
 
 

 
 
Opfølgningsplan ELEKTRIKER skoleåret 20/21  
      

Emne/titel på indsats Handlingen/indsatsen  Positiv effekt på? (ETU, Afbrud, 
VTU… )  

Ansvarlig Deadline 

Fastholdelse Fastholdelsesprocedure til hånd-
tering af fravær hos elever, i 
samarbejde med underviserne. 
Tidligere indsats mod fravær, 
koblet sammen med samtaler 
med skolens lærer+uddannelses-
chef fra første samtale. 

Fastholdelse Uddannelseschef 2021 

Fokus på trivselssamtaler 4-6 
uger inde i GF2 

I samarbejde med EUD for alle 
projektet, planlægges der med 
trivselssamtaler for alle elever på 
GF2 i samarbejde med vejleder 
eller studievejleder 4-6 uger inde 
i GF2, med henblik på at lave en 
tidlig indsats der kan støtte ele-
verne og mindske frafaldet på 
GF2 

Fastholdelse 
ETU 
Afbrud 

JLE, CBN, SBA, 
LEO, TETO,  

2021 

 
 
Ny ledelse I dette skoleår har der været ud-

skiftning af ledelse, hvilket bl.a. 
har ført til uro i afdelingens lærer-
teams.  
 

MTU 
ETU 

Uddannelses-
chef 

2022 



 
 

Der arbejdes derfor på at skabe ro 
og trivsel i afdelingen. Dette ven-
tes også at have en positiv afsmit-
tende effekt på elever og kursi-
sters trivsel.  

SPS og arbejdsglæde Samarbejde med SPS afdelingen 
om at styrke SPS arbejder med 
vores fælles elever – samarbejdet 
italesættes på afdelingsmøder, så-
ledes at afdelingens medarbejdere 
har større fokus på elever med 
særlige behov, og at arbejdsglæde 
er et begreb der bliver arbejdet 
med løbende 

MTU Uddannelses-
chef 

2022 

Forbedre samarbejdet med 
praktikvirksomhederne  

Praktikvirksomhederne efterlyser 
bedre kontakt til skolen. I efter-
året 2020 aftalte vi ny procedure 
for indkaldelse af mestre ved af-
slutning af HF1 og moduler, men 
det har ikke været muligt at gen-
nemføre aktiviteten grundet Co-
vid-19.  

VTU 
MTU 

Uddannelses-
chef 

2022 

Klar kommunikation  Klar kommunikation fra nærme-
ste ledelse vedr. information og af-
taler.  

MTU 
ETU 

Uddannelses-
chef 
 

2021 

 



 
 
Bæredygtighedsvalgfag 
 

Valgfag med fokus på bæredygtig-
hed, som både skal styrke elever-
nes faglighed, men også gøre ele-
verne mere attraktive i erhvervsli-
vet, i forbindelse med at indgå 
praktikpladsaftaler  

ETU Uddannelses-
chef 
JLE, CBN, 
LEO, SBA 

2021 

 
 
 
 
 


