
 
 

Handlingsplan 2021_2022 - MEKANIKER 
 

Indikator Indsatser & handlinger  Ansvarlig Udføres inden 
dato 

Elevtrivsel Der er udviklet spørgeramme til undervisningsevaluering, 
og fra skoleåret 22/23 vil der blive evalueret på de enkelte 
hovedforløb. 
 
På uddannelsen er der ansat en ’hjælpelærer’(ekstra res-
source), som hjælper på værkstedet og især på de store 
hold.  
   

JHR (uddannelsesle-
der) & undervisnings-
team 

30.06.2022 

Mobning I forbindelse med ETU-en blev eleverne spurgt til oplevet 
mobning, og de tilkendegivelser der var om mobning blev 
drøftet med relevante hold. 

JHR 31.01.2022 

Virksomhedstilfredshed Uddannelsesleder/JHR følger op på alle henvendelser fra 
virksomheder, og sørger for at de får en tilbagemelding. Det 
kan både være henvendelser vedr. selve uddannelsen og 
administration. Desuden holdes der halvårlige møder med 
LUU. 

JHR 30.06.2022 

Sikre at GF2 elever får 5,2 
time pr. dag  

I dette skoleår er eleverne blevet skemalagt med ekstra ti-
mer (fagfaglige fag) for at sikre, at de overholder mini-
mumskravet. Desuden er der udviklet nye bonusfag/valgfag 
som er mere relevante for eleverne/EUV2. 

JHR 31.07.2022 



 

Side 2 af 4 

Gennemførelse & afbrud Der bliver holdt informationsaftner for kommende elever – 
umiddelbart inden opstart på GF2. Dette er med til at sikre, 
at der sker en forventningsafstemning – og at eleverne ved 
hvad de går ind til.   
 
På GF2 har vi indført en buddy-ordning, hvor alle elever på 
GF2 og H1 får en makker/buddy. Det er makkerparrets op-
gave, at informere hinanden om hvad der foregår på skolen, 
hvis den ene er fraværende. 
 

JHR 31.07.2022 

SKP – kvalitetssikring – for-
bedring af kvalitet 

Der gennemføres to årlige evalueringer med SKO-erne, som 
der bliver fulgt op på. Til det opfølgende møde deltager ud-
dannelsesleder, instruktør og SKO-erne. 
Der er indkøbt nyt udstyr til SKO-en. Der er bl.a. investeret i 
ny elbil samt værktøj. 

JHR 31.07.2022 

 
 
 
 



 

Side 3 af 4 

 
 
 
 



 

Side 4 af 4 

Afbrudstal uddannelsen 
 
Afbrud GF2. 3. mdr. Kolonne2 2019 2020 2021 
Personvognsmekaniker, grund-
forløb 2 

AARHUS 
TECH 15% 12% 11% 

 DK 10% 8% 8% 
 
Overgang fra GF2 til HF - andel elever i gang med HF    
Kolonne1 Kolonne2 2018 2019 2020 

Personvognsmekaniker 
AARHUS 
TECH 87% 87% 80% 

 DK 82% 82% 80% 
 
 
HF 3. mdr. Kolonne2 2019 2020 2021 
Personvognsmekani-
ker, hovedforløb 

AARHUS 
TECH 0% 0% 0% 

 DK 6% 5% 5% 
 


