
Opfølgningplan LAGER skoleåret 20/21
Emne Handlingstrin Ansvar Effekt på målDeadline
ETU LAGER 2020 - 
opfølgning

1) Dato for opfølgning på ETU med lærerteamet:  Februar 2021

2) Det vil vi have fokus på fremover for at sikre høj elevtrivsel:

Mere kommunikation til eleverne, bedre tilbagemelding på opgaver,  samt bedre struktur. 

Vi har bla. skiftet stole (april 2021) for at få bedre fysiske rammer. 

Uddannelses
leder/CKS

ETU 28-02-2021

VTU LAGER 2020 – 
opfølgning

Resultat LAGER 2020 - Tilfredshed med samarbejdet: AARHUS TECH: 6,45; DK: 7,25      
Tidspunkt for opfølgningsmøde i lærerteamet:
September 2020 + LUU September/Oktober 2020. 

Aftalte indsatser der vil forbedre samarbejdet med virksomhederne:

Igen ligger fokus på struktur, og samarbejde med virksomhederne. Der er ingen tvivl om at 
"kundeservice" har haft stor indflydelse på de uddannelser jeg driver, lager og gods. 

Da der er mange EUV2, ME elever, hvilket giver meritter, selv et B kørekort giver noget merit, er 
det ren planlægningsmæssigt så er det en ulempe at de ikke har en fast sekretær i kundeservice. 
Dette betyder at planlæggeren for transport og logistik har måtte samle nogle af de opgaver op, 
som faldt ned mellem 2 stole, de kan ikke håndteres når det ikke er samme sekretær. 

Derudover har jeg sammen med SKP instruktør for mediegrafikerne været ved og udvikle en 
"plakat" for skoleforløbene og hvordan de er fordelt på AARHUS TECH indenfor lager og gods. Det 
er tydeligt at se at virksomhederne mangler en dialog med skolen. 

Uddannelses
leder/CKS

VTU 30-06-2021



Opfølgning på frafald LAGER 
GF2 -20/21

For at sikre høj fastholdelse har vi nu ekstra fokus på kontaktlærerrollen, og opgaven med at være 
opsøgende overfor elever med udfordringer og højt fravær.  Pt. er tre elever stoppet, og det 
skyldes for højt fravær. Kontaklærer, udd. leder har forsøgt at ringe og gå i dialog med dem der er 
frafaldet, - de har været svære at få fat på. 

Generelt har det været for lagereleverne at være hjemme under corona og få virtuel undervisning, 
og de glædede sig rigtig meget til at komme igang. Nu hvor de er vendt tilbage skal vi fortsætte 
vores gode relationsarbejde kontaktlærer + elev, det giver så meget. 

Uddannelses
leder/CKS

Fastholdelse 30-06-2021
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