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Indikator Indsatser & handlinger  Ansvarlig Udføres inden 
dato 

Elevtrivsel Læringsmiljø - der arbejdes med den røde tråd i ud-
dannelsen. Undervisningsteamet har i løbet af efteråret 
og starten af foråret beskrevet deres undervisning, og 
der har generelt været fokus på udarbejdelse af LUP-
en. Desuden har der været fokus på at få lagt UV-ma-
terialer på Its learning/digital platform. 
 
I afdelingen har der endvidere været arbejdet med at 
forbedre overgangen mellem forløb. Således at det er 
afstemt i lærerteamet; hvad der skal læres på de en-
kelte forløb. Og der er sammenhæng mellem forlø-
bene.  
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Mobning Der er arbejdes generelt med at fremme en god tone og po-
sitiv kultur i lærerteamet og afdelingen generelt, hvilket for-
ventes at smitte af på eleverne. Fx italesættes og drøftes 
ofte hvad der forstås ved god omgangstone. Afdelingen er i 
øvrigt ny.  
 
For at undgå mobning sørger vi for, at alle nye elever får 
gennemgået ordensregler og antimobbe-strategien. Er der 
sager håndteres de indenfor de almindelige ordensregler og 
AMO. 
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Side 2 af 3 

Virksomhedstilfredshed For at forbedre virksomhedstilfredsheden er der nu 
indført systematiske mestersamtaler. Nu bliver virk-
somhederne sammen med deres lærling indkaldt i for-
bindelse med de første hovedforløb 1-3. I foråret er vi 
startet med møder på H1, og praktikerklæringerne har 
været udgangspunkt for samtalerne. 
 
Herudover afholdes mestermøder for alle virksomhe-
der med lærlinge på skolen. Alle virksomheder indkal-
des til skolen en gang årligt. Der er tale om dialog-
møder, hvor skolen får input fra virksomhederne om 
hvad vi bør forbedre og virksomhederne får informati-
oner om hvad vi/skolen forventer af dem (fx praktik-
mål). Ved sidste møde var der fx fokus på brugen af 
praktikerklæringer. 
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Sikre at GF2 elever får 5,2 
time pr. dag  

Vi er i afdelingen nået i mål med at give eleverne de timer 
de skal have. Det er lykkedes, fordi vi konsekvent har ske-
malagt eleverne med 27 timer ugentligt. Og til vores EUV2-
elever har vi oprettet nogle interessante bonusfag.  
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Gennemførelse & afbrud I afdelingen Teknik er der fokus på at spotte frafaldstruede 
elever tidligt og sætte ind med samtaler og faglig hjælp (se 
skolens frafaldsprocedure). På forårets hold er der ikke 
mange der er faldet fra deres GF2- forløb i afdelingen, men 
det kan svinge.  
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Fra efterårsoptagene 2022 vil der være fokus på at få af-
holdt flere sociale arrangementer fx dartturnering o.lign.   

 
 
 


