ledelsesudvikling i praksis 

Involverede medarbejdere Det tekniske områdes eud-uddannelsesledere. 

Formål 
Hvilke tegn på forandring forventer tekniske område at se? 

 Der udvikles fælles notat om arbejdstilrettelæggelse for eud undervisere. 
 Der arbejdes med at definere Skive Colleges nye fælles ledelsesrum, således at der er 

en fælles forståelse for, hvad skolens krav er til de forskellige ledelsesniveauer. 
 Hver uddannelsesleder arbejder med egne mål og udviklingszoner. Dette sker gennem 

AL grupper i projektperioden. 
 

Hvordan skal projektets forløb understøttes? Gennem hele projektperioden kan der laves sparring med PLUSS leadership. 

Hvordan vil det tekniske områdes overordnede ledelse følge 
op på projektet: 
 

Der nedsættes en styregruppe bestående af skolens direktør og uddannelseschefen for 
eud. Styregruppen vil løbende følge op på de mål og den tidsplan, der ligger for projektet.  
Hver uddannelsesleder laver elektronisk port folie, hvor uddannelseslederens noterer egen 
udvikling og tanker under hele projektet. 

 

 
 

Årligt tema  
 
Skolen har valgt, at årets tema er målrettet arbejde med de omtalte indsatsområder under ovenstående forskellige afsnit samt implementeringen af fusionen 
herunder skolens samlede kvalitetsindsats.  


