Opfølgningsplan skoleåret 2019/2020 ‐ uddannelsen: IT‐supporter/datatekniker
Emne
Klare mål og mere
struktur ‐
datauddannelsen

Handlingstrin
Ansvar
Effekt på måltaDeadline
Data‐eleverne e erlyser generelt mere tydelig struktur i undervisningen. Man
Morten Steen ETU
01‐10‐2020
har på uddannelsen bl.a. arbejdet med at tydeliggøre daglige mål for
undervisning og arbejdet med en tydeligere struktur i undervisningen fortsætter.

Status
I gang

Oprettet å
2019/2020

Et hold pr. lærer

I afdelingen Data og elektronikfagtekniker arbejdes der nu e er et princip om én Morten Steen ETU
lærer pr. hold. Dette ventes også at forbedre den generelle elevtilfredshed i
afdelingen.

01‐10‐2020

I gang

2019/2020

Morten Steen ETU

01‐10‐2020

I gang

2019/2020

Fokus på aktive pauser Den seneste undervisningsmiljøvurdering, som blev gennemført efteråret 2019 Morten Steen ETU
GF2 data
viste, at eleverne ikke er tilfredse med muligheden for varieret arbejdsstilling i
timerne. Værst er det på data‐uddannelsen. I skoleåret 19/20 har der ikke været
afsat midler til at forbedre lokalerne. Til gengæld tilbydes GF2 daglig aktivitet
med en underviser. I en pause har man dagligt enten walk and talk eller boldspil.

01‐10‐2020

I gang

2019/2020

Forbedret temperatur ‐ For at forbedre temperaturen i afdelingen har man opsat solfilm på øverste
Data
etage ‐ efteråret 2019.

Afbrud GF2 ‐ data &
elektronik

A ruddet på afdelingens GF2‐hold ligger generelt højt sammenlignet med andre Morten Steen Fastholdelse
uddannelser på skolen. Pt. falder op mod en tredjedel af eleverne fra (6 mdr. fra
opstart). På afdelingen følger man derfor elevernes fravær nøje og reagerer
hurtigt med opfølgningsmøder med elever med bekymrende højt fravær.
Desuden har der i skoleåret været øget hjælp til de bogligt svage elever. Dette
ventes også at slå igennem afbrudstallene. Der er få hovedforløbselever der
falder fra på begge uddannelser.

01‐12‐2020

I gang

2019/2020

Elevernes
uddannelsesplan og
opfølgning med
virksomhederne

Kontakten l virksomhederne og den opfølgning der skal ske i forhold til
elevernes uddannelsesplan vil blive systematiseret og ventes implementeret
først i skoleåret 20/21.

01‐12‐2020

I gang

2019/2020

Morten Steen VTU

Virtuel undervisning & På data og elektronik‐uddannelsen er der fokus på virtuel og undervisning – og
forbedret feedback
ikke mindst hvad det giver af muligheder for at forbedre feedback til eleverne.

Morten Steen ETU

01‐10‐2020

I gang

2019/2020

Morten Steen ETU
Elevtrivsel 2019 ‐ Data ETU‐resultatet på data‐uddannelsen er lavt. Det gælder også kategorien
& kommunikation
læringsmiljøet. Især spørgsmålene om klare mål, feedback og lærernes
forberedelse scorer lavt. I januar fik datateamet en ekstra lærer‐ressource så det
vil forhåbentlig forbedre elevernes tilfreds og give den enkelte underviser mere
tid til forberedelse og feedback.
ETU‐resultatet vil blive behandlet i undervisningsteamet i maj.

01‐10‐2020

I gang

2019/2020

Morten Steen ETU
SKP tilfredshedsmåling Resultatet er blevet gennemgået med elever og instruktører:
2019 ‐ opfølgning
Følgende forbedringer er defineret:
Punkt 4:
Styrke samarbejde med konsulenten, fx ved at deltage i konsulentens besøg i gf2
klasserne ‐ og her fortælle om arbejdet i skp/praktik
Punkt 5:
Fokusere på at lade eleverne ‐ i turnus ‐ arbejde i servicedesk og techdesk
Punkt 13:
Prioritere flere individuelle samtaler med eleverne
Punkt 17:
Vi er for nyligt begyndt at arbejde på tværs fagretninger, og dette skal udvikles
yderligere
Punkt 18:Vi oplever succes og tilfredshed med at supportere datastuer. sådanne
aftaler skal vi derfor finde flere af.

01‐10‐2019

I gang

2019/2020

