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Ansvar

Effekt på måltal

Deadline

Målet nået

Oprettet år

Opdatering af LUP Niveau 2 & 3

Opdater LUP-en forud for opstart august. => Husk afsnit 2.x skal omhandle uddannelsen - og ikke være
generel information om AARHUS TECH. Så hvor det er muligt - tilføjes uddannelsesspecifik info. Se
vedhæftet fil for krav til indhold. LUP-en er sidst revideret 16/3-2016.
LUP arbejdet er i gangsat efter det nye H3 er belvet en realitet. Der arbejdes på en ny struktur for
uddannelsen, som vil blive igangsat med det nye GF2, som starter jan. 2018.
Ny struktur er implementeret med opstarten af nuværend GF2 d. 18. jan. - dette betyder også en ny
struktur for SKP´en, med dette arbejders der på, at samle og færdiggøre LUP hen over foråret i teamet
omkring TD.

Rasmus
Nygaard

Dokumentation

01-08-2018

Delvist

2017/2018

Opfølgning ETU SKP O
 BS på:
Inge Dolmer ETU
Teknisk
-At eleverne har kendskab til praktikhåndbogen og EMMA-kriterierne
Designeruddannelsen - At der altid er en instruktør tilgængelig ift. opgaver, vejledning (ny struktur forår 2018 der tilsigter dette)
- Eget SKP lokale i HT313a (tidligere har de været "gæster i IHG og i et mødelokale) med hæve/
sænkeborde mv.
- Større fokus på praktikpladssøgning/ CV
- Større fokus på praktikmålene og "oversættelse" af dem ift. eleverne (feedback)

01-08-2018

Helt

2017/2018

VTU opfølgning
Teknisk design
MTU opfølgning
afdelingen

VTU

01-01-2019

Helt

2018/2019

MTU

01-01-2019

Delvist

2018/2019

Deadline flyttet pr. 6. feb => LUP-en i elevplan udfyldes hurtigst muligt - og redigeres efterfølgende og
løbende, når der kommer ændringer i BKTG . For info om LUP-indhold - se under dokumenter LUP
skabelon UVM

VTU´en ligger over index 70 - vi følger udviklingen tæt, og VTU´en er gennemgået i teamet.

Rasmus
Nygaard
MTU´en bliver præsenteret og introduceret på et afdelingsmøde d. 20. feb. - hvorefter at den vil blive
Rasmus
behandlet, når resultatet bliver tilgængeligt. Alt efter resultatet vil der bliver lavet en procesbrskrivelse for Nygaard
det videre arbejde...

Lærerstyret
 pfølgning på om eleverne får den undervisning de skal samt om undervisningen lever op til de fem krav.
O
undervisning GF2 5,2
Alle elever skal have 5,2 timers undervisning pr. undervisningsdag. Ved lærerstyret undervisning forstås
timer pr. dag
undervisning,
1) som er skemalagt,
2) som er tilrettelagt af læreren,
3) som er obligatorisk for eleven,
4) hvor læreren umiddelbart er fysisk eller digitalt tilgængelig, og
5) hvor læreren er aktiv opsøgende i forhold til elevernes læring.

Rasmus
Nygaard

ETU

01-01-2019

Helt

2018/2019

Håndbog for undervisere TECH januar 2018 version 3.docx

Digitalisering af
undervisningen TEKNISK DESIGNER

Målet er at undervisningen er beskrevet på its learning – herunder alle undervisningsmaterialer er lagt i
systemet og its learning bruges aktivt i undervisningen til at tydeliggøre klare mål med undervisningen.

Rasmus
Nygaard

Dokumentation

01-01-2019

Helt

2018/2019

Elevtrivsel Teknisk
designer – 2018

Status på måling: Trivsel uddannelsen: 3,9
Opfølgning med teamet: Vi har snakket omkring de ting som skal forbedres og forventer at se en
fremgang, når den nye ETU bliver lavet
Har ført til følgende aftalte ændringer: Bedre optimering af ressurcer og forløbsstruktur. Der er snakket
evalueringskultur - som kører hen over foråret.

Rasmus
Nygaard

ETU

01-03-2019

Helt

2018/2019

Virksomhedstilfredsh S tatus på måling: Generelt viser VTU´en et samlet løft på alle parametere.
edsundersøgelse TD – Opfølgning med teamet: Undersøgelsen er vendt i teamet.
2018
Har ført til følgende aftalte ændringer: Fortsætte den positive udvikling.

Rasmus
Nygaard

VTU

01-12-2018

Helt

2018/2019

Frafald og fravær GF2 1
 4 faldt fra ud af 34. Ud af de 14 der faldt fra - faldt de 10 fra i løbet af de første 3 måneder.
Teknisk design – 2018 Vi gør følgende for at reducere frafald:

Rasmus
Nygaard

Fastholdelse

01-04-2019

Helt

2018/2019

Afdelingen arbejder med Ta Fat. se vedlagte procedure.Procedurebeskrivelse.pdf

