FRISØR OPFØLGNINGSPLAN 17/18

Emne
LUP - opdatering

Ansvar
Inger
Petersen

Effekt på måltal
Dokumentation

Deadline
01-08-2017

Målet nået
Delvist

Status
I gang

Inger
Petersen

Udfordre elever

15-10-2017

Helt

Fuldført

MTU

01-08-2017

Helt

Fuldført

Afbrud FRISØR GF2-hold - Opfølgning på afbrud GF2. 2. opfølgning. Afbrudsprocenten er 0 - :- Inger
(uge 3) 2. opfølgning
). ...Da fastholdelse er et fokuspunkt skal det løbende på
Petersen
JUNI
dagsordenen. Temaet evaluerer derfor fastholdelsesproceduren.

Fastholdelse

01-08-2017

Helt

Ikke
startet

Virksomhedstilfredshed
sep. 2017 - Opfølgning

Inger
Petersen

VTU

31-10-2017

-

Oprettet

Inger
Petersen

ETU

09-02-2018

-

Oprettet

Elever på talentspor opfølgning

Behandling af MTU trends og gastronomi
2016

ETU Frisør 2017 opfølgning

Handlingstrin
Årlig gennemgang og evt. opdatering af LUP. OBS husk også at
tjekke ændringer i BKTG - og opdater LUP i overensstemmelse
hermed.
Målet er nået.
Ved udgangen af skoleåret 16/17 havde uddannelsen 9 elever på
talentspor. Beskriv forventningerne til efteråret.

Følgende udviklingsopgaver er aftalt i afdelingen for at løfte
Inger
arbejdsglæden til indeks 70: *Hvad kan vi gøre anderledes i
Petersen
dagligdagen uden at påvirke kvaliteten af vores arbejde,- opgaver i
forbindelse med undervisningen, RKV, Ny mesterlære, udvikling. fordeling af opgaver

Gennemgå ETU-resultatet i teamet og aftal forbedringer.
Beskrive de aftalte forbedringer her: ...
Husk var den samlede tilfredshed under GNS. 4.32 - aftal da mindst
tre forbedringer.
Fælles indsatser på tværs af uddannelserne i skoleåret 17/18 er
feedback, opstilling af klare mål samt undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurd
ering Frisør Selvevaluering foråret
2018

I 2018 vil der være fokus på undervisningsmiljøet - og dette er
Inger
emnet for årets selvevaluering. Det betyder følgende opgaver for Petersen
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.

ETU

31-05-2018

-

Oprettet

ETU - frisør

Min arbejdsgiver har forberedt mig på mit skoleophold.
Fremover vil der i indkaldelsesbrevene fremgå, hvad der skal
arbejdes med på de pågældende skoleperiode

Inger
Petersen

ETU

01-05-2018

-

I gang

Fastholdelse opfølgning og evt.
revision af procedure

Forhold jer til af brudstallene for uddannelsen i biorg og vedhæftet
fil. ... Når I ikke skolens måltal med afbrud på max 20% på GF2 beskriv da de nødvendige handlinger.

Inger
Petersen

Fastholdelse

31-05-2018

-

Oprettet

