
Emne Handlingstrin Ansvar Effekt på måltal Deadline Status Oprettet år
Opdater LUP - niveau 2 & 3 Opdater LUP-en forud for opstart august. LUP-en er sidst revideret 14/3-2016. ...Husk 

afsnit 2.x skal omhandle uddannelsen - og ikke være generel information om AARHUS 
TECH. …=> Arbejdet er igangsat efteråret 2018

Morten Møller 
Jensen

Dokumentation 31-12-2018 Fuldført 2017/2018

Undervisningsmiljøvurdering 
Elektronikfagtekniker - 
Selvevaluering foråret 2018

I 2018 vil der være fokus på undervisningsmiljøet - og dette er emnet for årets 
selvevaluering. Det betyder følgende opgaver for dig og dine teams,I skal kortlægge 
undervisningsmiljøet for den enkelte uddannelse. I skal give en vurdering af 
uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske miljø. I vurderingen skal I inddrage 
elever. For inspiration se dokumentboksen. Kortlægningen skal munde ud i et referat på 
max. 2 sider. Referatet skal afslutningsvis indeholde jeres vurdering af udfordringer i 
undervisningsmiljøet samt hvordan eventuelle udfordringer løses. I disse overvejelser 
skal I have fokus på, om I udnytter de eksisterende rammer bedst muligt herunder valg af 
pædagogik o.lign.Giver jeres analyse anledning til ændringsforslag, beskrives disse samt 
tidsplan for hvornår de løses - i referatet. Giver jeres kortlægning og analyse anledning til 
ændringer, som I ikke selv kan løse, afleveres opgaven til ansvarlige.  Referatet 
vedhæftes denne opgave samt sendes til sbkn senest ved udgangen af maj.
Skolen for it og teknolgi har startet projekt professionalisme op og et af de punkter vi skal 
arbejde med er blandt andet orden og ryddelighed.
Vi har pga. travlhed i skolen valgt at sætte projekt professionalisme i bero et stykke tid.
Vi forventer at starte det op igen maj/juni 2019

Morten Møller 
Jensen

ETU 01-10-2019 I gang 2017/2018

Digitalisering af undervisningen - 
ELEKTRONIKFAGTEKNIKER

AMU-materialer og undervisningsplaner for GF2 er lagt på its learning fra 1/1. Morten Møller 
Jensen
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Afbrud GF2 2018 - 
Elektronikfagtekniker

Afbrudsprocenten for GF2 er 39% - og høj. Fraværet følges tæt og der holdes samtaler 
med eleverne. Vi mister elever til Mercantec, hvis de får praktikplads på Grundfos. 
Afdelingen er fritaget fra konceptet tag fat.

Morten Møller 
Jensen

Fastholdelse 30-06-2019 I gang 2018/2019



VTU 2018 - elektronikfagtekniker Rapporten bliver gennemgået i teamet inden april. Der er indført fredagsmail fra 
efteråret, hvor eleverne sender mails til mester ugentligt. Det ventes at påvirke 
virksomhedernes vurdering af info fra skolen - i positiv retning.

Morten Møller 
Jensen

VTU 01-03-2019 I gang 2018/2019

Fravær elektronik efteråret 2018 10%. Fraværet er lige i overkanten og bliver fulgt nøje. Der er ikke ændret praksis for 
opfølgning.

Morten Møller 
Jensen
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