
Opfølgningsplan GASTRONOMI skoleåret: 20/21
Emne Handlingstrin Ansvar Effekt på målt Deadline
VTU Gastronom 2020 – 
opfølgning

Resultat 2020 - Tilfredshed med samarbejdet: AARHUS TECH: 7,33 ; DK: 7,09 => 
😊😊                        
Aftalte indsatser der vil forbedre samarbejdet med virksomhederne: De største 
udfordringer drejer sig om at virksomhederne ikke kan se deres elevers fravær i  
elevernes skoleforløbsplan. Det burde være løst nu. Derudover er der generel stor 
utilfredshed med service niveauet ved henvendelser i kundeservice, hvilket der 
bliver samlet op på. I afdelingen har vi egentlig aftalt fler mesterbesøg, men er ikke 
kommet helt i mål pga. corona.

CHFO VTU 31-12-2020

Opfølgning på frafald 
Gastronom GF2 -20/21

Resultat frafald GF2 – elever der påbegyndte GF2 2019: AARHUS TECH: 11,1%; 
DK: 16,6% => 😊😊

En af udfordringerne er at vi har relativt mange elever med diagnoser og store 
personlige udfordringer. Pga corona har vi været udfordret på at gøre så meget ved 
det, men planen er at på august optaget optimerer vi samtaledelen, med eleverne, 
på gf2. Forventningen er at tidlig indsats virker. Samtidig sætter vi mere fokus på 
branchekendskab, da det har vist sig at en del af elevgruppen bliver overraskede 
over arbejdsvilkårerne (her tænkes primært på arbejdstid og vagtplans struktur). 
Det udfordre dem på branchevalget. Så vejledningen skal gå i retning af de dele af 
branchen som har forholdsvis "normale" arbejdstider. En del af problemet ligger 
også i at vi også tiltrækker modne ansøgere som har et livsvilkår, der er svært 
foreneligt med dele af branchen.

CHFO Fastholdelse 30-05-2021



Fra fysiske til virtuel 
undervisning GASTRO Vi har arbejdet meget med at eleverne har kunne hente "madkasser" på skolen og 

lave mad hjemme hos dem selv over zoom. Det har krævet en alternetiv evaluerings 
form, da det jo ikke har været muligt at smage på maden. Når vi ser på evalueringen 
af forløbet har der været stor tilfredshed, selvom det langt fra har været optimalt. 
Underviserne har gjort en kæmpe indsats for at omsætte stoffet til uv formen. Det 
er lykkedes over forventning. Men det er ingen hemmelighed at alle håber det er et 
overstået kapitel. Det har vist sig at nogle elever har haft lidt svært ved at vende 
tilbage til normale forhold.
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