Opfølgningsplan skoleåret 2019/2020 - uddannelsen: Ernæringsassistent

Emne
Handlingstrin
Ansvar
VTU ernæringsassistent Pkt.8: Virksomheden viden om hvad der foregår på skoleperioder.
BHS
Det bliver bedre ved implementering af It's learning og deres adgang til
2019
LUP'en.
VTU bliver gennemgået med teamet i oktober 2019.
Opfølgning på ETU 2019 ETU-en viste at eleverne på uddannelsen er tilfredse med deres
BHS
undervisere og læringsmiljøet - generelt. Sådan har det været gennem
de seneste år, og det skyldes dygtige undervisere og et godt
undervisningsmiljø med åben dialog og hurtig respons, hvis der opstår
problemer på uddannelsen.

Effekt på måltal
VTU

Deadline
Status
Oprettet år
31-12-2019 Afsluttet 2019/2020

ETU

01-03-2020 Fuldført

2019/2020

Bedre sammenhæng
mellem fagfaglige fag og
grundfag
Fælles valgfag i
afdelingen: Trends og
gastronomi
Elever klager over for
meget støj

ETU

30-06-2020 I gang

2019/2020

ETU

30-06-2020 I gang

2019/2020

ETU

30-06-2020 I gang

2019/2020

Møde med lærerteams U
 ddannelseschef er i foråret 2020 begyndt at holde møder hver 14. dag BHS
for fastholdelse
med underviserteamet om fastholdelse. Fokus er at følge op på elever
med udfordringer, og efterfølgende aftale hvordan der skal reageres i
forhold til den enkelte. En vigtig del af indsatsen for fastholdelse er i
øvrigt skolens psykologordning.

Fastholdelse

30-06-2020 Oprettet 2019/2020

Overholdelse af
fraværsprocedure

Fastholdelse

01-03-2020 Fuldført

Der arbejdes på at få grundfag og fagfaglige fag til at spille bedre
BHS
sammen. Der har bl.a. været aftalt fælles pædagogiske dage mellem de
to lærergrupper i foråret 2020.
Valgfaget gennemføres første gang i foråret 2020, og indholdet er
BHS
emner der har relevans for alle uddannelser i afdelingen dvs. info
iværksætteri, trends/mode o.lign.
Der er støj på uddannelsen fx fra maskiner, hvilket ikke kan undgås.
BHS
Dog forsøger man at tænke støjgener ind i skemaplanlægning og brug
af lokaler, således at teoriundervisningen ikke afholdes, når der er
allermest travlt i værkstederne.

I indeværende skoleår har der været fokus på at overholde skolens
fraværsprocedure og kunne dokumentere dette. Det gælder
indkaldelser af elever og registrering af fraværet.

BHS

2019/2020

Mere gennemsigtighed V
 irksomhederne har efterlyst informationer om tidspunkter og indhold BHS
om elevers skoleforløb af elevers skoleforløb. Denne information er nu tilgængelig på
og fravær
praktikpladsen.dk – og virksomhederne skal orienteres om dette.

VTU

30-06-2020 I gang

2019/2020

