
Emne Handlingstrin Ansvar Effekt på måltal Deadline Status Oprettet år
Mere vejledning til de 
frafaldstruede elever

På uddannelsen arbejdes efter konceptet Tag fat, hvor eleverne 
får ekstra timer, hvis de har for meget fravær. Dog tilbydes de nu 
også ekstra vejledning, og forhåbentlig vil det kunne hjælpe den 
enkelte til at komme tilbage på sporet. 

Brynjolf 
Skaalum

Fastholdelse 01-03-2020 Fuldført 2019/2020

Brætspil som valgfag GF2 Eleverne har i dette skoleår haft mulighed for at vælge brætspil 
som valgfag på GF2. Dette har været populært blandt eleverne og 
styrket sammenholdet på holdene. Valgfaget fortsætter derfor 
også næste skoleår.

Brynjolf 
Skaalum

ETU 01-06-2020 I gang 2019/2020

Forbedring af 
udstyr/Fysiske faciliteter 

Udstyret på uddannelsen er noget slidt, og man er nu i gang med 
at planlægge, hvordan man kan give uddannelsen et ’brush up’. 
Dette forventes at have positiv effekt på trivslen og ETU-en.

Brynjolf 
Skaalum

ETU 01-10-2020 I gang 2019/2020

Forbedring af 
læringsmiljøet 

Der har været en del utilfredshed blandt eleverne i skoleåret 
19/20. Dette skyldes bl.a., at der har manglet lærerressourcer i 
især efteråret. Fra 1. april er der ansat ny underviser på 
uddannelsen, og dette forventes at have en positiv effekt på 
næste års ETU - læringsmiljøet. ETU-en vil blive behandlet i 
lærerteamet i maj/juni – evt. med støtte fra afd. Kvalitet og 
udvikling.

Brynjolf 
Skaalum

ETU 01-04-2020 Fuldført 2019/2020

Forbedre samarbejdet med 
praktikvirksomhederne 

Praktikvirksomhederne efterlyser bedre kontakt til skolen, 
herunder mere viden om hvad eleverne arbejder med i 
skoleperioderne samt kontaktoplysninger. Fremover orienteres 
mere grundigt om dette på de halvårlige mestermøder. Endvidere 
har virksomhederne nu adgang til, at se elevernes skoleforløb på 
skolens hjemmeside.

Brynjolf 
Skaalum

VTU 01-10-2020 I gang 2019/2020

Opfølgningsplan skoleåret 2019/2020 - uddannelsen: Ejendomsservice



Større fokus på bevægelse Det aftales i lærerteamet, hvordan man sikre fornyet fokus på de 
aktive pauser og kravet om 45 minutters bevægelse pr. skoledag. 
Det overvejes bla., hvordan man eksempelvis kan få 
implementeret walk-and- talk.

Brynjolf 
Skaalum

ETU 30-06-2020 I gang 2019/2020

Ny ledelse i afdelingen I dette skoleår har der været udskiftning af ledelse, hvilket bl.a. 
har ført til noget uro i afdelingens lærerteams. Der arbejdes derfor 
på at skabe ro og trivsel i afdelingen. Dette ventes også at have en 
positiv afsmittende effekt på elever og kursisters trivsel. 

Brynjolf 
Skaalum

MTU 01-10-2020 I gang 2019/2020


	Ejendomsservice

