
Emne Handlingstrin Ansvar Effekt på måltal Deadline Status Oprettet år

Flere talentelever skoleåret 
2018/2019

* Fra august udvælges de 20% bedste tømrer SKP-elever - og disse opfordres til at gennemføre deres 
uddannelse på talentspor.
* De 20% bedste fra GF2 udvælges og der sættes pr. automatik kryds under talent i elevernes 
uddannelsesaftale.

Thor Hofman 
Nyholm

Udfordre elever 01-01-2019 Fuldført 2017/2018

MTU 2018 - gennemgang og 
forbedringer

Rapporten gennemgås med lærerteamet i oktober.
Den samlede arbejdsglæde er på indeks 54 og der skal bl.a. arbejdes med: 1) Videndeling i teamet 
om UV-materialer oa. der vedr. undervisningen. 2) Der skal udarbejdes en plan for de fysiske rammer 
i lokale 112-122. Det drejer sig om lydisolering og indretning af værksted.

Thor Hofman 
Nyholm

MTU 01-04-2019 I gang 2018/2019

VTU 2018 - Gennemgang & 
forbedringer

VTU-en gennemgås i lærerteamet inden udgangen af året.
Resultatet af årets VTU er indeks 63 - og dermed under ønsket niveau. Det er især spm. vedr. 
kontakten mellem virksomhed og skole der trækker ned dvs. bl.a. SPM 8, 10. Følgende indsatser 
igangsættes: 1) Oversigt med nøgleord over hvad eleverne skal igennem på de enkelte forløb, sendes 
ud som vedhæftet fil i indkaldelsesbrevene til skoleforløb. 2) Det aftales i lærerteamet hvordan man i 
højere grad kan få eleverne til at informere mester.

Thor Hofman 
Nyholm

VTU 01-01-2019 I gang 2018/2019

Implementering af 10 
årsplan for skoleforløb

Der er udarbejdet en 10 års plan for placering af skoleforløb. Denne skal implementeres og 
formidles.

Thor Hofman 
Nyholm

VTU 01-12-2018 I gang 2018/2019

Reduktion af afbrud Som på øvrige uddannelser er der indført Ta fat. Underviserne opfordres til at få fat i eleverne inden 
de får for meget fravær og derfor skal have ekstra timer.

Thor Hofman 
Nyholm

Fastholdelse 01-01-2019 I gang 2018/2019

Flere talent-elever Der arbejdes videre med, at GF2-underviserne spotter de dygtigste elever - og informerer 
praktikpladskonsulenterne, som så igen opfordrer disse elever til at vælge talent, når de indgår en 
praktikaftale. Dette har vist sig at virke i forhold til dette sommeroptag.

Thor Hofman 
Nyholm

Udfordre elever 31-03-2019 Oprettet 2018/2019

Digitalisering af undervisning 
- TØMRER

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.

Thor Hofman 
Nyholm

Dokumentation 01-01-2019 I gang 2018/2019



Elevtrivsel TØMRER – 2018 Status på måling:
Opfølgning med teamet:
 Har ført til følgende aftalte ændringer:
1. Lærerne er retur i undervisningslokalet ved pausens slutning.
2. Eleverne får udleveret en plan over undervisningsindhold ved studiestart.
3. Alle undervisningsmaterialer er digitaliserede i det omfang det er muligt.

Thor Hofman 
Nyholm

ETU 01-01-2019 Fuldført 2018/2019

Skift til anden skole GF2 
2018

16 tømrerelever skiftede til anden skole i 2018 - svarende til et hold. Herudover faldt 27 elever fra 
efter 3 måneder efter påbegyndt GF2 og 12 faldt fra i løbet af de første 3 måneder.
de skoleskift vi har fået en feedback på skyldes ringe serviceniveau fra skolen til mestrene. I et enkelt 
tilfælde anførtes lav faglig kvalitet. afdelingen har taget afsked med en enkelt underviser i relation til 
det pædagogiske og faglige arbejde.  

Thor Hofman 
Nyholm

Fastholdelse 01-04-2019 Fuldført 2018/2019
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