
 
 

Handlingsplan 2021_2022 – Struktør 
 

Indikator Indsatser & handlinger  Hvem gør hvad 
hvornår? 

Ansvarlig Udføres inden 
dato 

Elevtrivsel Der har været fokus på skolens fysiske rammer.  
Dårlige stole, andre uddannelser i vores lokaler, 
støj/akustik, dårlige maskiner, manglende strøm-
udtag. 
Der har været afholdt møder med bygningstjene-
sten, og der er igangsat udskiftninger og installati-
oner. 

RINI og KTJE hol-
der møder lø-
bende med par-
terne. 
Derudover tages 
temaerne op på 
afdelingsmøder 

RINI /KTJE 30.10.2022 

Mobning Vi tolererer ikke mobning, uanset hvem der mob-
ber hvem. 
Der bliver fulgt op med møde enten med det 
samme eller hurtigst muligt. 
Mobning udløser en mundtlig advarsel i første om-
gang, anden gang en skriftlig advarsel, og fortsæt-
ter adfærden kan det få konsekvenser for optaget 
eller for ansættelsen. 

RINI og KTJE hol-
der møder med 
de involverede 
parter 

RINI / KTJE 30.06.2022 

Virksomhedstilfredshed Der er igangsat en større oprydning både inde og 
ude. Derudover er der sket en medarbejderroke-
ring og ansættelser, så vi nu har nye folk på. Der er 
planlagt oplæring både internt og eksternt af nye 
folk på AMU-fag. 
Derudover så arbejder vi løbende på at udsende 
nyhedsbreve. Der er ved at blive udviklet en ”Kend 

RINI og KTJE sør-
ger for kvalitets-
sikring og lø-
bende opfølgning 

RINI / KTJE 30.06.2022 



 

Side 2 af 2 

forløbet” plakat, som skal kunne hænges op i skur-
vognen. Kvalitetsmæssigt skal det være samme 
standard og udseende på tværs af uddannelserne i 
byggeri.  

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

Der laves løbende kvalitetstjek på antal timer på 
eleverne. Der hvor der mangler timer, skemalæg-
ges yderligere timer, så vi når målet 

RINI laver lø-
bende opfølgning 

RINI 30.06.2022 

Gennemførelse & af-
brud 

Der er aftalt møde med vejleder i uge 2 af GF2, og 
planlagt løbende opfølgning hver 2. uge. I første 
omgang prøver vi med opfølgning pr. mail. Derud-
over afholdes der løbende fraværs- og trivselssam-
taler. 

RINI og KTJE plan-
lægger møder og 
instruerer medar-
bejderne. 

RINI / KTJE 30.06.2022 

AMU kurser – forbed-
ring af kvaliteten 

Der er igangsat en større oprydning både inde og 
ude. Derudover er der sket en medarbejderroke-
ring og ansættelser, så vi nu har nye folk på. Der er 
planlagt oplæring både internt og eksternt af nye 
folk på AMU-fag.  

RINI og KTJE sør-
ger for kvalitets-
sikring og lø-
bende opfølgning 

RINI / KTJE 30.06.2022 

SKO – forbedring af kva-
liteten 

Der er gennemgang af ETU onsdag 22/6.   30.06.2022 

 
 


