Opfølgningsplan skoleåret 2019/2020 - uddannelsen: Tømrer
Emne
SKP tilfredshed 2019
opfølgning

Handlingstrin
Der er indkaldt til møde mandag den 2/12-19

Ansvar
Rini

Effekt på måltal
ETU

Deadline
Status
26-06-2020 I gang

Oprettet år
2019/2020

Vi vil gerne arbejde med elevernes opfattelse af, hvad de kan forvente
i SKP, og hvad de ved om SKP, inden de starter. Vi har aftalt, at SKPinstruktørerne kommer med rundt sammen med praktikkonsulenten
på GF2, når vi introduceres EMMA, SKP og uddannelsesaftaler for
eleverne. Det sættes igang allerede for foråret 2020.
Samtidig vil vi forsøge at få eleverne til at sætte sig mere ind i hæftet
"Info om skolepraktik". Vi vil arbejde på, at introducere dem til det
allerede på GF2, men også når de indgår en skolepraktik-aftale, ved at
eleverne har fået den introduceret og skriver under på det.

Elevtrivsel 2019

Dato for gennemgang: 26.03.20

Rini

ETU

26-03-2020 I gang

2019/2020

Regelsæt om
tilstedeværelse underviserne

Eleverne giver i årets ETU udtryk for at undervisere ofte var
Rini
fraværende i timerne. Det blev derfor aftalt på afdelingsmøde i februar
at underviserne i udgangspunktet ikke forlader undervisningen.

ETU

01-03-2020 Fuldført

2019/2020

Mere forberedelsestid
til underviserne i
tømrerteamet

Eleverne oplever at underviserne møder uforberedte til timerne og
mener, at det skyldes manglende forberedelsestid eller mangel på
personale. Fra foråret 2020 har undervisningsteamet fået mere og
sammenhængende tid til forberedelse, da elevernes undervisning i
valgfag og grundfag er samlet og gennemføres af anden afdeling.

ETU

01-03-2020 Fuldført

2019/2020

Rini

Udskiftning af personale I efteråret 2019 blev der ansat ny leder for afdelingen og samtidig har
der i skoleåret 19/20 været udskiftninger i lærerteamet. Sidst på
skoleåret er personalerokeringerne på plads, og der er stabilitet. Dette
forventes både at have positiv afsmittende effekt på
medarbejdertrivslen samt elevernes trivsel.
Torsdagsmøder og
Fra foråret 2020 er der indført torsdagsmøder med leder og
opfølgning på elever
lærerteamet, hvor der samles op på frafaldstruede elever og elever
med udfordringer
med øvrige udfordringer. Efterfølgende tager uddannelsesleder
samtaler med de udfordrede elever. SPS-vejleder bliver desuden
involveret hvis nødvendigt.
Instruktionsvideoer & Der er fokus på at gøre mere af undervisningen og
online UV-materialer
undervisningsmaterialet tilgængelig online. Målet er at eleverne selv
skal kunne sætte sig ind i fagene. Derfor er der pt. udarbejdet en del
instruktionsvideoer til fx Cad og brugen af maskiner. Dette arbejde
fortsætter.
Valgfag i bæredygtigt
Fra foråret 2020 har eleverne kunne vælge valgfaget Bæredygtig
byggeri
byggeri. Valgfaget blev udviklet i efteråret og kan vælges af elever fra
både snedker- og tømreruddannelsen.
Undervisningsmiljø
Der er fokus på oprydning i foråret 2020. Dette skal desuden sikre et
godt undervisningsmiljø.
Indsats for fastholdelse Der arbejdes efter skolens koncept med tag fat hvor elever med for
meget fravær bliver bedt om at deltage i afdelingens lektiecafe.
Langtidsplanlægning af På uddannelsen er der fokus på langtidsplanlægning af skoleforløb.
Dette gøres bl.a. for at tilgodese virksomhederne og deres behov for at
skoleforløb - HF
planlægge deres produktion. Uddannelsesleder har bl.a. lavet et
faktaark der indeholder informationer om skoleforløb og datoer for
kommende HF-elever, og deres fulde uddannelser. Arket er tiltænkt
nye HF-elever og deres praktikvirksomheder, og vil forhåbentlig skabe
overblik for virksomheder og elever over uddannelsen. Dette har
været efterspurgt.

Rini

MTU

01-06-2020 I gang

2019/2020

Rini

Fastholdelse

01-06-2020 I gang

2019/2020

Rini

ETU

01-10-2020 I gang

2019/2020

Rini

ETU

01-06-2020 I gang

2019/2020

Rini

ETU

30-06-2020 I gang

2019/2020

Rini

Fastholdelse

30-06-2020 I gang

2019/2020

Rini

VTU

01-09-2020 I gang

2019/2020

