
Opfølgningsplan FRISØR skoleåret: 20/21
Emne Handlingstrin Ansvar Effekt på måltal Deadline
VTU frisør sept 2020 Forventer at relationer og viden på tværs af skole og virksomhed bliver bedre ved fungerende 

digitalisering bl.a. når praktikplads.dk fungerer og ikke mindst når virksomhederne begynder at bruge 
det. Virksomhedskonsulenten skal indtænkes i flere tiltag. Skolen fortsætter med at invitere 
virksomhederne ind på 1,4, 7 skoleperiode. Dette er afhængig af covid-19.

RJL VTU 04-06-2021

ETU FRISØR 2020 - 
opfølgning

ETU-en blev gennemgået med frisør-teamet i januar. Resultatet var godt - eleverne er glade for 
undervisere og undervisning. ETU-en gav ikke umiddelbart anledning til ændret praksis. Dog har der 
været visse udfordringer med fastholde det høje kvalitetsniveau i uddannelsen, da uddannelsen har 
været ramt af sygemeldinger. Dette forventes løst til kommende skoleår.

RJL ETU 28-02-2021

VTU FRISØR 2020 – 
opfølgning

Resultat 2020 - Tilfredshed med samarbejdet: AARHUS TECH:  6,19; DK: 7,26  

Tidspunkt for opfølgningsmøde i lærerteamet:
Aftalte indsatser der vil forbedre samarbejdet med virksomhederne: Teamet har et meget tæt forhold til 
mestrene. 

RJL VTU 30-06-2021

Opfølgning på frafald 
FRISØR GF2 -20/21

Hvad har man gjort på uddannelsen 2020/2021 for at minimere frafaldet??
Der er sjældent frafald, da det er en kvoteuddannelse. I år har vi p.t. et frafald grundet personlige årsager 
(angst). Der er en solid proces ift. optagelse og derefter løbende samtaler etc. 

RJL Fastholdelse 30-06-2021

Fra fysiske til virtuel 
undervisning – FRISØR

Det gik meget hurtigt pga. forskellige udmeldinger fra regering og sundhedsstyrelsen. Der skulle aftales 
nys arbejdsplaner, der skulle sikres at alle kunne være på nettet og underviserne har især haft fokus på 
både kompetencer til eleverne og det sociale, da der var tale om en stor motivationsopgave for 
underviserne. Eleverne fik fx. en madkurv med hjem, så vi kunne gøre den virtuelle undervisning 
praktisk. Flere elever fik også øve-hoveder med hjem samt frisør produkter
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