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Forord 
Skolens øverste ledelse og bestyrelse har besluttet, at ’Handlingsplan for 

øget gennemførelse 2017’ skal være et ledelsesmæssigt værktøj, der 

samler skolens taktiske indsatser i en fælles diskurs for 

erhvervsuddannelsernes samlede virke og resultatopnåelse i forhold til de 

fire politiske mål. 

Sammenhængen mellem Handlingsplanen og skolens kvalitetsudvikling – 

herunder de lokale uddannelsesplaner og det fælles pædagogisk 

didaktiske grundlag kan skitseres som ovenstående figur. 

Der er besluttet at handlingsplanen skal være praksisnær i sin form og 

brug. Der vil derfor blive udarbejdet en kortfattet udgave af 

handlingsplanen til den daglige brug. 

Idet nærværende Handlingsplan og udarbejdelsen heraf er udpeget som 

en del af organisationens strategiske resultatmål, vil opfølgningen blive 

foretaget på to niveauer: 

- Opfølgning på organisationens strategiske resultatmål, herunder 

HPØG. På direktionsniveau. 2 gange årligt. 

- Nedsættelse af strategisk følgegruppe med deltagelse af 

områdecheferne. På chefniveau. 4 gange årligt. 

- Opfølgning på afdelings/uddannelseslederniveau. Gennemføres 4 

gange årligt på DLU møder (Drift, udvikling og ledelsesmøder). 

Dette er gældende for alle handlingsplanens mål. 

Særligt for Handlingsplan 2017. 

Handlingsplanens tager udgangspunkt i centralt fastsatte indikatorer 

for skolernes opfyldelse af erhvervsuddannelsesreformens mål.  

Data for indikatorerne for de 4 klare mål bliver løbende tilgængelige 

via udtræk fra Datavarehuset i perioden 2015-2020. Det betyder, at 

der i handlingsplanen 2017 endnu ikke er helt opdaterede tal, eller alle 

tal for alle indikatorer. På de områder hvor data ikke er helt ajour eller 

tilgængelige, er der visse steder anvendt egne tal via skolens udtræk 

fra Easy A, Uddata samt egne evalueringer. 

Det er vigtigt at påpege, at tal fra Ministeriets datavarehus og skolens 

egne tal ikke er direkte sammenlignelige, idet de centrale tal følger 

eleverne over en længere periode end skolerne gør.  

Resultatmålene på hvert område er fastsat på baggrund af resultater 

fra 2014, 2015 og 2016, samt fra tidligere undersøgelser og erfaringer. 

Pga. endnu ikke opnået erfaring på nogle konkrete områder, er 

resultatmålene relative usikre. Dette gør sig især gældende i forhold til 
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mål 3, omkring fag på højere niveau. Her findes endnu ikke 

tilstrækkelige data til en sikker mål- og resultatangivelse. 

Resume 

Prioriteringerne af de 4 klare mål er: 

Mål 1: Målet er højt prioriteret fordi vi ønsker at øge optaget af elever 

direkte fra 9. og 10. klasse. 

Mål 2: Målet er højt prioriteret idet vor fokus er at minimere frafaldet på 

Grundforløb 1 og 2, således at flest mulige elever gennemfører 

uddannelsen. 

Mål 3: Herunder er tilgangen og arbejdet med EUX højt prioriteret. EUX er 

etableret som selvstændig afdeling med selvstændig ledelse. 

Mål 4: Vi fortsætter det gode arbejde med at fremme elevernes trivsel. 
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Klare mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet1 

 

Institution Afdeling 2014 2015 2016 2017 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger, 
resultatmål 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger, 
resultatmål 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

107 261 270 248 250 

Herningsholm 
Erhvervsskole, HG 
Ikast 

15     

Herningsholm 
Erhvervsskole, HG 
Herning 

27     

Herningsholm 
Erhvervsskole, 
Teknisk 
erhvervsudd. 

140 4    

I alt 289 266 270 248 250 

 

 

  

                                                             
1 Tabellen omfatter alle elevtyper. 

Tabellen viser antal 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne fra de elever som forlader grundskolens 9. og 10. klasse. Hver elev kan søge op til 5 
forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. I denne rapport opgøres alene 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne. Rapporten er opgjort på baggrund 
af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned. Rapporten viser således kun søgningen fra grundskolen og ikke al søgning til erhvervsuddannelserne (søgning 
uden om den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU)). 
Oplysningerne om afgivende og modtagende institution stammer fra optagelse.dk, men institutionsnavnet er fra institutionsregistret. 
Opgørelserne kan afvige fra tidligere offentliggjorte tal grundet opdatering af datagrundlaget. Sammenligning over tid skal foretages med varsomhed grundet 
sammenlægninger, ændringer i udbud og demografi. 
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Udviklingen i resultater og fastsættelse af 
resultatmål 
 

Antallet af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 

10. klasse er dalet siden 2013. Særligt fra 2014 til 2015 er der væsentligt 

færre elever, der kommer direkte fra grundskolen. Ser man på hvor 

mange der kom fra 9. og 10. klasse i forhold til alle de elever, der startede, 

er billedet mere nuanceret. Her kan vi se, at andelen af elever, der 

kommer direkte fra 9. eller 10. klasse i forhold til alle optagne elever er 

svagt stigende fra 2013 til 2015, men falder igen i 2016. 

Tabel 1: Hvor stor en andel elever kommer direkte fra grundskolen 

Elever der kommer direkte fra  
9. eller 10. klasse  

2013 2014 2015 2016 

Antal 291 289 266 248 

Andel af alle ansøgere til EUD2 30,3 % 31,8 % 31,9 % 31,4 % 

Andel af alle elever der kan 
ansøge direkte efter 
grundskolen i Herning og 
Ikast-Brande Kommune3 

10,4 % 10,5 % 9,73 % - 

 

Herningsholm Erhvervsskole havde indstillet sig på færre elever i 2015/16 

på grund af nye adgangskrav og overgangskrav i EUD-reformen. Vi havde 

til gengæld håbet, at lidt flere elever ville starte i 2016/17, som følge af 

                                                             
2 Beregningen er baseret på tilmeldingstallene fra januar og august optaget. 

Løbende optag er ikke talt med. 
 
3 Kilde: Statistikbanken, UDDAKT20, andel af elever, der fuldfører grundskole i 
Herning og Ikast-Brande Kommune. Der er ikke tal for 2016. 

reformens intention om at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive 

for grundskoleeleverne. Det er desværre ikke slået igennem endnu. 

Antallet af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 

grundskolen er dalet yderligere. 

Udviklingen i tilgangen til grundforløbene 

Tilgangen til grunduddannelserne i de seneste år har udviklet sig i en 

negativ retning. Det gælder også for 2016/17. Med 

erhvervsskolereformen forventer vi, at dette billede vil fortsætte indtil 

erhvervsuddannelsen bliver et attraktivt tilbud i forhold de gymnasiale 

uddannelser for områdets unge. 

Beskæftigelsesregion Midtjyllands prognoser for Arbejdsmarkedet i 

Midtjylland viser, at der er udsigt til en vækst i flere brancher i de 

kommende år. Det ser på den lange bane lovende ud for Herningsholm 

Erhvervsskole: vi kan forvente en øget efterspørgsel efter faglært 

arbejdskraft.  

Går vi lidt dybere, kan vi se at skolen står over for en række udfordringer.  

Elevsammensætningen  

Herningsholm Erhvervsskoles elevsammensætning på grundforløbene, har 

siden 2008 ligget meget stabilt.  Billedet er overordnet, at ca. 35 procent 

af eleverne på grundforløbene er kvinder og ca. 65 procent er mænd. 

Tallene fra 2015 kan imidlertid indikere, at skolen er ved at blive en 

’drengeskole’. Skolens uddannelserne tiltrækker i overvejende grad de 

unge mænd.  
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Tabel 2: Elevsammensætningen på grundforløbet fordelt på køn i 

perioden 2013-2015 

Antal 2013 2014 2015 
 

Kvinde 296 325 252 

Mand 532 489 534 

Total 828 814 786 

Kilde: UVM´s Datavarehus :Status ’I gang’ 3 måneder efter start på 
grundforløbet i perioden 2013-2015 
 

Figur 3: Udviklingen i den procentuelle kønsfordeling på grundforløbene 

 

Kilde: UVM´s Datavarehus :Status ’I gang’ 3 måneder efter start på grundforløbet i 
perioden 2013-2015 

Ser vi på kønsfordelingen blandt vore elever, der kommer direkte fra 9. og 

10. klasse, understreger det ændringen i skolens kønssammensætning: 

Det er i overvejende grad drenge, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. 

Det ser ud til at tendensen vil stige. 

 

Tabel 4: Elevsammensætningen på grundforløbet fordelt på køn blandt 

1. prioritetsansøgere – direkte fra 9./10. klasse 

Antal 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kvinde 82 68 59 57 31 

Mand 251 
 

217 221 205 206 

Total 333 
 

285 280 262 237 

Kilde: UVM´s Datavarehus 
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Figur 5: Udviklingen i den procentuelle kønsfordeling på grundforløbene 

for elever direkte fra 9./10. klasse 

 

Kilde: UVM´s Datavarehus 

 

For begge køn gælder, at vi oplever en vigende tilgang af elever, der 

kommer direkte fra 9. og 10. klasse. For drengenes vedkommende ser det 

ud til at faldet i tilgangen til EUD er bremset i 2015/2016. 

 

 

 

 

Figur 6: Pigernes valg efter grundskolen 

 

Kilde: UVM´s Databanken, HFUDD20 
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Figur 7: Drengenes valg efter grundskolen 

 

Kilde: UVM´s Databanken, HFUDD20 

Der har gennem en lang periode været tendens til, at gennemsnitsalderen 

blandt eleverne på grundforløbet er stigende – og det gælder især 

kvinderne. Vi kan imidlertid iagttage, at andelen af kvinder på 25 år og 

derover i 2015 for første gang er lavere end andelen af kvinder på 20-24 

år. Samtidig er der en lille stigning i andelen af mænd på 17 år og 

derunder. 

Tabel 8: Elevsammensætningen fordelt på køn og alder  

Antal Kvinder Mænd 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

-17 år 
 

55 45 38 233 197 197 

18-19 år 
 

43 46 35 121 98 90 

20-24 år 
 

87 97 86 122 134 116 

25- år 
 

109 128 68 97 99 87 

I alt 
 

294 316 227 573 528 490 

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på grundforløbet fordelt på 

institution, alder og uddannelse 
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Figur 9: Den procentuelle udvikling i kvindernes aldersfordeling på 

grundforløbet 

 

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på grundforløbet fordelt på 

institution, alder og uddannelse 

 

 

 

 

Figur 10: Den procentuelle udvikling i mændenes aldersfordeling på 

grundforløbet 

 

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på grundforløbet fordelt på 

institution, alder og uddannelse 

Elevsammensætningen fordelt på køn og alder har ændret sig en del hen 

over årene, og vi kan se at gennemsnitsalderen for elever, der starter på 

skolen, er blevet højere. Tendensen til et fald af de 17 årige og yngre 

blandt både mænd og kvinder er vendt i 2015. Der er således stadig flest i 

den aldersgruppe blandt mændene. Hos kvinderne er der sket en øgning i 

antallet af kvinder på 20 år og derover. 
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Resultatmålet på 250 elever er fastsat på baggrund af en forventning 

om, at reformens intentioner ikke er slået igennem endnu. Det er dog 

skolens klare mål at øge andelen af elever, der vælger en 

erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. 

Indsatser 
Med henblik på at modvirke den faldende søgning til 

erhvervsuddannelserne på Herningsholm Erhvervsskole for elever direkte 

fra 9. og 10. klasse arbejdes der fra erhvervsskolens side aktivt på at skabe 

gode samarbejdsrelationer til områdets folke-, fri- og efterskoler, UU-

vejledere, kommuner samt forældrene til de unge i udskolingen. Dette 

gøres på forskellig vis for at sikre, at vi som erhvervsskole kommer i dialog 

med de unge selv og alle de aktører, som har indflydelse på de unges valg 

af ungdomsuddannelse. 

 
Vi ønsker på Herningholm Erhvervsskole at være en ”Åben 

Erhvervsskole”, og vi byder derfor ind med aktiviteter og samarbejder 

med et orienterende og introducerende indhold såvel som aktiviteter med 

et fagligt indhold til områdets folke-, fri- og efterskoler. På Herningsholm 

Erhvervsskole udbydes to større tilbagevendende aktiviteter med Skills 

som omdrejningspunk til elever i 8. klasse: 

 
 ”SkoleSkills”, er et konkurrenceforløb for elever i 8. klasse i 

Herning kommune og Ikast-Brande Kommune. SkoleSkills 

planlægges og afholdes i et samarbejde mellem SOSU Herning, 

Agro skolen og Herningsholm Erhvervsskole. I SkoleSkills bliver 

eleverne udfordret på deres evner til at bruge hænderne, tænke 

hurtigt og arbejde sammen om at løse en række praktiske 

opgaver, som relaterer sig til forskellige fag og 

erhvervsuddannelser på SOSU Herning, Agro skolen Hammerum 

og Herningsholm Erhvervsskole. 

 ”Skills – erhvervsuddannelsernes dag”, er en praksisorienteret 

introduktion til erhvervsuddannelserne for elever i 8. klasse, 

lærere og andre interesserede. Dagen arrangeres af de tre lokale 

erhvervsskoler. På dagen er der mulighed for at se, høre om og 

prøve kræfter med en lang række erhvervsuddannelser og 

herigennem få indsigt i uddannelsernes særlige faglighed, 

hverdagen på erhvervsskolerne, talentudvikling på 

erhvervsuddannelserne, uddannelsernes indhold og opbygning 

samt mulighederne for job og videreuddannelse. Skills – 

erhvervsuddannelsernes dag udgør en introduktionskursusdag for 

eleverne fra 8. klasse i skolerne i både Herning Kommune og 

Ikast-Brande Kommune. På dagen deltager op mod 1300 elever 

fra skolerne i de to kommuner. 

 
Herningsholm Erhvervsskole og de to øvrige erhvervsskoler samarbejder 

med Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune om Skills-aktiviteterne. 

De to Skills-aktiviteter evalueres grundigt ved både elever og lærere og 

justeres på baggrund heraf fra år til år. 

 

Herudover tilbyder Herningsholm Erhvervsskole aktiviteter, som løbende 

tilrettelægges efter aftale med de skoler, som henvender sig med et ønske 

om at samarbejde med en eller flere af skolens erhvervsuddannelser.  

 EUD10. I skoleåret 2017/18 gennemfører Herningsholm 

Erhvervsskole ikke EUD 10. Gennem vores dialog med 

skoleforvaltningerne må skolen konstatere, at det ikke har været 

muligt for kommunen, at rekruttere elever til EUD 10. Endvidere 
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har Herning Kommune fravalgt at udlægge EUD 10 til en 

erhvervsskole. I princippet er den samme situation gældende for 

Ikast – Brande Kommune. Herningsholm Erhvervsskole har ved 

flere lejligheder taget initiativ til strategiske drøftelser om EUD 10 

men uden resultat. Dog er der i januar 2017 indgået en foreløbig 

aftale med Herning Kommune om et strategisk samarbejde med 

henblik på en øget elevrekruttering, direkte fra 9 og 10 klasse. 

Herunder også med fokus på oprettelse af evt. EUD 10. 

 

 Brobygning og introduktion. Med den praksisorienterede 

introduktion til erhvervsuddannelserne for elever i 8. klasse sigtes 

der i første omgang mod at kvalificere elevernes valg af 

introduktionskursus det derpå følgende forår og i sidste ende, 

sammen med de øvrige aktiviteter og samarbejder, mod at 

kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse. Da der er tale 

om en langsigtet virkning, er det på nuværende tidspunkt ikke 

muligt at vurdere, hvorvidt de omtalte aktiviteter og samarbejder 

har den ønskede effekt.  

 
Vi forventer dog, som det også påpeges i forbindelse med 

erhvervsuddannelsesreformen, at netop Skills-konceptet profilerer 

erhvervsuddannelserne, og at vi sammen med de øvrige aktiviteter og 

samarbejder vil være i stand til at vende udviklingen med den vigende 

søgning til erhvervsuddannelserne i de to kommuner. Vi forventer 

således, at flere unge i området inden for de kommende år vil vælge en 

erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse på baggrund af et aktivt 

tilvalg. 

 

I det fremadrettede samarbejde med folkeskoler, UU-vejledere og 

kommuner ønsker skolen endvidere at profilere erhvervsuddannelserne 

mere aktivt4. 

I den sammenhæng ønsker skolen et øget samarbejde mellem 

Vejledningen på skolen og folkeskolerne, UU-vejlederne og kommunen. Vi 

ønsker at øge vore samarbejdspartneres viden om 

erhvervsuddannelserne. 

Både egne og EVAs undersøgelser5 viser, at når elever skal vurdere, hvem 

der har haft betydning for deres ungdomsuddannelsesvalg, er det især 

deres forældre og deres lærer, som har betydning for deres valg. 

Herningsholm Erhvervsskole afholder informationsarrangementer 

målrettet elever i udskolingsklasserne i Herning, og Ikast-Brande 

kommuner. Endvidere inviteres de lokale fri- og efterskoler. 

Informationsarrangementerne annonceres lokalt i pressen på skolens 

hjemmeside samt på de sociale medier.  Informationsarrangementerne 

gennemføres i skolens auditorium og arrangementer indeholder følgende 

- Generel information om erhvervsuddannelser, Herningsholm 

Erhvervsskole, ungdomsmiljø/undervisningsmiljø 

- Workshop omhandlende EUD og EUX tekniske og merkantile 

uddannelser  

- Individuel vejledning  

 

                                                             
4 Af ”Resultatmål 2015-16-basisrammen” fremgår, at ”med henblik på at 
fastholde rekrutteringsgrundlaget udarbejdes en strategisk plan for profilering 
af erhvervsuddannelser”. 
5 EVA: ”Studenter i erhvervsuddannelserne”,2013 

Egen undersøgelse: ”God skolestart” 
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 Informationsarrangementer for lærere, skoleledere, UU-

vejledere med flere 

Herningsholm Erhvervsskole har et samarbejde med skoleforvaltningerne i 

Herning kommune og med Ikast-Brande kommune. Ligeledes har skolen et 

udbygget samarbejde med UU i begge ovennævnte kommuner. Endvidere 

har Herningsholm Erhvervsskole et samarbejde med fri- og efterskolerne.   

 Samarbejde med UU og skoleforvaltning.  

Herningsholm Erhvervsskole indgår i alle relevante råd, udvalg og 

samarbejdsfora med relation til UU og udskolingen.  

I samarbejde med kommunerne og friskoleforeningen gennemføres der 

løbende og efter behov informationsarrangementer målrettet UU, 

udskolingslærerne, jobcentre, lederne. Det drejer sig om bl.a. 

- Klasselærerkurser (Ikast-Brande kommune) 

- Rullende ungdomsuddannelser (Herning kommune) 

Informationsarrangementer og kurser har fokus på optagelseskriterier og 

overgangskrav. Endvidere er der fokus på uddannelsesparathed, elever 

med læsevanskeligheder og gennemførselsvejledning  

 Deltagelse i uddannelsesarrangementer for elever og 

forældre ved vejledning.  

Ungdomsuddannelsernes dag – Herning kommune: I samarbejde med 

samtlige ungdomsuddannelser og UU Herning gennemføres 

ungdomsuddannelsernes dag. Samtlige 8. klasses elever og deres forældre 

indbydes med mødepligt. Eleverne kan få vejledning ved skolernes stande, 

deltage i foredrag og modtage individuel vejledning.  

Uddannelsesmesse – Ikast-Brande kommune.  I samarbejde med samtlige 

ungdomsuddannelser og UU Ikast-Brande gennemføres der en 

uddannelsesmesse. Samtlige 8. klasses elever og deres forældre indbydes, 

med mødepligt.  Eleverne kan få vejledning ved skolernes stande, deltage i 

foredrag og modtage individuel vejledning.   
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Klare mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb (Status 3 måneder efter gennemført 

grundforløb, for elever der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende år)6 
 

 

   

 

 

  

  

Afdeling Status 2012 2013 2014 2015 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Herningsholm 
Erhvervsskole, HG 
Ikast 

I 
hovedforløb 

Uddannelsesaftale 22,7% 30,3% 24,2% 30,1% 30,0% 29,1% 31 % 
Skolepraktik 4,5% 8,0% 7,8% 8,2% 6,4% 8,7% 8 % 

Ikke i 
hovedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

18,4% 30,3% 16,7% 30,0% 17,0% 29,5% 16 % 

Frafald efter grundforløbet 49,2% 26,3% 46,8% 26,9% 41,7% 27,2% 40 % 
Ingen aftale, men har haft 2,3% 2,5% 2,6% 2,5% 3,9% 2,6% 3 % 
Status ukendt 2,9% 2,7% 1,9% 2,4% 1,1% 2,8% 2 % 

 I alt 309 59.086 269 59.858 283 62.346  
Herningsholm 
Erhvervsskole, HG 
Herning 

I 
hovedforløb 

Uddannelsesaftale 30,7% 30,3% 26,1% 30,1% 29,4% 29,1% 30 % 
Skolepraktik 11,3% 8,0% 11,2% 8,2% 4,7% 8,7% 11 % 

Ikke i 
hovedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

21,3% 30,3% 33,5% 30,0% 33,6% 29,5% 30 % 

Frafald efter grundforløbet 32,7% 26,3% 28,2% 26,9% 26,1% 27,2% 25 % 
Ingen aftale, men har haft 2,7% 2,5%   3,8% 2,6% 3 % 
Status ukendt     2,4% 2,8% 1 % 

 I alt 148 59.086 186 59.858 211 62.346  
Herningsholm 
Erhvervsskole, 
Teknisk erhvervsudd. 

I 
hovedforløb 

Uddannelsesaftale 47,5% 30,3% 45,7% 30,1% 41,4% 29,1% 46 % 
Skolepraktik 11,3% 8,0% 13,9% 8,2% 17,7% 8,7% 18 % 

Ikke i 
hovedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

24,8% 30,3% 23,3% 30,0% 22,9% 29,5% 20 % 

Frafald efter grundforløbet 11,3% 26,3% 10,7% 26,9% 12,5% 27,2% 11 % 
Ingen aftale, men har haft 2,0% 2,5% 3,1% 2,5% 3,0% 2,6% 2 % 
Status ukendt 3,2% 2,7% 3,3% 2,4% 2,5% 2,8% 2 % 

 I alt 807 59.086 704 59.858 706 62.346  
 

 

                                                             
6 Note: Rapporten viser, hvor stor en andel, der hhv. starter på hovedforløb eller ikke gør, ud af de personer, der er startet på en erhvervsuddannelse i et givent 

kalenderår. I opgørelsen følges personer der er startet (førstegangstilgang) på et grundforløb i et givent kalenderår. Denne population svarer til forløbsstatistikken 
for grundforløbet.  
 



15 
 

   

  

 

Klare mål 2: Socioøkonomisk reference 
 

 

   

 

 

 

Institution Afdeling Uddannelses-
gruppe 

2014 

Frafald 3 mdr. efter 
opnået kvalifikation - 
gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel (* = 
signifikant) 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

Herningsholm 
Erhvervsskole,  
HG Ikast 

Gruppe: Kontor, 
handel og 
forretningsservice 

0,59 0,61 0,02 

Herningsholm 
Erhvervsskole, 
HG Herning 

Gruppe: Kontor, 
handel og 
forretningsservice 

0,65 0,68 0,03* 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,44 0,54 0,1* 

Herningsholm 
Erhvervsskole, 
Teknisk 
erhvervsudd. 

Gruppe: Omsorg, 
sundhed og 
pædagogik 

0,29 0,39 0,1* 

Gruppe: 
Teknologi, 

byggeri og 
transport 

0,37 0,45 0,08* 

 

 

   

 

Note: Rapporten viser hvor stor en andel, der forventes at falde fra, når 
der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund. Eleverne 
følges fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. 
uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald (hvis eleven ikke opnår 
uddannelsesaftale), sker altså her fra start på grundforløbet frem til 
hovedforløbet.  
 
For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model for 
sammenhængen mellem, om eleven opnår uddannelsesaftale eller ej og 
karaktererne fra grundskolen samt socioøkonomiske baggrundsvariable. 
Resultatet er et forventet elevfrafald på den enkelte institution, hvor der 
er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold. 
 
Usikkerheden på institutionens forventede elevfrafald er herefter 

estimeret og er angivet i form af et usikkerhedsinterval. Ligger 
institutionens faktisk observeret elevfrafald indenfor denne usikkerhed, da 
kan det ikke afvises at frafaldet er på niveau med frafaldet på landsplan, 
når der er taget højde for institutionens elevgrundlag. Ligger det 
observerede frafald over eller under usikkerhedsintervallet, da er frafaldet 
på institutionen større eller mindre end forventet. 
 
Det forventede og det faktiske elevfrafald er angivet som andele, dvs. 
man fx kan se, hvor stor en andel af eleverne på en institution, der 
forventes at falde fra. 
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Klare mål 2: Supplerende indikatorer for frafald 
 

 

   

 

  

  

  

Frafalds indikatorer 2013 2014 2015 2016 2016/2017 
Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål, 
andel 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål 

Frafald på 
grundforløbet 1. og 

2. del 
(afbrud u. omvalg, 3 
mnd efter tilgang) 

174 14,7% 14,0% 183 15,6% 15,8%  154 14,2% 15,1%    14 % 

Frafald på 
hovedforløb 
(afbrud u. omvalg, 3 
mnd efter tilgang) 

34 4,7% 7,4% 55 8,1% 8,4%  36 5,6% 8,0%    7,5 % 

Frafald i overgang 
ml. grundforløbets 
1. og 2. del (ikke i 
gang med GF2 1 
måned efter 
gennemførelse af 
GF1) 

          15 7,8% 6,6% 7,5 % 

Frafald i overgang 
ml. grund- og 
hovedforløb (ikke i 
gang med hovedforløb 
3 måned efter 
gennemførelse af 
GF2) 

291 32,5% 45,7% 290 31,8% 46,4%  311 35,7% 46,3%    35 % 
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Note:  
Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet: Rapporten 
viser hvor mange elever der tre måneder efter start på uddannelsen er faldet 
fra, dvs. at der er gået tre måneder efter personens start på uddannelsen 
uanset hvornår eleven er startet i løbet af et kalenderår. 
 
Frafaldet opgøres ud fra afbrud uden omvalg, som betyder at personen har 
afbrudt sit grund-/hovedforløb, men ikke er startet på et andet grund-
/hovedforløb (personen kan godt være startet på fx en 
erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet – det tæller ikke som et omvalg i 
statistikken). 
 
I statistikken indgår hver person (cpr.nr) kun ved første tilgang til et grund-
/hovedforløb i løbet af et kalenderår. Hvis en person i det efterfølgende 
kalenderår starter på en ny uddannelse eller har haft en pause fra 
uddannelsen på mere end syv måneder for grundforløbselever og 18 
måneder for hovedforløbselever indgår personen i statistikken for det 
efterfølgende kalenderår. Kalenderåret angiver starttidspunktet på 
uddannelsen og beregnes ved hjælp af startdatoen for første 
skoleforløbsplacering. 
 
 
Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Rapporten viser 
hvor mange elever, der tre måneder efter at have gennemført grundforløbets 
1. del ikke er i gang med GF2. Dette kan både være elever der er faldet fra 
mellem grundforløbets 1. og 2. del, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet 
ikke er overgået til grundforløbets 2. del eller elever der er startet på 

grundforløbets 2. del, men er faldet fra på opgørelsestidspunktet. 
 
I opgørelsen indgår kun elever, der er afgangsmeldt på grundforløbets 1. del. 
En elev indgår kun i statistikken, hvis eleven er startet på grundforløbets 1. 
del efter reformen trådte i kraft i august 2015 og er afgangsmeldt 
grundforløbets 1. del med adgangskoden ”33-Gennemført GF1”. Opgørelsen 
af kalenderåret 2015 omfatter elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. 
august-1. februar 2016.  
 
Rapporten er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative 
system EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt andet 
afgangsmeldinger og skoleperioder. 
 
Frafaldet mellem gf1 og gf2 er fordelt efter år for frafald. Dette stemmer ikke 
ifht. rapporten under klare mål 2, hvor frafaldet for elever, der er blevet 
færdig med gf1 i 2015 er placeret i kalenderåret 2016.   
 
Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløbet: Rapporten 
viser hvor mange elever, der 1 måned efter at have gennemført 

grundforløbet (efter reformen grundforløbets 2. del) ikke er i gang med et 
hovedforløb. Dette kan både være elever der er faldet fra mellem 
grundforløbet og hovedforløbet, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke 
er overgået til hovedforløbet, eller elever der er startet på hovedforløbet, 
men faldet fra på opgørelsestidspunktet. 
 
I opgørelsen indgår kun elever, der har gennemført grundforløbet i løbet af 
et kalenderår. Dvs. de har fået kvalifikation til hovedforløbet eller 
adgangsmeldt med gennemført grundforløb. En elev indgår kun i statistikken, 
hvis eleven har gennemført grundforløbet (efter reformen grundforløbets 2. 
del) i løbet af et kalenderår (dvs. perioden 1.januar-31.december). En elev 
har gennemført grundforløbet, hvis denne har fået kvalifikation til 
hovedforløbet eller er afgangsmeldt, som fuldført på grundforløbet (herunder 
også elever der afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet – 
fortsætter ej). 
 
I statistikken kan forekomme elever, der fx i 2014 får en kvalifikation til 
hovedforløbet og derefter i 2015 tager et opgraderingsforløb – i de tilfælde 
vil eleven tælle med i opgørelsen for både 2014 og 2015. 
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Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
  

Vi vil i det følgende redegøre for de særlige udfordringer, skolen har 

vedrørende frafald på skolen. 

Vi kan af tallene for Handlingsplan for 2017 konstatere, at frafaldet samlet 

er steget lidt: Hvor det samlede frafald lå på 43,9 % i 2012, var det 45,1 % i 

2013 og 46,7 % i 20147.  

Vi kan af den socioøkonomiske reference se, at skolens frafald er en 

anelse lavere end forventet. 

Ser vi på lidt nyere tal, ser det ud til at frafaldet er nogenlunde på samme 

niveau når vi ser isoleret på henholdsvis grundforløbet og hovedforløbet. 

Stigningen i frafald skyldes det øgede frafald i overgangen mellem grund- 

og hovedforløb.8   

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Kilde: Datavarehus: Frafald fra uddannelsesstart til evt. hovedforløb, status, 

3 måneder, 2012-2014. Der er ikke nyere tal. 

 
8 Til sammenligning har skolen i de tre år lagt ca. 13 procentpoint under 
landsgennemsnittet 

Tabel 11: Afbrud uden omvalg efter 3 måneder procentuelt fordelt på 

forløbene 

 

Kilde: Datavarehus: Supplerende indikatorer for frafald 

Hvem falder fra på uddannelserne og hvornår? 

Frafaldet på grundforløbet er i 2015 på 14,2 %. Det er et fald på 1,6 

procentpoint fra 2014.  

Dette dækker over, at det særligt er elever på 20 – 24 år, der falder fra på 

grundforløbet. 
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Tabel 12: Afbrud uden omvalg efter 3 måneder på grundforløbet - 

fordelt på alder, 2015 

Køn Alder (år) Antal % af aldersgruppe 

 
Alle 

-17 13 4,9% 
18-19 15 8,3% 
20-24 49 14,9% 
25 - 24 10,0% 

I alt  101 10,0% 

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på grundforløbet i 2015 

fordelt på institution, alder og uddannelse 

Som det fremgår af nedenstående figur er tendensen at frafaldet er 

faldende på grundforløbene for de unge elever op til 19 år samt de mere 

voksne elever på 25 år og derover. For eleverne på 20-24 år ser det 

derimod ud til at frafaldstallet ligger på samme niveau i 2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Afbrud uden omvalg efter 3 måneder på grundforløbet, fordelt 

på alder, 2013-2015 

 

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på grundforløbet fordelt på 

institution, alder og uddannelse 

Det ses endvidere af tabellen, at det i særdeleshed er mændene i alderen 

20-24 år, der havde et højt antal afbrud set i forhold til hele elevgruppen. 

Det er nyt at denne gruppe elever, der har det forholdsvise høje frafald. I 

de forrige år var det de 18-19 årige, der havde vores særlige bevågenhed.  
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Blandt kvinderne kan vi se, at det også her er de mere voksne elever fra 20 

år og derover, der har den højeste andel af afbrud.  

Tabel 14: Afbrud fordelt på køn, 20159 

Køn alder antal % af 
frafald 

Kvinder - 17 år 3 7% 

  18-19 år 7 17% 

  20-24 år 15 37% 

  25 - år 16 39% 

Kvinder i alt   41 100% 

Mænd - 17 år 8 16% 

  18-19 år 5 10% 

  20-24 år 31 62% 

  25 - år 6 12% 

Mænd i alt   50 100% 

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på grundforløbet fordelt på 

institution, alder og uddannelse 

 

Afbrud i forhold til uddannelsesudbud 

Ser man på afbrud i forhold til de konkrete uddannelsesudbud på 

grundforløbet viser der sig følgende billede: 

 

                                                             
9 Bemærk at tabellen er funderet på dataudtræk, hvor der forekommer 1 eller 
2 elever med en alder på en uddannelse, som har afbrudt. Da disse elever er 
udeladt af dataudtrækket af diskretionshensyn, betyder det at der er en vis 
usikkerhed i tabellens oplysninger. Dog viser egne undersøgelser at 
tendensen er den samme. 

Tabel 15: Antal afbrud på de enkelte uddannelser og indgange i 2013, 

2014 og 2015 

Uddannelse Antal 
2013 

Andel 
i % 

Antal 
2014 

Andel 
i % 

Antal 
2015 

Andel 
i % 

Kontor, handel og 
forretningsservice 

-   -   -   

Detailhandelsudd. med 
specialer 

-   -   11 25% 

Eventkoordinator 
uddannelsen 

-   -   -   

Finansuddannelsen -   -       

Generel 
kontoruddannelse 

-   -       

Handelsuddannelse 
med specialer 

-   -   3 12% 

Kontoruddannelse med 
specialer 

-   -   5 17% 

Merkantil 69 12% 57 14% 32 17% 

Omsorg, sundhed og 
pædagogik 

-   -   3 16% 

Frisør -   -   -   

Krop og stil 9 17% 6 17% 5 25% 

Sundhed, omsorg og 
pædagogik 

8 16% 8 12% 6 26% 

Tandklinikassistent -   -   6 24% 

Teknologi, byggeri og 
transport 

-   -   10 6% 

Bil, fly og andre 
transportmidler 

14 13% 11 9% 6 24% 

Bygge og anlæg 41 17% 42 17% 19 15% 

Cykel- og 
motorcykeluddannelsen 

-   -   4 24% 

Data- og 
kommunikations 
uddannelsen 

-   -   3 25% 

Elektriker -   -   5 22% 



21 
 

Industritekniker 
uddannelsen 

-   -   4 14% 

Maskinsnedker -   -   4 24% 

Mediegrafiker -   -   -   

Medieproduktion 4 8% 7 13% -   

Murer -   -   -   

Personvognsmekaniker -   -   4 33% 

Produktion og udvikling 14 13% 29 26% 7 12% 

Smedeuddannelsen -   -   3 19% 

Snedkeruddannelsen -   -   -   

Strøm, styring og IT 13 10% 14 13% -   

Teknisk designer -   -   3 19% 

Transport og logistik -   9 64%     

Træfagenes 
byggeuddannelse 

-   -   -   

VVS-energiuddannelsen -   -   -   

Web-integrator -   -       

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på grundforløbet fordelt på 

institution, alder og uddannelse 

Det ses, at de uddannelser, der havde et stort antal afbrud i 2013 også 

havde det i 2014.  Med de nye grundforløb i 2015 ser billedet mere spredt 

ud. Det skyldes at vi her ser en opgørelse for kalenderåret 2015 dvs. både 

gamle grundforløb indtil sommerferien og de nye grundforløb fra august 

2015. 

Andelen af afbrud i 2014 var særligt stort på ’Transport og logistik’ og 

’Produktion og udvikling’. I 2015 er det ’Personvognmekaniker’ og 

’Sundhed, omsorg og pædagogik’, der træder frem. 

Vore egne datatræk viser at i 2015 efteråret var det på ’Krop og stil’, 

’Medieproduktion’ samt ’Bil, fly og andre transportmidler’ at frafaldet var 

størst på grundforløbet. 

 

Tabel 16: Antal afbrud på de enkelte fagretninger efter 3 mdr., 2015 

 Uddannelse Antal Andel i % 

Bil, fly og andre transportmidler 32 40% 

Bygge og anlæg 67 34% 

Krop og stil 6 46% 

Medieproduktion 23 40% 

Merkantil 112 25% 

Produktion og udvikling 22 36% 

Strøm, styring og it 33 37% 

Sundhed, omsorg og pædagogik 9 24% 

Kilde: Uddata Z423 med data fra 1. august til 25. oktober 2015 

 

Hvornår falder eleverne fra? 

Som det fremgår af nedenstående figur med opgørelse på kalenderår, er 

det største frafald blandt grundforløbseleverne i de første 6 måneder. Og 

herefter er frafaldet begrænset. 
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Figur 17:  Antal afbrud uden omvalg på grundforløbet, fordelt over antal 

måneder fra tilgangstidspunktet 

 

Kilde: Datavarehus: Status efter start på grundforløbet fordelt på institution, 

alder og uddannelse 2013,2014 og 2015 

Hvorfor falder eleverne fra? 

Sammenligner vi frafaldet på grundforløbet i år med sidste års frafald, 

falder det først i øjnene at frafaldet generelt er lavere i 2016 end 2015, 

når vi ser på frafald 3. mdr. efter start. Frafaldet på Erhvervsfag 1 og GF1 

er stadig først og fremmest ”Fortrudt uddannelse”. På GF2 skyldes 

frafaldet primært ”Fortrudt uddannelse” og ”Bortvist/Udmeldelse”. På 

EUV er der i år en større del, der angiver ”Personlige forhold” som en 

grund til at stoppe på uddannelsen. 

Det er tydeligt, at frafaldet er størst på GF2/EUV.  

Figur 18: Frafald på grundforløb fordelt på afbrudsårsager 

 

Kilde: Z423 fra Uddata 
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Figur 19: Frafald på grundforløb fordelt på afbrudsårsager

 

Kilde: Z423 fra Uddata 

Skolens evalueringer af frafald og trivsel på de nye grundforløb indikerer 

at frafaldet på GF2 og EUV skyldes at en del af eleverne, ser 

overgangskravene til hovedforløb som en for stor udfordring. Det gælder 

især på de uddannelser, hvor eleverne skal opnå 2 eller flere grundfag i 

løbet af grundforløbets varighed på 20 uger. 

Frafaldet på hovedforløbet er steget en del fra 2013 til 2014 hvorefter 

frafaldet er 3,1 procentpoint lavere i 2015 end i 2014. 

Figur 20: Frafald på Hovedforløbet 2013,2014 og 2015

 

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på hovedforløbet 2013, 2014 
og 2015 - Afbrud uden omvalg  

 

Tabel 21:  Frafald på hovedforløb fordelt på uddannelser  

Uddannelse Antal 
2013 

Andel 
i % 

Antal 
2014 

Andel 
i % 

Antal 
2015 

Andel 
i % 

Detailhandels 
uddannelse med 
specialer 

4 5,4% 3 4,5% 7 9,2% 

Kontoruddannelse med 
specialer 

3 5,2% 9 25,7%     

Cykel- og 
motorcykeluddannelsen 

5 8,8% 4 7,5% 3 5,6% 

Murer 4 9,5% 3 7,5%     

Frisør     7 21,9%     

Sundhedsservice 
sekretæruddannelsen 

    3 10,7%     

Elektriker     11 13,1% 4 4,9% 
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Træfagenes 
byggeuddannelse 

    3 3,8%     

VVS- 
energiuddannelsen 

    3 8,6%     

Maskinsnedker         5 19,2% 

Mediegrafiker         3 17,6% 

 

Kilde: Datavarehus: Status efter start på hovedforløbet fordelt på institution, 

alder og uddannelse 2013,2014 og 2015 

Blandt uddannelserne er det i 2015 især på ”Maskinsnedker” og 

”Mediegrafiker”, at der i hovedforløbene er et ret stort afbrud. 

Ser man på, hvem der afbryder uddannelsen i 2015, viser det sig10, at 

kvinderne i højere grad end mændene falder fra. I alt er det 10,6 % af 

kvinderne, der afbryder, mens det for mændenes vedkommende er tale 

om 3,2 %.  Der har siden 2013 været en tendens til at frafaldet er øget 

blandt kvinderne og faldet blandt mændene. 

Resultatmålet på frafald på grundforløbet er baseret på en forventning 

om en mindre reduktion i frafaldet, da Erhvervsfag 1 og GF1 i højere grad 

er tilpasset de unge elevers behov og GF2 og EUV i højere grad tilgodeser 

de ældre elevers ønsker og behov. Det skyldes også den mere målrettede 

vejledningsindsats på grundforløbet. 

Resultatmålet på frafald på hovedforløbet er baseret ud fra ovennævnte 

tendenser, der peger i retning af frafaldet ligger ret stabilt omkring 7-8 %. 

Overgang fra grundforløb til hovedforløb. 

                                                             
10 Kilde: Datavarehus: Status efter start på hovedforløbet fordelt på 

institution, alder og uddannelse 2015 

 

Tendensen er at antallet af elever der går fra grundforløb til hovedforløb 

er faldende. 

Tabel 22: Antal elever der går fra grundforløb til hovedforløb fordelt på 

uddannelser11 

Antal elever År 

Uddannelse 
 

2013 2014 2015 

Detailhandelsuddannelse med specialer 74 67 72 

Generel kontoruddannelse     6 

Handelsuddannelse med specialer 24 21 32 

Kontoruddannelse med specialer 54 26 30 

Frisør 46 32 29 

Sundhedsservicesekretæruddannelsen 32 27 11 

Tandklinikassistent 37 25 28 

Cykel- og motorcykeluddannelsen 57 52 54 

Elektriker 71 84 80 

Industriteknikeruddannelsen 46 52 45 

Maskinsnedker 37 25 25 

Mediegrafiker 13 15 15 

Murer 42 39 28 

Smedeuddannelsen 47 54 39 

Snedkeruddannelsen 13 15 13 

Teknisk designer 13 14 6 

Træfagenes byggeuddannelse 70 78 61 

VVS-energiuddannelsen 36 35 56 

 
Hovedtotal 
 

 
712 

 
661 

 
630 

 

 

                                                             
11 Kilde: Datavarehus: Status efter 1 mdr. på hovedforløbet fordelt på 
institution, alder og uddannelse 2013,2014 og 2015 
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Selvom der er færre elever, der går fra grundforløb til hovedforløb kan vi 

på nedenstående figur se, at andelen af elever generelt ligger højere end 

på landsplan. 

Figur 23: Andelen af elever der går fra grundforløb til hovedforløb 

 

Kilde: Datavarehus: Frafald i overgang mellem grundforløb og hovedforløb 2 

måneder efter gennemførelse af grundforløbet, 2013, 2014, 2015 

Resultatmålet for overgang fra grundforløb til hovedforløb: På baggrund 

af udviklingen af andelen af elever, der går videre på hovedforløb 

forventer vi at andelen vil ligge omkring de 65 % 3 måneder efter 

gennemførelse af grundforløbet.  

Inden for uddannelserne er andelen af elever, der går direkte fra 

grundforløb til hovedforløb størst ved Frisør, VVS og Krop & stil samt Bil, 

fly og andre transportmidler. 

Figur 24: Overgang fra grundforløb til hovedforløb, fordelt på 

uddannelser 

 

Kilde: Datavarehus: Frafald i overgang mellem grundforløb og hovedforløb 3 

måneder efter gennemførelse af grundforløbet, 2015 

Da vi i det foregående talmateriale kunne se, at det i efteråret 2015 netop 

var inden for grundforløbene Krop og Stil, Medieproduktion samt Bil, fly 

og andre transportmidler, at vi havde det største frafald indikerer det, at 
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vi lykkedes med vores ”gennemførelses vejledning”: De elever der ikke 

bør, kan eller ikke har lyst til at gå på deres valgte uddannelse bliver 

vejledt til et - for eleven - bedre uddannelsesforløb.  

Det betyder at de resterende elever er motiverede og kan og vil deres 

uddannelse. Disse elever fortsætter på hovedforløbet. 

Ikke overraskende er det de yngste elever, der vælger den direkte vej.  

Figur 25: Overgang fra grundforløb til hovedforløb, fordelt på 

aldersgrupper. 

 

Kilde: Datavarehus: Frafald i overgang mellem grundforløb og hovedforløb 3 

måneder efter gennemførelse af grundforløbet, fordelt efter institution, fra 

uddannelse og alder, 2015 

Resultatmålet for påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb er 

baseret på en vurdering af, at øget fokus på pædagogik og didaktik samt 

gennemførelsesvejledning har en positiv betydning for elevernes 

mulighed for at påbegynde hovedforløb direkte efter grundforløb. 

 

Indsatser 
Forebyggelse af elevfravær og elevernes gennemførelse af deres 

uddannelse understøttes af skolens fokus på det pædagogiske og 

didaktiske arbejde. 

 Forankring af didaktiske metoder fra Progressiv Læring i 

tømrerafdelingen for at højne kvaliteten af undervisningen, 

styrke elevernes læring og arbejde for øget gennemførsel. 

Alle undervisere i tømrerafdelingen deltog i 2015 i et projekt under 

ministeriets FasholdelsesTaskforce (FAHOT). Projektets formål var at øge 

fastholdelsen af elever gennem arbejdet med didaktiske værktøjer fra 

Progressiv Læring; mere specifikt tydelige læringsmål og feedback. 

På eget initiativ har vi på skolen lavet en detaljeret plan for det videre 

arbejde og forankringen af metoder fra progressiv læring i 

tømrerafdelingen. Dette for at sikre, at metoder, der opleves som 

brugbare og relevante i undervisningen ikke glemmes med projektets 

afslutning, men bliver et naturligt element i undervisernes værktøjskasse, 

således at det øgede engagement metoderne opleves at have både ved 

undervisere og elever, bevares12 . 

                                                             
12 Se:   http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-
kvalitet/Q-
erhvervsuddannelser/Progressiv_Laering_i_toemrerafdelingen_plan_for_fora
nkring_foraar_2016.pdf 
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http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-erhvervsuddannelser/Progressiv_Laering_i_toemrerafdelingen_plan_for_forankring_foraar_2016.pdf
http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-erhvervsuddannelser/Progressiv_Laering_i_toemrerafdelingen_plan_for_forankring_foraar_2016.pdf
http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-erhvervsuddannelser/Progressiv_Laering_i_toemrerafdelingen_plan_for_forankring_foraar_2016.pdf
http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-erhvervsuddannelser/Progressiv_Laering_i_toemrerafdelingen_plan_for_forankring_foraar_2016.pdf
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 Udbredelse af elementer af PL til resten af organisationen, 

bl.a. gennem øget fokus på synlige mål, for at højne 

kvaliteten af undervisningen og styrke elevernes læring. 

Undervisere fra tømrerafdelingen faciliterer workshops for kolleger fra 

resten af organisationen i regi af Didaktiske Eftermiddage (se nedenfor). 

Undervisere fra tømrerafdelingen står desuden til rådighed for kolleger i 

forhold til inspiration og sparring mht. metodens redskaber.   

Elevtrivselsundersøgelsen fra 2016 viser en tydelig fremgang i elevernes 

tilfredshed med lærernes undervisningsform og øgede feedback.  

 Opmærksomhed på kontaktlærerfunktionen som 

udviklingspunkt 

Skolen er meget opmærksom på, at kontaktlærerfunktionen og 

funktionens formål og virke har effekt. I særdeleshed med indførslen af 

det nye grundforløb 1 er kontaktlærer opgaven blevet en anden. Således 

er der etableret et formelt og tættere samarbejde mellem kontaktlærerne 

og Herningsholm vejledningscenter med henblik på en løbende dialog om 

elevernes trivsel, læring, fremmøde, studieaktivitet, vejledning etc.  Der er 

udviklet et koncept for samarbejdet der bl.a. indeholder 2 årlige 

kontaktlærerseminar/kurser, der har til formål at udvikle og understøtte 

vejledningsarbejdet i afdelingerne, gennemført af kontaktlærerne med 

fokus på GF 1 og GF 2.  

 

 Herningsholm Erhvervsskoles EUD vejledning13 praktiserer 

gennemførselsvejledning og varetager følgende: 

- Indrekrutteringssamtaler 

- Gennemførsel af grundforløbsprøver og efterfølgende 

samtaler 

- Parathedsvurdering  

- Løbende vejledning på GF 1 og GF2 

- Individuel vejledning 

- Koordinering af studiepræstens funktion 

- Samarbejde med kontaktlærerfunktionen 

- Kontaktlærerseminar/kurser 

- Koordination og styring af brobygningen 

- SU. Hjemsøgning 

- SPS hjemsøgning 

- Løbende vejledning på hovedforløb 

- Informationsarrangementer 

- Samarbejde med misbrugsrådgivningen 

- Forældresamarbejde 

- Skolehjemssamarbejde 

- Gennemførsel af kurser for UU – vejledere, skolevejledere, 

produktionsskolen mv.  

- Gennemførsel af særlige vejledningsforløb for målgrupper 

med særlige behov for vejledning 

Ligeledes har skolen et udbygget samarbejde med UU i begge, 

ovennævnte kommuner. Endvidere har Herningsholm Erhvervsskole et 

                                                             
13 Se: http://herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-

organisation/Skolens_indsatsomraader_2015-2017x.pdf 

 
 
 

http://herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-organisation/Skolens_indsatsomraader_2015-2017x.pdf
http://herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-organisation/Skolens_indsatsomraader_2015-2017x.pdf
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samarbejde med fri- og efterskolerne.  Herningsholm Erhvervsskole indgår 

i alle relevante råd, udvalg og samarbejdsfora i kommunerne med relation 

til UU, udskolingen. 

 Motion og bevægelse på grundforløbene (forankring af 

afsluttet projekt) 

Forskning på området påviser, at motion og bevægelse i forbindelse med 

skoledagen understøtter elevernes læringspotentiale, læringsmiljøet samt 

udviklingen af elevernes selvværd og sociale relationer. På den baggrund 

har vi en generel forventning, om at en fortsat indsats for at integrere 

motion og bevægelse i skoledagen til en vis grad kan mødekomme det 

frafald, som kan henvises til ”personlige forhold”, visse grunde til 

”bortvist”, ”trives ikke” samt ”ej bestået”. Dette skal ske via en forankring 

af aktiviteterne fra projektet ”En hverdag i bevægelse”, som skolen 

gennemførte i 2016 i samarbejde med DGI med finansiering ved og i 

samarbejde med Herning Kommune. 

 

Aktiviteterne i projektet tæller følgende: 

o Kompetenceudvikling af grundforløbslærere 

o Etablering af motivatorfunktion til understøttelse af arbejdet med 

motion og bevægelse på Herningsholm Erhvervsskole, herunder 

oprettelse af side på skolens Intranet med inspiration til motion 

og bevægelse og med oplysninger om motions- og 

bevægelsesevents 

o Udarbejdelse af en definition og vægtning af motion og 

bevægelse på Herningsholm Erhvervsskole 

o Etablering af samarbejde med lokale foreninger organiseret under 

henholdsvis DGI og Herning Idrætsråd om tilbud til eleverne i og 

uden for skoletiden – dette på baggrund af forskning, der viser, at 

oplevelse af et godt helbred hænger signifikant sammen med, om 

man er fysisk aktiv uden for skolen. 

Undersøgelser og evalueringer har været en integreret del af projektet. 

Det indledende modulforløb i forbindelse med kompetenceudviklingen er 

blevet evalueret, ligesom elevernes oplevelse med motion og bevægelse i 

forbindelse med skoledagen og i fritiden er blevet undersøgt ved en 

baselineundersøgelse og en opfølgende undersøgelse. Herudover er 

lærernes arbejde med motion og bevægelse i hverdagen blevet evalueret. 

Undersøgelserne og evalueringerne blandt elever og lærere peger blandt 

andet på: 

o Motion og bevægelse er en del af skoleugen på grundforløbene 

o Et flertal af eleverne vurderer, at de kan koncentrere sig bedre og 

får mere energi ved bevægelse og fysisk aktivitet, og kun et fåtal 

vurderer, at de ikke får noget ud af det 

o Eleverne vil for de flestes vedkommende gerne motion og 

bevægelse i forbindelse med skoledagen 

o Størstedelen af eleverne er fysisk aktive i deres fritid, og en stor 

del af de elever, som ikke allerede er fysisk aktive i deres fritid, vil 

gerne være det – blandt andet på baggrund af de aktiviteter, som 

de er en del af i forbindelse med deres skoledag 

o Mange lærere vurderer, at de er rustet til at arbejde med motion 

og bevægelse i hverdagen, og mange lærere vurderer, at de kan 

motivere eleverne til at tage del i aktiviteterne 

o Mange lærere vurderer, at de snakker med deres kollegaer om 

motion og bevægelse i forhold til undervisningen på 

grundforløbene 

Undersøgelserne og evalueringerne blandt elever og lærere peger også på 

en række områder, hvor der er plads til forbedringer. Dette tages der 
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hensyn til i det kommende års arbejde med at forankre projektets 

aktiviteter. I planen indgår blandt andet sparring med ledere og 

medarbejdere ved motivatorerne, kompetenceudvikling af motivatorer, 

statusdrøftelse af arbejdet med motion og bevægelse på 

uddannelsesledermøder to gange årligt og opfølgning på arbejdet med 

motion og bevægelse over tid ved hjælp af de tilbagevendende 

evalueringer af GF1 og GF2 for elevernes og lærernes vedkommende. Der 

er desuden igangsat et større arbejde med etablering af motions- og 

bevægelsesfaciliteter på skolens udendørs områder. 

 

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, om det gennemførte 

projekt har haft en mærkbar effekt på frafaldet, men det er tydeligt, at 

projektet på mange måder har haft indflydelse på arbejdet med motion og 

bevægelse på alle niveauer i organisationen. Det er dog forventningen, at 

en fremadrettet indsats sammen med de mange nyetablerede motions- 

og bevægelsesfaciliteter vil få en mærkbar effekt på frafaldet blandt 

eleverne på grundforløbet. I den fremadrettede indsats i 2017 ønsker vi, 

på baggrund af erfaringerne fra det gennemførte projekt i 2016, at: 

o Have et særskilt fokus på den pædagogiske ledelses ansvar i 

forbindelse med arbejdet med motion og bevægelse 

o Lave et event for skolens elever og medarbejdere i forbindelse 

med indvielsen af de etablerede motions- og 

bevægelsesfaciliteter i samarbejde med lokale idræts- og 

sportsforeninger, blandt andet med demonstrationer ved sports- 

og idrætsudøvere 

o Udbygge samarbejdet med de lokale idrætsforeninger omkring 

tilbud til skolens elever i forbindelse med og ved siden af 

skoledagen 

Det er hermed sigtet, at arbejdet med motion og bevægelse forankres og 

udvikles på alle niveauer i organisationen med henblik på at understøtte 

grundforløbselevernes læring, trivsel, motivation og sundhed og ad den 

vej bidrage til at mindske frafaldet på grundforløbene. 

Der etableres en opfølgningsgruppe ift. ”motion og bevægelse” 

Følgegruppen har til formål, at afdække den samlede EUD – organisations 

indsats ift. Motion og bevægelse.  Gennem motivation og konkrete 

handlinger skal organisationens EUD underviseren til stadighed 

understøttes i arbejdet med motion og bevægelse i undervisningen. Dette 

skal bl.a. foregå gennem to årlige events for underviser og ledere med 

henblik på at skabe fornyet energi, motivation og faglighed i motions og 

bevægelses undervisningen.  
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Klare mål 3: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 
 

 2014 2015 2016 

 Antal Andel Andel, 
landsplan 

Antal Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål, 
andel 

Fuldførte med fag 

på ekspertniveau 
      20 % 

Tilgang til fag på 
højere niveau end 
det obligatoriske 

      9 % 

Tilgang eux 72 5,0% 2,3% 81 6,1% 5,1% 8 % 
Tilgang talentspor      0,6% 2 % 

 

Note: Rapporten viser data for to af de fire indikatorer for mål 3.1:  
 
”Tilgang til eux” viser andelen af eux-elever, der er startet på en erhvervsuddannelse (dvs. enten grundforløbets 1. eller 2. del eller hovedforløbet) i et givent 
kalenderår i forhold til alle elever der er startet på en erhvervsuddannelse. 
 
”Tilgang til talentspor” viser andel elever, som er startet på erhvervsuddannelsens hovedforløb i et kalenderår i forhold til alle elever med tilgang til hovedforløbet i 
året. Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-). Ved ”andele” er diskretionerede celler tomme.  
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Fastsættelse af resultatmål 
 

Resultatmålene er fastsat ud fra følgende datatræk fra Uddata: 

1. ’Andelen af fuldførte elever, der kan dokumenteres at have 

minimum ét fag på ekspertniveau i skoleåret 2015/16 i forhold til 

alle fuldførte elever i skoleåret’ er besvaret med Uddata Z8064 og 

Z8074. Her kan vi se, at 97 elever ud af 495 har valgt et eller flere 

fag på ekspertniveau. Andelen af elever med fag på ekspertniveau 

bliver således 19,5 %. Det skal tilføjes at når eleverne selv har 

valgt fag på ekspertniveau, så behøves det ikke at betyde, at alle 

eleverne reelt befinder sig på det niveau.  

2. ’Andel af elever med tilgang i skoleåret 2015/16, der har eller har 

haft fag på højere niveau end det obligatoriske fastsat af de 

faglige udvalg i forhold til alle elever med tilgang i skoleåret’. 

Denne midlertidige indikator er baseret på Uddata Z8073 og 

Z8022. Vi kan se at 8,6 % af eleverne har eller har haft fag på 

højere niveau. Vi forventer en lille stigning. 

3. Vi kan iagttage en stigende tendens i andelen af elever, der er i 

gang med EUX. Hvor der i 2014 startede 72 elever på EUX, hvilket 

svarer til en andel på 5 % af alle optagne elever på EUD, startede 

der 81 elever på EUX i 2016. Det er en andel på 6,1 % af EUD 

eleverne. Besvarelsen er baseret på Uddata Z8078. Vi forventer at 

flere elever vil vælge EUX fremover. Vi kan på skolen se en stærk 

tendens i den retning. 

4. Andelen af elever, der følger talentspor. Skolen har kun 

industriteknik elever, der kan gå på talentspor. Besvarelsen er 

baseret på Uddata Z8076. Vi forventer at niveauet for 2016 svarer 

til samme som 2015/16, nemlig 2 procent. 

Indsatser   
 

 Videreudvikling af teknisk og merkantil EUX 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at videreudvikle EUX 

på det tekniske og merkantile område, hvor intentionen er, at 

undervisningen på EUX i endnu højere grad skal centreres omkring 

projekter med endnu større sammenhæng mellem fagene. Afsættet for 

arbejdet med projekterne er blandt andet inspireret af Problembaseret 

Læring (PBL).  

Der arbejdes samtidig med at skabe en tættere fælles tilknytning til EUX-

afdelingen for de implementerede faglærere og på at styrke samarbejdet 

mellem faglærere og grundfagslærere14 . Dette for at eleverne oplever en 

større sammenhæng i deres EUX-uddannelse og oplever, at de er i gang 

med noget helt særligt. Således styrkes EUX’ renommé og der forventes 

en tilgang af elever. 

 Etablering af nyt Handelshus – særligt fokus på merkantil EUX 

 

I marts 2017 indvier Herningsholm Erhvervsskole nye topmoderne 

undervisningsfaciliteter til de merkantile erhvervsuddannelser – EUD og 

EUX.  

Handelshuset er indrettet i et nybyggeri og bliver fremadrettet 

omdrejningspunktet for de merkantile uddannelser på Herningsholm 

Erhvervsskole. Arkitekturen, indretningen, undervisningsudstyret mv. 

skaber rammerne for et inspirerende og tidssvarende 

                                                             
14 Se: http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-
erhvervsuddannelser/Procesplan_for_videreudvikling_af_tekninsk_EUX.pdf 

http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-erhvervsuddannelser/Procesplan_for_videreudvikling_af_tekninsk_EUX.pdf
http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-erhvervsuddannelser/Procesplan_for_videreudvikling_af_tekninsk_EUX.pdf
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undervisningsmiljøet, hvor undervisning, læring og faglighed går i indgreb 

med uddannelse, dannelse, udvikling og ungdomsmiljø. Handelshuset skal 

være stedet hvor de merkantile uddannelser på EUD og EUX skaber 

afsættet for udvikling, vejledning, virksomhedssamarbejde og praktik. 

I handelshuset vil de merkantile EUX uddannelser møde de tekniske EUX 

uddannelser i tværgående projekter på tværs af uddannelser og fag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klare mål 3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
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Beskæftigel
sesfrekvens
, landplan 

Antal 
færdig-

uddannede 

Antal 
færdig-

uddannede
, landsplan 

Beskæftigel
ses-

frekvens 

Beskæftigel
sesfrekvens
, landplan 

Antal 
færdig-

uddannede 

Antal 
færdig-

uddannede
, landsplan 

 

Beskæftigel
ses-

frekvens 

Beskæftigel
sesfrekvens
, landplan 

Antal 
færdig-

uddannede 

Antal 
færdig-

uddannede
, landsplan 

0,65 

 
0,71 586 33.187 0,67 0,7 502 33.123 0,7 0,72 588 33.459 
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Vurdering af resultater  
Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for de forskellige uddannelser på 

skolen ser således ud: 

Figur 26: Beskæftigelsesfrekvenser for nyuddannede året efter 

færdiggjort uddannelse 

 Beskæftigelsesfrekvens  

Uddannelse 2011 2012 2013 2014 

Cykel-og mc 
mekaniker 

0,78 0,63 0,75 0,81 

Detailhandels-
uddannelsen med 
specialer 

0,67 0,53 0,43 0,51 

Elektriker 0,77 0,63 0,69 0,76 

Frisør 0,63 0,71 0,7 0,64 

Industritekniker 0,8 0,69 0,61 0,76 

Kontoruddannelse 
med specialer 

0,79 0,85 0,68 0,84 

Maskinsnedker 0,76 0,62 0,71 0,67 

Mediegrafiker 0,62 0,72 0,7  

Murer 0,61 0,6 0,68 0,82 

Smed 0,77 0,68 0,76 0,71 

Sundhedsservice-
sekretær 

0,26 0,47 0,46 0,38 

Tandklinikassistent 0,59 0,72 0,64 0,58 

Træfagenes 
byggeuddannelse 

0,66 0,57 0,77 0,72 

VVS-energi 0,71 0,74 0,76 0,8 

I alt 0,69 0,65 0,67 0,7 

 

Vi har samlet set en stabil beskæftigelsesfrekvens på omkring 0,68 med en 

opadgående tendens i 2014. 

Ser vi på de enkelte uddannelser, kan vi fra 2011 til 2014 se en tendens til 

øget beskæftigelsesfrekvens ved cykel- og motorcykelmekanikerne, 

murer, sundhedsservicesekretæruddannelsen, træfagenes 

byggeuddannelse og vvs.  Samtidig kan vi iagttage en faldende frekvens 

ved detailhandelsuddannelsen med specialer, industritekniker, 

maskinsnedker, smede og tandklinikassistent. 

Når der vurderes på beskæftigelsesfrekvensen er det vigtigt at erindre, at 

frekvensen ikke siger noget om, hvor mange der vælger at videreuddanne 

sig på baggrund af det afsluttede hovedforløb. 

Supplerer vi med data for EUD elevernes socioøkonomiske status i 2014, 

nuanceres billedet. Her kan vi se, at det særligt er inden for 

teknologiområdet, strøm og elektronik samt grafisk teknik og 

medieproduktion, at de færdiguddannede ønsker at videreuddanne sig. 

For den sidstnævnte gruppe hænger det sammen med, at sektoren er 

præget af en høj grad af arbejdsløshed.15 

Vælger vi at se fremad, er der meget der tyder på, at udviklingen på 

arbejdsmarkedet i området er i bedring blandt andet på grund af de 

internationale konjunkturer. På 10 års sigt forventes16 højest vækst i 

efterspørgslen efter bygge- og anlægsuddannede og jern- og 

metaluddannede. 

                                                             
15 Danmarks Statistik, Statistikbanken, FORLOB50 og FORLOB51. Kilde: Datavarehuset 

16 ”Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i region Midtjylland”, Notat til 
temadrøftelse på møde i vækstforum den 24. februar 2016. Region 
Midtjylland, 2016 
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Det betyder at regionen i høj grad vil komme til at mangle faglært 

arbejdskraft. Vi forventer at beskæftigelsesfrekvensen vil øges inden for 

skolens uddannelser. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at medtænke 

rekruttering til uddannelserne og skabelse af praktikpladser i indsatser. 

Indsatser 
Herningsholm Erhvervsskole er en vigtig part i den aktuelle og ikke mindst 

fremtidige indsats med henblik på at medvirke til at uddanne flere 

faglærte medarbejdere til virksomhederne i alle brancher. Herningsholm 

Erhvervsskole vil fortsat fokusere på elevrekruttering ift.  

- Øget samarbejde med kommunernes skoleforvaltning, UU – 

centre, de enkelte folkeskoler samt fri- og efterskoler, ift. 

rekruttering af elever direkte fra grundskolens 9. og 10. klasser. 

Dette sker bl.a. gennem lokale Skills arrangementer, 

Informationsarrangementer for elever og forældre, 

informationskampagner, uddannelsesmesser, lærerrettede EUD 

arrangementer mv.  

- Øget samarbejde med kommunernes beskæftigelses og 

arbejdsmarkedsafdelinger mhp. rekruttering af ledige 

uddannelsesparate borgere. Dette sker bl.a. samarbejde om 

voksenvejledning, informationsprojekter, sambesøg med 

jobcentre mv. 

- Virksomhedsopsøgende arbejde mhp. at informere 

virksomhederne om muligheden for at tage elever og lærlinge, 

informere om godkendelsesprocedure, informere om EUV mv. 

- Virksomhedsopsøgende arbejde ift. opsøgende VEU – besøg på 

virksomhederne 

- Samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg ift. hjemsøgning af 

AUB midler og besøg i virksomhederne mhp. at øge 

overgangsfrekvensen fra grundforløb til hovedforløb gennem 

etablering af flere praktikpladser 

- Samarbejde med faglige organisationer om information om 

erhvervsuddannelse(EUV) målrettet såvel ledige som 

beskæftigede 

- Styrkelse af indsatsen i Herningsholm Praktikcenter mhp. at 

forkorte elevernes periode som skolepraktikelev og øge antallet 

af praktikker i virksomhederne 

- Styrkelse af Herningsholm Erhvervsskoles samlede informations 

og praktikskabende indsats ift. omverdenen og skolens 

interessenter 

Indsatserne harmonerer således med Region Midtjyllands 

praktikpladsanalyse fra 2015. Her er behovet for indsatser skitseret 

således: 

Figur 27: Hvad påvirker erhvervsskolernes image 
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Klare mål 4: Elevernes trivsel17 
 

  2015 2016 

Institution  Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

Elevtrivsel 
(Generel 
indikator) 

4,0 4,0 4,1 

Trivsel i praktik 4,0 4,1 4,0 

 

 

 

 

                                                             
17 Note: Generel Trivsel er den samlede indikator for elevtrivsel på 

erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i 
de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, 
Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner. Spørgsmål som indgår i 
indikatoren Praktik er ikke en del af Generel trivsel, da det kun er elever på 

hovedforløbet, som har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik. 
 
Trivsel i praktik indeholder seks spørgsmål, som omhandler elevernes 
oplevelse af den støtte de fik til at finde en praktikplads, om de følte sig 
forberedte til skoleforløb, praktik eller skolepraktik, om det de lærer i 
skoleforløbene kan anvendes i praktikken, og om de er glade for at være i 
praktik eller skolepraktik. Spørgsmålene er kun stillet til elever på 
hovedforløbet. Afhængigt af om eleverne er i skolepraktik eller 
uddannelsesaftale, er der en mindre variation i formuleringen af spørgsmålene 
(f.eks. Jeg er glad for at være i praktik/Jeg er glad for at være i skolepraktik). 
 
Begge indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel 
og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel. 
 
Datagrundlaget stammer fra den årlige obligatoriske trivselsmåling 

Vurdering af resultater 
 

Ser vi på Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) for 2015 og 2016 kan vi se en 

fremgang på den overordnede trivsel fra 84 indekspoint i 2015 til 87 

indekspoint i 2016. 

Vi ligger med ETU´en for 2016 nu blandt de 5 erhvervsskoler i landet med 

den højeste elevtrivsel. 

Trivslen ligger i undervisningen. 

Undersøgelsen viser en fremgang på især vurderingen af undervisernes 

praksis.  

Figur 28: Elevernes vurdering af de enkelte indsatsområder, ETU 2016 
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I forbindelse med implementeringen af erhvervsskolereformen har vi på 

skolen et stort fokus på det pædagogiske og didaktiske arbejde18 . 

Elevtrivsel handler om at eleverne trives med at modtage læring: At 

undervisningen giver mening, at der stilles passende krav til eleverne, og 

at målene med undervisningen står klart for eleverne.  

Kompetenceudvikling af undervisere og ledere. 

De seneste år har der været fokus på kompetenceudvikling f.eks. i forhold 

til pædagogisk ledelse og refleksion over egen underviserrolle. Vi tror at 

trivsel og tryghed blandt eleverne meget handler om, hvor dygtige og 

præcise ledelse og undervisere er til at sætte klare og tydelige mål og give 

feedback; samt naturligvis er et højt faglig niveau i undervisningen. Der er 

på skolen således arbejdet med progressiv læring. 

Trivsel – også uden for skolen 

Trivsel handler også om, at man som elev føler sig fysisk og psykisk tryg i 

skolen og på sit praktiksted. De nye grundforløb har vist sig at fungere 

som en tryg ramme for især de unge elever. Men eleverne skal også trives 

på praktikstederne. Det er alle interessenter omkring eleverne, der skal 

tage ansvar og hele tiden være opmærksomme på at eleverne trives og 

udfordres på passende niveau. 

Skolens udfordring ligger i kunne påvirke virksomhederne til aktivt at 

understøtte elevernes skoleforløb. Vi kan af vores ETU fra 2016 

konkludere, at eleverne savner større sammenhæng mellem skole og 

praktikforløbene. 

                                                             
18 Se afsnit om det skolens FDPG.  

 

Skolen er bekendt med at samarbejdet med virksomhederne kan være 

hæmmet og at virksomhederne ind i mellem oplever et manglende 

samarbejde med erhvervsskolerne, herunder at f.eks., komplekse 

administrative processer i kunderelationen kan være behæftet med fejl. 

For at imødegå denne problematik og øge virksomhedernes oplevelse af 

god kundeservice har Herningsholm Erhvervsskole rettet blikket indad og 

har erkendt denne problematik. Skolen har derfor iværksat ’Kvalitet i 

kundeprocesser’ – der igennem en LEAN-proces skal stille skarpt på bl.a. 

skolens samarbejde med virksomhederne.  

Vi kan allerede nu se effekten i ETU 2016 hvor elevernes oplevelse af 

kundecenterets service er øget med 10 indekspoint. 

 

Fastsættelse af resultatmål 
 

Der er naturligvis stadig plads til forbedring, men efter skolens 

vurdering er der ikke behov for helt nye initiativer, men en 

fortsættelse af den udvikling der er godt i gang og bruge ETU og VTU 

resultaterne til at fastholde og styrke bevidstheden om den gensidige 

forpligtelse i forhold til elevernes uddannelse og den nødvendige 

rollefordeling. 
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Praktikpladsopsøgende arbejde  
  

Data for eleverne 3 måneder efter grundforløb 

Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb? 

Institution OPGØRELSESPERIODE  
(Periode hvor kvalifikationen er opnået) 

2014 
(1.1.-31.12.2014) 

2015  
(1.1.-31.12.2015) 

2016 
(1.1.-31.12.2016) 

 
INDIKATORER 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL, 
andel 

Herningshol
m 
Erhvervsskol
e 

I hoved-
forløb 

I ordinær aftale 304 32,97 28,02 268 31,35 27,40 34 % 

I skolepraktik 169 18,33 12,92 149 17,43 12,93 19 % 

I restaftale 15 1,63 1,03 13 1,52 1,11 2 % 

I anden type aftale 123 13,34 9,67 98 11,46 10,26 12 % 

I uddannelse uden praktik 24 2,60 2,25 19 2,22 1,99 2 % 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende 51 5,53 7,79 64 7,49 7,85 6 % 

Ikke praktik-pladssøgende 236 25,60 38,31 244 28,54 38,46 27 % 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 
Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb. Herunder opgøres det, om 
eleverne er i gang med et hovedforløb, og i givet fald på hvilken måde. Tabellen viser desuden, hvor mange elever der ikke er i gang med et hovedforløb. Elever, der ikke er i gang med 
et hovedforløb, er elever, der har gennemført et grundforløb og som tre måneder efter enten er praktikpladssøgende eller ikke optræder i de øvrige statuskategorier i tabellen. Elever, 
der har afsluttet deres grundforløb i de angivne perioder, er medtaget i opgørelsen.  
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Vurdering af udviklingen samt fastsættelse af 
resultatmål 
 

Resultatmålene er udtryk for en oplevelse af en fremgang i 

byggebranchen og et øget fokus på det praktikpladssøgende arbejde.  

Vi lykkedes godt med vores praktikpladsopsøgende arbejde idet vi for 

nogle uddannelsers vedkommende har skaffet restlære- eller delaftaler 

for alle elever, der startede i skolepraktik. 

I 2016 ligger vi således over måltallet for indgåede praktikaftaler med 110 

%. 

 

Måltallene er endvidere afgivet ud fra de forventninger en ny 

trepartsaftale med videre afføder. Det betyder konkret at forholdet 

omkring skolepraktik og VFU bliver ændret. Samtidig kan den større 

godtgørelse/bøde påvirke billedet. 
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Data for elever i skolepraktik  

Tabel 2: Gennemsnitlig tid for en skolepraktikelev i skolepraktik, medtaget VFU 

Institution OPGØRELSESPERIODE  
(perioden hvor elever der er påbegyndt følges i 10 mnd.)  

2013/2014 
(1.8.2013-1.8.2014) 

2014/2015 
(1.8.2014-1.8.2015) 

2015/2016 
(1.8.2014-1.8-2015) 

Herningshol
m 
Erhvervsskol
e 

INDIKATORER Gennemsnitligt antal dage i SKP, 
medtaget VFU 

Gennemsnitligt antal dage i SKP, 
medtaget VFU  

Gennemsnitligt antal 
dage i SKP 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 169 175 160 168 155  

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ 150 159 139 154 136  

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og forretningsservice’ 184 183 178 177 175 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’   159   155  

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ 163 177 155 169 152 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 

Note: Tabellen viser, hvor mange måneder en skolepraktikelev i gennemsnit opholder sig i skolepraktik i de første 10 måneder efter, at de er begyndt. Populationen i denne opgørelse 

er elever, der enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i den angivne periode. Eleverne er fulgt 10 måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med 

skolepraktik i perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra periodens startdato og 10 måneder frem. Hvis en elev har flere skolepraktikaftaler på samme uddannelse i perioden, 

er opfølgningsperioden opgjort ud fra den første aftale. Gennemsnitligt antal måneder i skolepraktik i de første 10 måneder efter indskrivning er opgjort ud fra varigheden af 

skolepraktikken fratrukket varigheden af evt. delaftaler. Delaftaler fratrækkes, fordi eleven formelt set er indskrevet i skolepraktik, når vedkommende er i gang med en delaftale. 

Varigheden er opgjort i hele måneder med en gennemsnitsvarighed pr. måned på 30,4 dage. Gennemsnitligt antal måneder i skolepraktik er opgjort med virksomhedsforlagt 

undervisning. 
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Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 

Institutio
n 

OPGØRELSESPERIODE  
(perioden hvor elever der er 
påbegyndt følges i 10 mnd.) 

2013/2014 
(1.8.2013-1.8.2014) 

2014/2015 
(1.8.2014-1.8.2015) 

2015/2016 
(1.8.2015-1.8.2016) 

Hernings
holm 
Erhvervss
kole 

INDIKATORER Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven 
opnår… 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven 
opnår… 

Gennemsnitligt antal i dage SKP 
inden eleven opnår… 

… 1. rest-
/kombinationsaftale 

… 1. delaftale/korte 
aftale 

… 1. rest-
/kombinationsaftale 

… 1. delaftale/korte 
aftale 

… 1. rest- 
/kombinations-

aftale 

… 1. delaftale/ 
korte aftale 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institutio
n 

Landsplan Institutio
n 

Landsplan Institutio
n 

Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 177 171 143 131 178 178 125 118 175 125 

Uddannelser inden for ’Omsorg, 
sundhed og pædagogik’ 

208 164 126 139 163 171 93 112 165 100 

Uddannelser inden for ’Kontor, 
handel og forretningsservice’ 

175 183 197 216 189 184 161 162 175 170 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser’ 

  153   128   155   115   

Uddannelser inden for ’Teknologi, 
byggeri og transport’ 

170 174 127 126 177 185 115 115 175 115 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 

Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal måneder, der går, fra eleverne påbegynder et skolepraktikforløb, til de indgår deres første uddannelsesaftale. Populationen er elever, der 

enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i den pågældende periode. Eleverne er fulgt 10 måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i 

perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra periodens startdato og 10 måneder frem. For elever med flere skolepraktikaftaler er opfølgningsperioden opgjort på baggrund af 

den første aftale. I tabellen er opgjort det gennemsnitlige antal måneder i skolepraktik inden første delaftale eller kortaftale og det gennemsnitlige antal måneder i skolepraktik inden 

første kombinationsaftale eller restaftale. En elev kan godt indgå i begge grupper, hvis eleven først indgår fx en delaftale og senere en restaftale. Gennemsnitligt antal måneder i 

skolepraktik i de første 10 måneder efter indskrivning er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken, indtil første aftale indgås. Perioden i skolepraktik er opgjort i antal måneder med 

en gennemsnitsvarighed pr. måned på 30,4 dage. 
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Tabel 4: Skolepraktikelever uden uddannelsesaftale efter 12 måneder i skolepraktik 

Institution OPGØRELSESPERIODE 2013/2014 
(1.6.2013-1.6.2014) 

2014/2015  
(1.6.2014-1.6.2015) 

2015/2016 
(1.6.2015-
1.6.2016) 

UDDANNELSER Antal uden 
aftale 

Andel uden 
aftale 

Andel, 
Landsplan 

Antal uden 
aftale 

Andel uden 
aftale 

Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL, 
andel 

Herningshol
m 
Erhvervsskol
e 

Alle uddannelser 199 100 100 235 100 100 100 % 

Uddannelser inden for ’Omsorg, 
sundhed og pædagogik’ (n = xx) 

10 5,03 3,85 23 9,79 3,53 10 % 

Uddannelser inden for ’Kontor, handel 
og forretningsservice’ (n = xx) 

76 38,19 23,78 73 31,06 25,94 35 % 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser’ (n = xx) 

    13,57     13,95  

Uddannelser inden for ’Teknologi, 
byggeri og transport’ (n = xx) 

113 56,78 58,80 139 59,15 56,58 55 % 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 

Note: Tabellen viser andelen af elever, der ikke indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed i de første 12 måneder i skolepraktik. Skolepraktikelever uden uddannelsesaftale kan 

have gennemført et eller flere VFU-forløb som en del af skolepraktikken i den periode, hvor de ikke har haft aftale.  

 

Vurdering af udviklingen i resultater og 
fastsættelse af resultatmål 
 

Vi kan af tabellerne se, at skolens elever gennemsnitligt er i SKP (medtaget 

FVU) i kortere tid end landsgennemsnittet. Det skyldes bl.a. at vi i skolens 

normal dækningsområde, oplever en svag stigende tendens til, at 

virksomhederne i stigende grad indgår praktikaftaler med eleverne. Det er 

en tendens vi forventer vil fortsætte. Endvidere har skolen intensiveret 

skolens praktikskabende initiativer og aktiviteter, herunder det 

opsøgende, virksomhedsrettede arbejde. Her for uden arbejder skolen 

med at udvikle elevernes egen kompetence ift. at opsøge virksomhederne 

mhp. at søge og opnå en praktikaftale.  

Ser vi på hvor lang tid, der går før en skolepraktikelev får første 

uddannelsesaftale, bruger skolens elever samlet samme antal dage i SKP 

inden de opnår en rest-/kombinationsaftale som landsgennemsnittet. 

Skolens elever bruger til gengæld flere dage i SKP end landsgennemsnittet 

inden de opnår delaftale/korte aftale.  

Der er forskel i mellem uddannelserne. 

For rest-/kombinationsaftalerne gælder, at elever indenfor ’Teknologi, 

byggeri og transport’ bruger kortere tid end landsgennemsnittet. Elever 

indenfor ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ bruger færre dage i 2014/15 

end i 2013/14. Vi mener denne tendens er et udslag af en stigende vækst i 

brancher og virksomheder som ligger inden for ovennævnte 

uddannelsesområder.  
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Omvendt bruger elever indenfor ’Kontor, handel og forretningsservice’ 

flere dage i 2014/15 end 2013/2014. Skolen oplever, at eleverne har 

vanskeligere ved at opnår praktikplads inden for disse områder. Dette kan 

skyldes, at virksomhederne især i detailområdet, handel og service i en vis 

grad ansætter ufaglært arbejdskraft i jobområder som tidligere var besat 

af elever under uddannelse.  Når vi har sat resultatmålet til samme niveau 

som 2013/14 skyldes en forventning om, at det vil falde tilbage det forrige 

leje.  

For delaftale/korte aftaler kan vi se, at elever indenfor ’Kontor, handel og 

forretningsservice’ og ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ bruger færre dage 

end landsgennemsnittet og elever indenfor ’Teknologi, byggeri og 

transport’ ligger på niveau med landsgennemsnittet. Skolens 

praktikpladssøgende arbejde har især båret frugt her. Dette kan skyldes 

en stigende tendens til, at virksomhederne oftere indgår del og korte 

aftaler med eleverne, end tidligere set.  

Vi kan endvidere se, at der er flere SKP-elever uden uddannelsesaftale 

efter 12 måner i skolepraktik indenfor ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ 

og ’Kontor, handel og forretningsservice’ end landsgennemsnittet. Til 

gengæld er der færre elever indenfor ’Teknologi, byggeri og transport’ 

uden uddannelsesaftale end landsgennemsnittet. Vi forventer at denne 

tendens vil holde fordi, som tidligere nævnt, at skolen oplever en stigende 

tendens til at virksomhederne, som følge af øget ordretilgang og generel 

vækst øger antallet af medarbejdere, herunder elever.  

Resultatmålene er sat ud fra ovennævnte forventninger. 

 

 

Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde 
 

Det praktikpladsopsøgende arbejde er opdelt i to faser pre og post GF 2, 

og varetages primært at Herningsholm Erhvervsskoles 

virksomhedskonsulenter.  

Intentionerne med at opdele indsatsen i to faser er, at de initiativer der 

tages har hver sin berettigelse alt efter hvor langt eleven befinder sig i GF2 

forløbet.  

I pre fasen, som ligger i uge 1-3 fokuseres der på at eleverne opnår de 

nødvendige kompetencer inden for praktikpladssøgning. Dette foregår 

bl.a. gennem virksomhedsbesøg, undervisning i cv skrivning, undervisning 

i sociale medier, træning i jobsamtaler, samt personlig fremtræden. 

Derudover oprettes alle elever i skolens praktik dating portal ’Praktik 

Service’, der ligeledes udgør elevens elevkort.  

Virksomhedskonsulenterne besøger efterfølgende klasserne månedligt, 

således at eleverne får den nødvendige støtte, samt at fokus på 

praktikpladssøgning holdes i elevernes bevidsthed. Dette giver også 

virksomhedskonsulenten et løbende overblik over, hvordan praktikplads 

situationen udvikler sig i den pågældende klasse. 

Med afsæt i hvordan praktikplads situationen udvikler sig på de forskellige 

uddannelser, målretter virksomhedskonsulenten indsatsen mod bestemte 

faggrupper og virksomheder. Dette koordineres i samarbejde med 

Herningsholm Erhvervsskoles kundecenter. Kundecenteret lever en liste 

over elever der er eller bliver udlært i GF2 perioden, hvorefter 

virksomhedskonsulenten retter henvendelse til de pågældende 

virksomheder for at afdække muligheden for at tage en ny elev. Ledige 

praktikpladser bliver efterfølgende formidlet til eleverne. Denne strategi 
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sikrer at det indsatsen målrettes potentielle ikke-besatte praktikpladser, 

samtidig med virksomhedskonsulenten primært plejer relationen til 

skolens faste kunder. 

Når GF2 er afsluttet starter fase to ´´post´´ af det praktikpladsopsøgende 

arbejde. Her overtager Herningsholm Erhvervsskole Praktikcenter 

håndtering af de elever der ved GF2s afslutning ikke havde en 

praktikplads.  

Skolepraktikken starter med en intro uge, med fokus på at løfte elevernes 

kompetencer inden for praktikpladssøgning bl.a. med foredrag og 

undervisning fra samarbejdspartnerne Trend Mogensen og rekrutterings 

konsulenthuset Pro & Co.  Skolepraktik instruktøren støtter efterfølgende 

eleven i praktikpladssøgningen og sikrer eleven muligheden for 

udstationeringer i VFU og Del aftaler med henblik på en ordinær 

praktikplads.  

Skolepraktik instruktøren modtager ligeledes ugentligt en liste fra 

kundecenteret med elever, der er i en kort aftale, og retter henvendelse 

til elevernes mester med henblik på at tilvejebringe en restlære kontrakt, 

eller tilbyde virksomheden en ny elev. 

Virksomhedscenterets opgave består i post fasen primært i at rette 

henvendelse til tidligere og nye kunder med henblik på at oprette nye 

praktikpladser og få godkendt flere virksomheder til praktikplads.  

Indsatsen målrettes på baggrund af data indsamlet fra kundecenteret, 

praktikcenteret, samt med afsæt i LUU møderne. 

Virksomhedskonsulenten formidler efterfølgende disse praktikpladser til 

praktikcenteret.      
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Det fælles didaktiske og pædagogiske 
grundlag (FDPG)/årlige temaer 
 

Didaktiske udviklingsprojekter 
Vi bestræber os kraftigt på, at der er tydelig sammenhæng mellem de 

didaktiske udviklingstemaer og -projekter, vi arbejder med under den 

fælles paraply, der hedder FDPG. Således vil temaerne i 2017 have afsæt i 

de for året besluttede pejlemærker fra FDPG. Ad den vej sikrer vi dels en 

løbende italesættelse af og opmærksomhed på FDPG, dels at 

udviklingstiltag og fokusområder opleves som sammenhængende og 

relevante, hvilket vi ser som en forudsætning for at de forankres. Vi 

arbejder i det hele taget fokuseret på at inddrage flere led i 

organisationen i hele processen i udviklingsprojekter, da vi tror på, at nye 

processer og procedurer ad denne vej forankres hurtigere, nemmere og 

med langt mindre modstand. Derfor vil didaktiske og pædagogiske 

udviklingstiltag også blive drøftet i eller blandt medlemmer af 

pædagogisk-didaktisk udvalg, før de besluttes.   

Skolens FDPG kan findes her. FDPG blev i foråret 2016 formuleret af 

pædagogisk-didaktisk udvalg, hvor repræsentanter for flere led i 

organisationen er medlemmer; fra undervisere til uddannelseschefer og 

arbejdet med etableringen udspringer også fra dette udvalg.  

Arbejdet med etableringen og forankringen af FDPG er en fortsat, cirkulær 

proces, hvor videndeling og samtalen om den gode undervisning er i 

centrum. Således centreres arbejdet med etableringen af FDPG om 

Didaktiske Eftermiddage, som afholdes tre-fire gange årligt, samt 

anvendelsen af etableringsskemaer i de enkelte afdelinger. 

Etableringsplanen for FDPG er nærmere beskrevet i HPØG 2016.  

Videndeling er desuden generelt et fokuspunkt i udviklingen af vores 

kultur og det skal opleves som naturligt at dele sine erfaringer og gode 

idéer med sine kolleger både i og uden for afdelingen. Derfor er den 

enkelte afdeling også forpligtet på at dele den viden og erfaring, der opnås 

gennem mindre, lokale udviklingsprojekter med resten af organisationen.  

Videndeling i forbindelse med projekterne, samt fælles faglige inputs vil 

primært finde sted på de didaktiske eftermiddage, hvor pejlemærker fra 

FDPG definerer temaerne.  

I 2017 er det følgende pejlemærker fra FDPG, der er fokus på:  

Vi kender kunderne; Didaktisk Eftermiddag, marts, primært fokus på 

feedback i undervisningen. 

Vi bygger broer; Didaktisk Eftermiddag maj, primært fokus på 

helhedsorientering og tværfaglighed.  

Vi støber fundamenter; Didaktisk Eftermiddag, oktober, primært fokus på 

lærer-elev-relationen som trivsels- og læringsforudsætning 

Feedback i undervisningen (udvidelse af samarbejde med FAHOT om 

Progressiv Læring) 

I 2015 deltog tømrerafdelingen i et udviklingsprojekt i 

FastholdelsesTaskforce (FAHOT)-regi om progressiv læring. I 2016 blev 

læringen fra projektet delt med andre undervisere, blandt andet på en 

didaktisk eftermiddag. Vi har nu indgået tillægsaftale om yderligere 

udbredelse til hele skolen. I denne sammenhæng afholdes en didaktisk 

eftermiddag i marts med fokus på feedback.  

https://www.herningsholm.dk/kvalitet/erhvervsuddannelser/faelles-didaktisk-og-paedagogisk-grundlag/
http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Paedagogiske-vaerktoejer/Progressiv-laering
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Dette udviklingstema støtter således også op om Mål 2 i Aftale om bedre 

og mere attraktive erhvervsuddannelser: Flere skal fuldføre en 

erhvervsuddannelse.  

 Helhedsorientering og tværfaglighed (samarbejde med 

læringskonsulenterne) 

I foråret 2017 starter vi et projekt op i samarbejde med UVM’s 

læringskonsulenter med temaet ”Helhedsorientering og tværfaglighed”. 

Fokus i projektet er på de enkelte uddannelser og dermed primært på 

grundforløb 2 og hovedforløbet. Designet for projektet er endnu ikke 

aftalt, men der er dog aftalt følgende rammer: Den didaktiske eftermiddag 

i maj med pejlemærket ”Vi bygger Broer” skal indgå. Samtidig er vi enige 

om, at med dette tema er det i særdeleshed vigtigt, at det starter ved 

uddannelseslederne, da det kræver tydelig prioritering af ressourcer at 

lykkes med at skabe meningsfuld tværfaglighed og helhedsorientering. Vi 

vil desuden inddrage de nye modeller for LUP (se nedenfor), hvor 

tværfaglighed og helhedsorientering også er ret centralt og et 

udviklingsarbejde kan derfor også støtte arbejdet med implementeringen 

af disse.  

 

 Den gode lærer-elev-relation som trivsels- og 

læringsforudsætning 

I anden halvdel af 2017 planlægger vi at gennemføre et projekt, hvor 

fokus er på den gode lærer-elev-relation som grundlag for øget trivsel og 

læring. Forløbet vil have fokus på grundforløbene og i særdeleshed på 

GF1, hvor vores erfaring fra de to foregående år er, at relationen. Designet 

for projektet er endnu ikke vedtaget, men det er besluttet at den 

didaktiske eftermiddag i oktober med pejlemærket ”Vi støber 

fundamenter” skal indgå i projektet. Dette udviklingstema støtter også op 

om Mål 4 i Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser: 

Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.  

Organisatoriske udviklingsprojekter 
 

Ud over ovenstående didaktiske udviklingsprojekter arbejder vi også med 

tre store, organisatoriske udviklingsprojekter, som alle tre har sit afsæt i 

arbejdet med de fire politiske mål. Et stort udviklingsprojekt omkring 

Digitalisering, blev igangsat i 2016 og løber frem til 2020 og så blev der 

kort før årsskiftet igangsat to nye udviklingsprojekter for 2017: 

”Brobygning, der virker” og ”LUP’en som arbejdsredskab”. Førstnævnte 

relaterer sig desuden til Vi handler og blev behandlet på en Didaktisk 

Eftermiddag i maj 2016. De andre to skal ses i sammenhæng med 

pejlemærket Vi bygger broer. Projekterne beskrives nedenfor. Derudover 

foregår der mindre udviklingsprojekter i de enkelte afdelinger, som 

knytter sig til det enkelte team eller den enkelte underviser med det sigte 

hele tiden at højne kvaliteten af undervisningen.  

 Brobygning, der virker 

I slutningen af 2016 igangsatte vi projektet ”Brobygning, der virker”. 

Projektet har til formål at gentænke hele håndteringen af brobygning 

både på langt og på kort sigt. Arbejdet foregår i en arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra flere lag og funktioner i organisationen, for at sikre 

bredt ejerskab. Gennem en grundig drøftelse af, hvad brobygning kan og 

skal være på Herningsholm Erhvervsskole, herunder en definition af 

formålet og målgruppen, er formålet med forløbet i arbejdsgruppen at nå 

frem til en vision og mission for brobygning på Herningsholm 

Erhvervsskole, for derefter at komme med et udspil til en ny procedure 

for håndteringen af brobygning.  
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Arbejdet udspringer af et lokalt støtter også op om Mål 4 i Aftale om 

bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser: Tilliden til og trivslen på 

erhvervsuddannelserne skal styrkes. 

 LUP’en som arbejdsredskab 

For at højne kvaliteten af uddannelserne og med de fire politiske mål for 

øje igangsatte vi i slutningen af 2016 et udviklingsprojekt med titlen 

”LUP’en som arbejdsredskab”. Målet med forløbet er at implementere 

fem nyudviklede modeller, der tilsammen skal udgøre vores LUP’er. 

Modellerne forventes fuldt indfaset i alle afdelinger i juni 2018. Formålet 

med forløbet er følgende:  

- At skabe større ejerskab for LUP’erne blandt uddannelseslederne, 

således at LUP’erne bliver et redskab i hverdagen, dels i 

uddannelseslederens pædagogiske ledelse, dels i undervisernes 

praksis. 

- At gøre LUP’erne og deres indhold til et naturligt redskab i 

uddannelsesledernes og undervisernes daglige praksis med at 

skabe sammenhæng i elevernes uddannelser. 

- At skabe en ny model for LUP hvor GF 2 og hovedforløbet 

beskrives samlet 

- At FDPG bliver et naturligt afsæt for den måde, hvorpå man taler 

om, planlægger og gennemfører undervisning.  

- At skabe nogle LUP’er, som i højere grad kan anvendes som 

samarbejdsredskab. Dette gælder både i samarbejdet mellem 

undervisere, med (kommende) elever og med virksomhederne. 

For at sikre ejerskab blandt uddannelsesledere og undervisere er det 

besluttet, at implementeringen foregår i to spor: Et fælles og et 

afdelingsvist. Det afdelingsvise spor aftales i afdelingen i samarbejde med 

uddannelseschefen og indeholder deadlines og diverse aktiviteter, som 

uddannelseslederen er den primære ansvarlige for. Arbejdet støttes 

desuden løbende fra projektafdelingen, hvor det findes nødvendigt. Det 

fælles spor består eksempelsvis af tværgående aktiviteter og workshops, 

blandt andet i forbindelse med projektet om helhedsorientering og 

tværfaglighed.  

Udviklingsarbejdet knytter sig blandt andet til pejlemærket ”Vi bygger 

broer” fra FDPG.  

 Digitalisering 

I 2016 blev Strategi for udnyttelsen af digitaliseringens muligheder i 

undervisningen ved Herningsholm Erhvervsskole 2016-2020 vedtaget. 

Fokus i år bliver på indfasningen af OneNote som redskab til samarbejde 

og videndeling i afdelingerne, samt i nogle afdelinger i samarbejdet med 

eleverne. I denne sammenhæng skal eksempelvis det ovenfor beskrevne 

arbejde med nye modeller for LUP foregå i OneNote.  

I forbindelse med kravet om et kompetenceløft på 10 ECTS-points til 

undervisere, der har en pædagogisk grunduddannelse, har vi på skolen i 

samarbejde med VIA UC designet et specialforløb for en gruppe 

undervisere. Forløbet tager afsæt i det obligatoriske modul 

”Undervisningsplanlægning og Didaktik”, men med temaet Digitale 

Teknologier.  

Digitaliseringsprojektet knytter sig blandt andet til pejlemærket ”Vi 

handler”, som blandt andet omhandler tidssvarende tilgange til 

undervisning og læring.  

 


