
Emne Handlingstrin Ansvar Effekt på måltal Deadline Status Oprettet år
Elevtrivsel 2019 - 
Murer

Dato for opfølgning med undervisningsteamet: ..
 Beskriv aftalte indsatser for at forbedre læringsmiljøet. 
Hvis resultat er under indeks 70, aftal da minimum tre 
indsatser. ..

Jan J. ETU 01-05-2020 Oprettet 2019/2020

ETU 2019 – opfølgning 
murerteamet

Eleverne er generelt godt tilfredse med underviserne og 
undervisningen. Der var dog udfordringer med skema 
og planlægningen af hold i efteråret 2019, og det endte 
med for mange elever på for lidt plads. Problemet er 
løst fra foråret 2020. ETU-en gennemgås med 
lærerteamet i maj.

Jan J. ETU 01-06-2020 I gang 2019/2020

Bedre planlægning og 
sociale aktiviteter

Der arbejdes på en mere fast struktur for 
undervisningen på uddannelsen. Dette skulle give mere 
stabilitet og forudsigelighed og dermed mere tilfredse 
elever og undervisere. Endvidere arbejdes der på at 
afholde udflugter for eleverne fx virksomhedsbesøg 
samt sportsdage. Begge dele sker indimellem i dag, men 
det er noget der ønskes mere af. Dette er også indsatser 
skoleåret 20/21.

Jan J. ETU 01-12-2020 I gang 2019/2020

Øget fokus på 
ergonomi

En del elever på uddannelsen oplever, at de ikke har 
fået tilstrækkelig introduktion til korrekt arbejdsstilling. 
Derfor aftales det i undervisningsteamet, hvordan 
eleverne fremadrettet skal informeres om ergonomi.

Jan J. ETU 01-06-2020 I gang 2019/2020

Opfølgningsplan skoleåret 2019/2020 - uddannelsen: Murer



Fastholdelse – tag fat De seneste år er det en relativ lille andel af elever, der 
afbryder uddannelsen. 
Der arbejdes efter skolens koncept tag fat, hvor 
eleverne blive bedt om at deltage i lektiecafe, hvis de 
har for meget fravær. Endvidere gives ekstra SPS-støtte i 
forbindelse med tag-fat.

Jan J. Fastholdelse 01-12-2020 I gang 2019/2020

Bedre kontakt til 
virksomhederne

 Pt. afholdes der åbent hus for mestre og elever op til 
udvalgte hovedforløb. Fremadrettet vil kontaktlærer 
følge op på elevernes uddannelsesplan med 
virksomhederne, og de kan fra næste skoleår se 
elevernes skoleforløb.

Jan J. VTU 01-10-2020 I gang 2019/2020


	Murer

