
 
 

Handlingsplan 2021_2022 – Data- og kommunikationsuddannelsen 
 

Indikator Indsatser & handlinger  Ansvarlig Udføres inden 
dato 

Elevtrivsel Seneste måling (nov. 2021) viste, at eleverne på datauddan-
nelsen var middel tilfredse med læringsmiljøet og utilfredse 
med de fysiske rammer. Der er derfor fokus på dette i inde-
værende skoleår. For at forbedre de fysiske rammer er der 
nu investeret i bedre stole (ergonomiske). Og for at øge til-
fredsheden med læringsmiljøet har der været fokus på at 
opdatere LUP og bedømmelsesplaner. Dette skulle gerne 
forbedre elevernes oplevelse af feedback og rød tråd i un-
dervisningen. Hele uge 27 er fx afsat til arbejdet med LUP-
en, og inden sommerferien ventes det at teamet er i mål 
med 90%.   

MMJ & lærerteamet 01.10.2022 

Mobning I forbindelse med ETU-en var der anonyme tilkendegivelser 
af mobning. På de pågældende hold informerede MMJ/ud-
dannelsesleder om skolens ordensregler samt muligheder 
for støtte og vejledning. Ingen elever har i indeværende 
skoleår åbent stået frem og fortalt om mobningen – og det 
har derfor været svært at gøre noget ved konkrete tilfælde. 

MMJ 01.12.2021 

Virksomhedstilfredshed Arbejdet på at forbedre samarbejdet med virksomhederne 
er først og fremmest sket ved at genoptage faste møder 
med LUU efter corona.  
Desuden indeholder den opdaterede LUP noget af den in-
formation virksomhederne efterspørger, og denne vil være 
tilgængelig på skolens hjemmeside.  

MMJ 30.06.2022 



 

Side 2 af 2 

Sikre at GF2 elever får 5,2 
time pr. dag  

Uddannelsen skemalægger eleverne med ekstra timer fra 
start, så de ikke kommer til at mangle lektioner sidst i deres 
forløb. Endvidere har uddannelsen gode bonusfag til de 
EUV2-elever, der har merit, og de får derfor de timer de 
skal. 

MMJ 01.03.2022 

Gennemførelse & afbrud På datauddannelsen er fuldførelsesfrekvensen på niveau 
med landsgennemsnittet for uddannelsen i 20/21. Dog har 
der på GF2 forløbet i foråret 2022 været et alarmerende 
højt frafald, som forventes at ende på 25-30%. For at be-
grænse frafaldet gribes hurtigt ind overfor inaktive elever 
med samtaler og opfølgningsplaner, men dette har vist sig 
ikke at være tilstrækkeligt, og der skal nye indsatser til fra 
efteråret 2022.   

MMJ 30.06.2022 

SKO – forbedring af kvalite-
ten 

I SKO-en har der fra elevernes side været et ønske om 
bedre fysiske rammer, og der er nu blevet investeret i 
hæve-sænke border og nye stole. Endvidere efterlyses flere 
relevante opgaver, hvilket der også arbejdes på. 

MMJ & Instruktør 30.06.2022 

 
 


