
 
 

Handlingsplan 2021_2022 – Sikkerhedsvagt 
 

Indikator Indsatser & handlinger  Udføres inden dato Ansvarlig 

Elevtrivsel Årets trivselsmåling gav ikke anledning til nye indsatser, da tilfreds-
heden blandt eleverne var høj (nov. 2021). Især læringsmiljøet blev 
scoret højt. Der bliver desuden løbende afholdt undervisningsevalu-
eringer på de enkelte forløb, og på baggrund af disse laves løbende 
tilpasninger efter behov. 
 
I foråret 2022 har der været taget initiativ til at få mere fokus på at 
implementere idræt i uddannelsen. Det forventes implementeret i 
efteråret 2022. 
 

01.02.2022 
 
 
 
 
 
01.10.2022 

BSK & NOKJ: (01.08.21-
30.04.22) 
JBA & JHJE (01.08.21-
30.04.22) 
 

Mobning Årets undervisningsmiljøvurdering/psykisk viste at der til tider kan 
være en hård tone på uddannelsen. Det er ikke ny viden, og der er 
fokus på dette i uddannelsen. Fremover gøres en ekstra indsats for 
at informere nye elever om ordensreglerne herunder regler for god 
tone, og det er inkluderet i screeningsprocessen for kommende ele-
ver.  

30.06.2022 BSK & NOKJ: (01.08.21-
30.04.22) 
JBA & JHJE (01.08.21-
30.04.22) 
 

Virksomhedstilfredshed -EUD  I 2021 målingen var der to respondenter ud af fem mulige, og de to 
respondenter var godt tilfredse. Undersøgelsen gav derfor heller 
ikke anledning til nye indsatser.  
 
Der er på uddannelsen fokus på at fastholde og styrke den gode re-
lation til branchen, og dette sker bla. via LUU. Eksempelvis er der 
møde i juni omkring sikkerhedsvagternes hovedforløb samt praktik-
perioder, hvor virksomheder der modtager elever, inviteres ind på 
skolen. Desuden har undervisningsteamet været på Loomis i foråret.  

01.10.2022 BSK & NOKJ: (01.08.21-
30.04.22) 
JBA & JHJE (01.08.21-
30.04.22) 
 



 

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

På uddannelsen er der en del GF2-elever med merit, som altså skal 
have ’anden’ undervisning. Der har i foråret været arbejdet på at 
forbedre kvaliteten af de tilbudte bonusfagene.   

01.10.2022 BSK & NOKJ: (01.08.21-
30.04.22) 
JBA & JHJE (01.08.21-
30.04.22) 
 

Gennemførelse & afbrud En del elever afbryder i overgangen mellem GF2 og HF, fordi de ikke 
har held med at finde en læreplads. Derfor har der været fokus på at 
udbygge netværket med vagt-virksomhederne. Der har bl.a. været 
afholdt et arrangement i foråret 2022, hvor virksomheder fra vagt-
branchen har været inviteret ind på skolen for at møde GF2-elever 
mhp. at indgå aftale om læreplads. 5 virksomheder deltog. 
 
Afbruddet på GF2-forløbet i 2021 var relativt højt, og det forventes 
at blive tilsvarende højt i 2022. For at få reduceret afbruddet arbej-
des der på at forbedre forventningsafstemningen med kommende 
GF2-elever, og der er aftalt ny screeningsproces som implementeres 
fra GF2-optaget sommer 2022.  

01.09.2022 BSK & NOKJ: (01.08.21-
30.04.22) 
JBA & JHJE (01.08.21-
30.04.22) 
 

AMU kurser – forbedring af kvali-
teten 

Den overvejende kursusaktivitet på uddannelsen var kursus: 
49697*(723)/Grundlæggende Vagt/- AE og 45141/Brandforanstalt-
ninger v. gnistproducerende værktøj/- AF. Begge kurser fik pæne 
evaluering i 2021, og den samlede opgørelse gav derfor ikke anled-
ning til nye indsatser.  

01.02.2022 BSK & NOKJ: (01.08.21-
30.04.22) 
JBA & JHJE (01.08.21-
30.04.22) 
 

 
 


