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Forord 
På Herningsholm Erhvervsskole er den årlige handlingsplan for øget 

gennemførelse et strategisk ledelsesmæssigt værktøj, der med afsæt i 

skolens overordnede strategi, samler skolens taktiske indsatser i en fælles 

diskurs for erhvervsuddannelsernes samlede virke og resultatopnåelse i 

forhold til de fire politiske mål. Således gælder det også for nærværende 

´Handlingsplan for øget gennemførsel 2018` 

Sammenhængen mellem skolens overordnede strategi, handlingsplanen 

og skolens kvalitetsudvikling – herunder de lokale uddannelsesplaner og 

det fælles pædagogisk didaktiske grundlag kan skitseres som 

nedenstående 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. 

Handlingsplanen samler en del af organisationens strategiske indsats. 

Opfølgningen vil blive foretaget på to niveauer: 

- Opfølgning på organisationens strategiske resultatmål, herunder 

HPØG. På direktionsniveau. 2 gange årligt. 

- Nedsættelse af strategisk følgegruppe med deltagelse af 

områdechefer og skolens kvalitetsansvarlige. 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. 

Skolens strategi i forhold til reformens 4 mål 

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

direkte fra 9. og 10. klasse. Det er et strategisk mål for Herningsholm 

Erhvervsskole. 

Mål 2: Målet er højt prioriteret og vort fokus er at minimere frafaldet på 

Grundforløbet og i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. 

Således at flest mulige elever gennemfører uddannelsen. 

Med skolens strategi om at skabe et godt studiemiljø og gøre skolen 

attraktiv - også for de talentfulde elever, er mål 3 og 4 kommet i fokus. 

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. prioritet 

 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

2014 2015 2016 2017 2018 

Antal ansøgninger Antal ansøgninger Antal ansøgninger Antal ansøgninger Antal 
ansøgninger, 
resultatmål 
 

 
289 

 
266 

 
242 

 
225 

 
230 

 

Note: 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 tabel opgøres alene 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne. Tabellen er opgjort på 

baggrund af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned. Tabellen viser således kun søgningen fra grundskolen og ikke al søgning til 

erhvervsuddannelserne (søgning uden om den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU) 
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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 2014. Ser man på hvor mange elever, der kom i forhold 

til alle elever i Herning og Ikast-Brande kommune, der kunne have startet 

efter 9. og 10. klasse, er billedet nedslående. Her kan vi se, at udover at 

skolen er demografisk udfordret så er andelen af elever, der kommer 

direkte fra 9. eller 10. klasse også faldende. 

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

Elever der kommer direkte 
fra  
9. eller 10. klasse  

2014 2015 2016 2017 

Antal 289 266 242 225 

Andel af alle elever der kan 
ansøge direkte efter 
grundskolen i Herning og 
Ikast-Brande Kommune1 10,5% 9,8% 8,9% 

- 

 

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 

reformens intention om at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for 

grundskoleeleverne. Det er desværre ikke slået igennem endnu.  

 

                                                             
1 Kilde: Statistikbanken, UDDAKT20, andel af elever, der fuldfører grundskole i 
Herning og Ikast-Brande Kommune. Der er ikke tal for 2017. 

Udviklingen i tilgangen til grundforløbene 

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

negativ retning. Det gælder også for 2017/18.  

På trods af, at Beskæftigelsesregion Midtjyllands prognoser for 

Arbejdsmarkedet i Midtjylland viser, at vi kan forvente en høj 

efterspørgsel efter faglært arbejdskraft er det ikke slået igennem i forhold 

til de unges uddannelsesvalg. 

Elevsammensætningen 

Herningsholm Erhvervsskoles elevsammensætning på grundforløbene, har 

fra 2008 til 2014 ligget meget stabilt.  Billedet var overordnet, at 1/3 af 

eleverne på grundforløbene var kvinder og 2/3 er mænd. Tallene fra 2015 

og 2016 indikerer, at skolen i højere grad er ved at blive en ’drengeskole’. 

Skolens uddannelserne tiltrækker i overvejende grad de unge mænd.  

 

Tabel 2: Elevsammensætningen på grundforløbet fordelt på køn i 

perioden 2013-2015 

Antal 2013 2014 2015 
 

2016 

Kvinde 299 327 244 169 

Mand 576 532 545 476 

Total 875 859 789 645 
Kilde: UVM´s Datavarehus :Status ’I gang’ 3 måneder efter start på 
grundforløbet i perioden 2013-2016 
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Figur 3: Udviklingen i den procentuelle kønsfordeling på grundforløbene 

 

Kilde: UVM´s Datavarehus :Status ’I gang’ 3 måneder efter start på grundforløbet i 
perioden 2013-2016 

 

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

10. klasse, nuancerer det udviklingen i skolens kønssammensætning: 

Flertallet af elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse er unge mænd. 

Kønsfordelingen er her mere konstant. 

 

 

Tabel 4: Elevsammensætningen på grundforløbet fordelt på køn blandt 

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

Antal 
 

2014 2015 2016 2017 

Kvinde 49 57 31 47 

Mand 216 204 206 173 
 

Total 265 261 237 220 
 

Kilde: UVM´s Datavarehus: Mål 1: Ansøgere til EUD - institutionsniveau 

Figur 5: Udviklingen i den procentuelle kønsfordeling på grundforløbene 

for elever direkte fra 9./10. klasse 

 

https://www.uddannelsesstatistik.dk/Rapporter/Erhvervsuddannelser/Mål%201%20Ansøgere%20til%20EUD/1_Antal_Ansøgere_til_EUD.rdl
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Kilde: UVM´s Datavarehus 

 

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

kommer direkte fra 9. og 10. klasse.   

Figur 6: Kvindernes valg af ungdomsuddannelse: 

 

 

Figur 7: Mændenes valg af ungdomsuddannelse 

 

Kilde: Statistikbanken: 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever 
fordelt på alle uddannelsesgrupper 
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https://www.uddannelsesstatistik.dk/Excel%20analyser/Erhvervsuddannelser/Ansøgninger/Ansøgninger,%20alle%20uddannelser.xlsx?Web=1
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Excel%20analyser/Erhvervsuddannelser/Ansøgninger/Ansøgninger,%20alle%20uddannelser.xlsx?Web=1
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Der har gennem en lang periode været tendens til, at gennemsnitsalderen 

blandt eleverne på grundforløbet er stigende – og det gælder især 

kvinderne. Vi kan således iagttage, at der er en svag tendens til at andelen 

af kvinder på 20-24 år er stigende. Kvinder på 25 år og derover er i 2015 

for første gang lavere end andelen af kvinder på 20-24 år. Samtidig er der 

en lille stigning i andelen af mænd på under 17 år. 

Tabel 8: Elevsammensætningen fordelt på køn og alder  

Antal Kvinder  Mænd  

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

-17 år 
 

56 51 42 24 234 198 219 194 

18-19 
år 
 

45 49 36 27 120 99 100 80 

20-24 
år 
 

88 98 89 54 125 135 133 109 

25- år 
 

110 129 77 64 97 100 93 93 

I alt 
 

299 327 244 169 468 532 545 476 

Kilde: Datavarehus: Status ’i gang’ 3 måneder efter start på grundforløbet 

fordelt på institution, alder og uddannelse 

 

 

 

 

 

Figur 9: Den procentuelle udvikling i kvindernes aldersfordeling på 

grundforløbet 

 

Kilde: Datavarehus: Status ’i gang’ 3 måneder efter start på grundforløbet 

fordelt på institution, alder og uddannelse 
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Figur 10: Den procentuelle udvikling i mændenes aldersfordeling på 

grundforløbet 

 

Kilde: Datavarehus: Status ’i gang’ 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 er 

især blandt mænd vendt i 2015. Der er således stadig flest i den 

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

antallet af kvinder på 20 år og derover. 

Søgemønster 

Det er ikke en ny tendens, at færre og færre unge søger en 

erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, sådan har det været 

gennem en længere årrække.  

Figur 11: Den procentuelle udviklingen i søgning til 

erhvervsuddannelser 
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Kilde: Datavarehus: 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever fordelt 
på alle uddannelsesgrupper 

Andelen af grundskole elever fra Herning og Ikast-Brande, som søger 

erhvervsuddannelser som 1. prioritet, er i perioden fra 2013 til 2017 

faldet fra 21 % til 18 %, hvilket svarer til ca. 60 færre ansøgere. Til 

sammenligning er der et svagt fald i Region Midt, mens søgningen på 

landsplan ligger ret stabilt på ca. 19 % i samme periode.  

Udviklingen i søgningen til de enkelte fællesindgange fremgår af 

figuren nedenfor. 

Figur 12: 1. prioritetsansøgninger fordelt på fællesindgange 

 

Kilde: Datavarehus: 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever fordelt 
på alle uddannelsesgrupper 

Det ses, at andelen, som søger Teknologi, byggeri og transport stiger 

fra 68 % til 72 %. Men ansøgertallet falder ca. 65 personer. Søgningen 

til det merkantile område falder svagt, hvilket svarer til et fald på ca. 

30 personer. Fagområdet Omsorg, sundhed og pædagogik oplever 

også et svagt fald i hele perioden. Også her falder ansøgertallet med 

ca. 20 personer fra 2008 til 2013.  

På landsplan ses nogenlunde de samme tendenser. Her er søgningen 

til Teknologi, håndværk og transport steget, søgningen til det 

merkantile område er faldet svagt, fagområdet omsorg, sundhed og 

pædagogik er derimod steget svagt. 

Andelen af ansøgningerne er størst blandt Teknologi, byggeri og 

transport. Samtidigt er det her, der er sket det største fald af 

ansøgninger. Hvis vi ser dybere i tallene viser det sig at faldet særligt er 

sket inden for transportområdet og Produktion og udvikling i perioden 

2012-14. En af forklaringerne kan findes i effekterne af den 

økonomiske krise efter 2008, hvor beskæftigelsen inden for industrien 

blev hårdt ramt. Det har siden rettet sig. 

Søgningen til det merkantile område er faldet svagt i peroden. Dette 

fald kan muligvis forklares med at de unge er bevidste om den 

faldende beskæftigelse for de merkantile erhverv. Både 

kontorassistenter og butiksassistenter er truet af polariseringseffekter, 

som består i, at der ansættes flere og flere med en videregående 

uddannelse samtidig med, at der også ansættes flere ufaglærte, 

eksempelvis inden for discountkæderne. Samtidigt kan den udvidede 
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https://www.uddannelsesstatistik.dk/Excel%20analyser/Erhvervsuddannelser/Ansøgninger/Ansøgninger,%20alle%20uddannelser.xlsx?Web=1
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Excel%20analyser/Erhvervsuddannelser/Ansøgninger/Ansøgninger,%20alle%20uddannelser.xlsx?Web=1
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Excel%20analyser/Erhvervsuddannelser/Ansøgninger/Ansøgninger,%20alle%20uddannelser.xlsx?Web=1
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Excel%20analyser/Erhvervsuddannelser/Ansøgninger/Ansøgninger,%20alle%20uddannelser.xlsx?Web=1
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åbningstid i detailhandlen også have en afskrækkende effekt hos de 

unge. 

Der er ligeledes sket et svagt fald af søgninger til Omsorg, sundhed og 

pædagogik. Det skyldes primært at kvoterne til frisøruddannelsen er 

blevet mindre. 

Tilbøjeligheden til at søge mere end én prioritet er relativ lav for de 

unge der søger en erhvervsuddannelse på Herningsholm Erhvervsskole 

via Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse. Kun ca. 20 % har også en 

2. prioritet2, og for de flestes vedkommende søger de en uddannelse 

inden for samme fællesindgang, enten ved to uddannelsessteder eller 

to lignende uddannelser på samme uddannelsessted3 

Der er dog væsentlig flere faktorer end opvækstbetingelserne, der har 

betydning for de unges forestillinger om uddannelse og arbejde og 

dermed uddannelsesvalget. Uddannelsesvalget er tæt forbundet med de 

unges identitetsproces4.  

Behovet for identifikation med uddannelse og fremtidigt job er derfor 

meget afgørende: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til og ikke lyst til? Hvad 

er jeg god til? Hvilken fremtid ser jeg for mig selv? Hvilket 

uddannelsessted passer til mig? Hvad vælger mine venner? Og hvad siger 

mine forældre? De unge orienterer sig fx ud fra værdier og interesser, som 

de har udviklet i deres opvækstmiljø, ud fra deres erfaringer i grundskolen 

og skolens bedømmelse af deres kompetencer samt ud fra nogle udbredte 

                                                             
2 Kilde: Uddannelsesstatistik: Ansøgning til erhvervsuddannelser og andre 
ungdomsuddannelser 
3 Kilde: Z8093 fra Uddata for 2015-2017 

opfattelser af og fordomme om, hvilke uddannelser der er 

efterstræbelsesværdige.  

Ungdomsforskningen viser, at man med fordel kan skelne mellem to 

forskellige sæt af forståelser af, hvad uddannelse er, som er afgørende for 

uddannelsesvalget. Den ene forståelse tager afsæt i den instrumentelle 

opfattelse af uddannelse. Man vil her lægge vægt på, at uddannelse er en 

nødvendighed for at få et givet arbejde. Den unge vælger i denne 

sammenhæng ikke direkte en uddannelse, men et arbejde/erhverv, og ud 

fra dette valg ser man så på, hvilken uddannelse det så vil kræve. Målet er 

at blive hurtigst muligt færdig med uddannelsen, og den anses primært 

som et middel til at nå målet. I den anden forståelse er 

selvrealiseringsopfattelsen i centrum, og uddannelse vil her være noget, 

man vælger, fordi man brænder for det. Målet er at udvikle sig, og 

uddannelsesforløbet må gerne være kroget og tage den tid, det nu 

kommer til. Det er processen, der er det vigtigste. Uddannelsessystemet 

betragtes som en vifte af muligheder, som man kan kaste sig ud i.  

Resultatmålet på 230 elever er fastsat på baggrund af en forventning 

om, at skolen har en stor udfordring i forhold til såvel den 

demografiske udfordring som elevernes søgemønster. Det er dog 

skolens klare mål at påvirke dette søgemønster med henblik på, at øge 

andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 

grundskolen. 

 

4 Kilde:  Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i 

Region Hovedstaden, Region Hovedstaden, 2013 

https://www.uddannelsesstatistik.dk/Rapporter/Erhvervsuddannelser/Ansøgninger%20til%20uddannelser%20og%20EUD/1a_Ansøgere_til_uddannelser_EUD.rdl
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Rapporter/Erhvervsuddannelser/Ansøgninger%20til%20uddannelser%20og%20EUD/1a_Ansøgere_til_uddannelser_EUD.rdl
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Indsatser 
Med henblik på at modvirke den faldende søgning til 

erhvervsuddannelserne på Herningsholm Erhvervsskole for elever 

direkte fra grundskolens 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 samt Herning Kommune og Ikast – Brande kommune.  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. 

Konkurrencerne gennemføres af erhvervsskolernes Skillsteams og foregår 

ude på 32 skole destinationer. Der kåres et vinderhold på hver skole som 

går videre til den lokale finale som finder sted på Erhvervsuddannelsernes 

dag (læs herunder). 

”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 i 

samarbejde med de lokale kommuner.  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 1700 

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. Med afsæt i 2017 aftalen med Herning Kommune om et fremtidig 

strategisk samarbejde med henblik på en øget elevrekruttering, direkte fra 

9 og 10 klasse, herunder også med fokus på oprettelse af EUD 10 har 

Herningsholm Erhvervsskole og Herning Kommune fortsat dialogen om et 

fremtidig samarbejde med Herning Kommune om udbud af 10. klasse. 

Under handlingsplanens udarbejdelse foregår der aktuelt strategiske 

drøftelses med Herning Kommune om nævnte samarbejde. Herningsholm 

Erhvervsskole forventer at skolen og kommunen kan indgå et samarbejde 

om udbud af 10. klasse tilbud i Herning Kommune i 2019. 
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Herningsholm Erhvervsskole forventer et tilsvarende samarbejde med 

Ikast – Brande kommune.  

Brobygning og introduktion. 

Herningholm erhvervsskole har udviklet et nyt koncept for 

introduktionsmoduler og brobygningsmoduler. Det nye koncept skal i 

højere grad end før, styrke elevernes motivation og interesse for aktivt at 

deltage i brobygningsmodulerne således deres valgkompetence 

kvalificeres og udbygges mhp. på kvalificeret uddannelsesvalg på et 

senere tidspunkt. I introduktionsforløbene for 8. klasse introduceres 

eleverne for 3 interesseområder; Industriparken, shopping centeret og 

byggepladsen. Således bliver eleverne introduceret til de uddannelser som 

naturligt findes inden for et interesseområde. Den didaktiske og 

pædagogiske tilgang til introduktionsmodulerne kan med et lidt 

gammeldags begreb udtrykkes som ”Leg og læring”. Gennem 

introduktionen ønsker skolen, at skabe en god relation til eleven gennem 

en højere grad at introduktion til en 

ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse og i mindre grad til et specifikt 

fag. Når eleverne deltager i brobygning i 9 og 10 klasse vil eleverne i 

højere grad blive introduceret til den ønskede uddannelse, der foregår i 

forbindelse med skolens GF 1, hvor brobygningseleverne deltager i særligt 

tilrettelagte perioder, hvor der bl.a. er fokus på ”ung til ung” relationen.  

 Med det nye introduktionskoncept til erhvervsuddannelserne for elever i 

8. klasse sigtes der i første omgang mod at kvalificere elevernes valg af 

brobygningsforløb i de følgende år og i sidste ende, sammen med de 

øvrige aktiviteter og samarbejder, mod at kvalificere elevernes valg af 

                                                             
5 Af ”Resultatmål 2015-16-basisrammen” fremgår, at ”med henblik på at 
fastholde rekrutteringsgrundlaget udarbejdes en strategisk plan for profilering 
af erhvervsuddannelser”. 

ungdomsuddannelse. Da der er tale om en langsigtet indsats, er det på 

nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere 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. 

Grundskoleenhed 

I det fremadrettede samarbejde med grundskolerne, UU-vejledere og 

kommuner ønsker skolen at profilere erhvervsuddannelserne mere 

aktivt5. 

Vi ønsker at øge elevernes og vore samarbejdspartneres viden om 

erhvervsuddannelserne. 

Således etablerer Herningsholm Erhvervsskole i 2018 en grundskoleenhed 

(afdeling), der skal samle alle skolens aktiviteter og samarbejde med 

grundskolerne – såvel de kommunale som fri og efterskoler. 

Grundskoleenheden skal bl.a. sikre et tættere samarbejde med de enkelte 

skoler mhp. at tilbyde supplerende uddannelsesforløb, undervisning og 

events og informationsarrangementer målrettet grundskoleeleverne fra 0. 

– 10. klasse.  
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Både egne og EVAs undersøgelser6 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: 

1) Generel information om erhvervsuddannelser, Herningsholm 

Erhvervsskole, ungdomsmiljø/undervisningsmiljø 

2) Workshop omhandlende EUD og EUX tekniske og merkantile 

uddannelser  

3) Individuel vejledning  

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.  

                                                             
6 EVA: ”Studenter i erhvervsuddannelserne”,2013 

Egen undersøgelse: ”God skolestart” 

I samarbejde med kommunerne og friskoleforeningen gennemføres der 

løbende og efter behov informationsarrangementer målrettet UU, 

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

1) Klasselærerkurser (Ikast-Brande kommune) 

2) 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/messer 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) 
 

 

   

 

 

  

  

Institution Status 2012 2013 2014 2015 2018 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

I 
hovedforløb 

Uddannelsesaftale 39,4% 30,3% 37,6% 30,1% 36,6% 29,1% 38,6% 30,3% 39% 
Skolepraktik 9,6% 8,0% 12,1% 8,2% 12,8% 8,7% 14,5% 10,2% 15% 

Ikke i 
hovedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

22,8% 30,3% 23,4% 30,0% 23,4% 29,5% 22,4% 26,4% 20% 

Frafald efter 
grundforløbet 

23,1% 26,3% 21,9% 26,9% 21,8% 27,2% 18,1% 23,9% 18% 

Ingen aftale, men 
har haft 

2,1% 2,5% 2,5% 2,5% 3,3% 2,6% 3,5% 3,7% 3% 

Studie 
kompetencegivende 
forløb (eux) 

      0,6% 2,1% 0,5% 

Status ukendt 2,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,2% 2,8% 2,2% 3,5% 2% 

 I alt 1.266 59.086 1.161 59.858 1.200 62.346 1.307 63.842  
 

 

   

  

Note: Tabellen 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.  
 
Tre måneder efter eleverne har fuldført grundforløbet (eller senest på opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører grundforløbet) bliver det opgjort, hvor 
mange der er i gang med hovedforløbet, enten med status ”uddannelsesaftale” eller ”skolepraktik”, og hvor mange der ikke er i gang med hovedforløbet, enten med 
status ”frafald under grundforløbet” (dvs. ikke har gennemført et grundforløb på opgørelsestidspunktet), ”frafald efter grundforløbet” (dvs. har fuldført grundforløbet, 
men er ikke overgået til hovedforløbet) eller ”ingen aftale, men har haft” (dvs. elever som har mistet deres aftale på opgørelsestidspunktet) eller i gang med det 
studiekompetencegivende forløb (eux). 
 
Status ukendt er elever, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke er gået fx 3 måneder siden eleven har opnået en kvalifikation til hovedforløbet. År er starttidspunkt 

på uddannelsen. Uddannelsesaftaler omfatter ordinære, korte, kombinations og restaftaler samt mesterlære. Se mere om opgørelsen under ”Om data”. 
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Klare mål 2: Socioøkonomisk reference 
 

 

   

 

 

  

Institution Afdeling Uddannelsesgruppe 2015 

Frafald 3 mdr. efter  
opnået kvalifikation - 
gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel (* = 
signifikant) 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

Herningsholm 
Erhvervsskole, HG 
Ikast 
(663403) 

Gruppe: Kontor, handel 
og forretningsservice 

0,56 0,53 -0,03* 

Herningsholm 
Erhvervsskole, 
Erhvervsuddannelser 
(657416) 

Gruppe: Kontor, handel 
og forretningsservice 

0,7 0,54 -0,16* 

Gruppe: Omsorg, 
sundhed og pædagogik 

0,28 0,40 0,12* 

Gruppe: Teknologi, 
byggeri og transport 

0,3 0,38 0,08* 

Herningsholm 

Erhvervsskole, HG 
Herning 
(657417) 

Gruppe: Kontor, handel 

og forretningsservice 
0,46 0,52 0,06* 

Gruppe: Omsorg, 
sundhed og pædagogik 

0,4 0,50 0,1* 

Gruppe: Teknologi, 
byggeri og transport 

0,28 0,46 0,18* 
 

 

   
  

 

   

 

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 inden for 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 
 

 

   

 

  

  

  

Institutio
n 

Frafalds 
indikatorer 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal 
eleve
r 

Andel Andel, 
landspla
n 

Antal 
eleve
r 

Andel Andel, 
landspla
n 

Antal 
eleve
r 

Andel Andel, 
landspla
n 

Antal 
eleve
r 

Andel Andel, 
landspla
n 

Antal 
eleve
r 

Ande
l 

Andel, 
landspla
n 

Resulta
t mål 

Hernings 
holm 
Erhvervs 
skole 

Frafald på 
grundforløbet 
1. og 2. del 

 

181 15,2
% 

14,5% 186 15,9
% 

15,9% 155 14,4
% 

15,6% 99 10,8
% 

12,9%    10 % 

Frafald på 
hovedforløb 

 

36 5,1% 8,3% 57 8,3% 9,0% 44 7,0% 8,9% 37 5,6% 7,0%    5 % 

Frafald i 
overgang ml. 
grundforløbet
s 1. og 2. del) 

         16 8,2% 7,7% 13 6,4
% 

10,0% 6 % 

Frafald i 
overgang ml. 
grund- og 
hovedforløb  

291 32,5
% 

45,7% 290 31,8
% 

46,4% 307 35,7
% 

46,0% 197 23,5
% 

40,4%    22 % 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
Rapporten er opgjort på baggrund af oplysninger fra institutionernes 
studieadministrative systemer EASY-A og EASY-P. Opgørelserne er dannet ud 
fra registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, adgangsmeldinger og 
skoleperioder fra EASY-A. Fra EASY-P er anvendt registreringer om 
uddannelsesaftaler og skolepraktik.   
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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 2018 konstatere, at frafaldet samlet 

er faldet lidt: Hvor det samlede frafald lå på 50,4 % i 2013, var det 50,7 % i 

2014 og 44,8 % i 20157.  

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

en anelse lavere end forventet. 

Ser vi på lidt nyere tal, ser det ud til at frafaldet er faldet svagt når vi ser 

isoleret på henholdsvis grundforløbet og hovedforløbet. Faldet i frafald 

skyldes hovedsagligt at  frafaldet i overgangen mellem grund- og 

hovedforløb er reduceret med 12,2 procentpoint .8   

 

 

 

 

 

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

3 måneder, 2013-2016 

Figur 13: Afbrud uden omvalg efter 3 måneder procentuelt fordelt på 

forløbene 

 

Kilde: Datavarehus: Supplerende indikatorer for frafald 

8 Til sammenligning har skolen i de viste år lagt ca. 13 procentpoint under 
landsgennemsnittet 
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Hvem falder fra på uddannelserne og hvornår? 

Frafaldet på grundforløbet er i 2016 på 10,8 %. Det er et fald på 3,6 

procentpoint fra 2015.  

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

grundforløbet. 

Tabel 14: Afbrud efter 3 måneder på grundforløbet - fordelt på alder, 

2016 

Køn Alder (år) Antal % af aldersgruppe 

 
Alle 

-17 12 5,1 % 
18-19 10 6,6 % 
20-24 38 13,2 % 
25 - 23 9,8 % 

Kilde: Datavarehus: Status 3 måneder efter start på grundforløbet i 2016 

fordelt på institution, alder og uddannelse 

Det går den rigtige vej for frafaldet på grundforløbet: 

Som det fremgår af nedenstående figur er tendensen, at frafaldet er 

dalende 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 

ligeledes ud til at frafaldstallet efter at have lagt på samme niveau i 2013-

2015 endelig er dalet i 2016. Denne gruppe eleverne er dog stadig dem, 

med den største frafaldsprocent. 

 

 

 

Figur 15: Afbrud efter 3 måneder på grundforløbet, fordelt på alder, 

2013-2016 

 

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

institution, alder og uddannelse 

Det ses endvidere af tabellen, at det ligesom i 2015 er mændene i alderen 

20-24 år, der havde et højt antal afbrud set i forhold til hele elevgruppen. 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 stadig er elever fra 20 år og derover, der 

har den højeste andel af afbrud uden omvalg.  

Tabel 16: Afbrud uden omvalg fordelt på køn, 2016 

Køn alder antal % af 
frafald 

Kvinder - 17 år 5 15% 

  18-19 år 3 9% 

  20-24 år 15 45% 

  25 - år 10 30% 

Kvinder i alt   33 100% 

Mænd - 17 år 7 14% 

  18-19 år 7 14% 

  20-24 år 23 46% 

  25 - år 13 26% 

Mænd i alt   50 100% 

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

køn og alder 

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 

Tabel 17: Antal afbrud uden omvalg på de enkelte uddannelser og 

indgange i 2014, 2015 og 20169 

Uddannelse Antal 
2014 

Andel 
i % 

Antal 
2015 

Andel 
i % 

Antal 
2016 

Andel 
i % 

Kontor, handel og 
forretningsservice 58 13,8 % 52 15,2 % 30 9,9% 

Detailhandelsudd. 
med specialer     10 24,4 % 18 16,1% 

Eventkoordinator 
uddannelsen - - - - - - 

Kontor, handel og 
forretningsservice         3 8,1% 

Handelsuddannelse 
med specialer     3 11,5 % 4 7,5% 

Kontoruddannelse 
med specialer     4 12,9 % 4 4,7% 

Merkantil 58 13,8 % 33 17,3 %     

Omsorg, sundhed og 
pædagogik 

14 13,9 % 22 21,2 % 9 11,0% 

Frisør - - - - - - 

Krop og stil 6 17,1 % 5 25,0 %   

Sundhed, omsorg og 
pædagogik 

8 12,1 % 3 15,8 %   

Tandklinikassistent 7 13,0 % 6 24,0 %   

Teknologi, byggeri 
og transport 114 17,5 % 76 12,0 % 44 8,4% 

Automatik- og 
proces uddannelsen         0 0,0% 

Bil, fly og andre 
transportmidler 12 9,8 % 8 32,0 %     

Bygge og anlæg 43 17,6 % 18 14,6 %     

usikkerhed i tabellens oplysninger. Dog viser egne undersøgelser at 
tendensen er den samme. 
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Cykel- og motorcykel 
uddannelsen     3 18,8 % 8 26,7% 

Data- og 
kommunikations 
uddannelsen     3 25,0 % 6 21,4% 

Elektriker     5 21,7 % - - 

Industritekniker 
uddannelsen     4 13,8 % - - 

Maskinsnedker     4 23,5 % - - 

Mediegrafiker 7 13,2 % - - - - 

Murer     - - 5 21,7% 

Personvogns-
mekaniker     4 33,3 %     

Produktion og 
udvikling 29 26,4 % 7 11,9 %     

Smedeuddannelsen     3 18,8 % 3 11,5% 

Snedkeruddannelsen     - - - - 

Strøm, styring og IT 14 13,1 % - -     

Teknisk designer     3 18,8 % - - 

Teknologi, byggeri og 
transport     7 4,2 % 6 3,7% 

Transport og logistik 9 64,3 %         

Træfagenes 
byggeuddannelse     0 0,0 % 4 8,5% 

VVS-
energiuddannelsen     0 0,0 % 3 5,6% 

Kilde: Datavarehus: Frafald på grundforløbet fordelt på status fordelt på 

uddannelse 

Det ses, at frafaldet generelt er faldet. Med de nye grundforløb i 2015 ser 

billedet 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. 

Ser vi på uddannelsesgrupperne kan vi se at frafaldet er skiftet fra at være 

størst på Teknologi, byggeri og transport til Omsorg, sundhed og 

pædagogik. Går vi dybere i tallene kan vi se, at andelen af afbrud i 2014 

var særligt stort på ’Transport og logistik’ og ’Produktion og udvikling’. I 

2015 var det ’Personvognmekaniker’ og ’Bil, fly og andre transportmidler’, 

der træder frem. I 2016 var det ’Cykel- og motorcykeluddannelsen´ og 

’Data- og kommunikationsuddannelsen’ der havde den største andel af 

afbrud. 

Vore egne datatræk viser at i 2017 var det på GF2 forløbet 

’Eventkoordinator’, ’Data- og kommunikationsuddannelsen’ samt 

’Tandklinikassistent’ at frafaldet var størst. 

Tabel 18: Antal afbrud uden omvalg på de enkelte fagretninger efter 3 

mdr., 2017 

 Uddannelse Antal Andel i % 

GF1   

Kontor, handel og 
forretningsservice 

5 8% 

Omsorg, sundhed og pædagogik 1 7% 

Teknologi, byggeri og transport 7 5% 

GF2   

Eventkoordinator 4 50% 

Data- og 
kommunikationsuddannelsen 

16 36% 

Tandklinikassistent 21 24% 

Kontoruddannelse med specialer 12 14% 

Teknisk designer 3 14% 

Handelsuddannelse med specialer 8 13% 

VVS-energi 6 13% 

Snedker 4 10% 

Detailhandelsuddannelsen med 
specialer 

10 10% 

Cykel-og motorcykelmekaniker 6 9% 
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Smed 2 9% 

Maskinsnedker 2 8% 

Elektriker 7 8% 

Træfagenes byggeuddannelse 6 6% 

Mediegrafiker 1 5% 

Murer 2 4% 

Frisør 1 3% 

Industriteknikeruddannelsen 1 3% 

Automatik- og procesuddannelsen 0 0% 

Værktøjsuddannelsen 0 0% 

Kilde: Uddata Z8070 og Z8071 med data for kalenderåret 2017 

Hvornår falder eleverne fra? 

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

det største frafald blandt grundforløbseleverne i mellem 3 og 6 måneder 

efter start. Af forløbsstatistikken bag HPØG 17 kan vi se, at frafaldet 

herefter er begrænset. 

 

 

 

r 

 

 

 

 

Figur 19:  Antal afbrud uden omvalg på grundforløbet, fordelt over antal 

måneder fra tilgangstidspunktet 

 

Kilde: Datavarehus: Frafald på grundforløbet fordelt på status, årstal og 

uddannelsesgruppering  

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 2017 end 2016, 

når vi ser på frafald 3. mdr. efter start.  

Frafaldet på GF1 er stadig først og fremmest ”Fortrudt uddannelse”. På 

GF2 skyldes frafaldet primært ”Fortrudt uddannelse”, 

”Bortvist/Udmeldelse” og ”personlige forhold”. På EUV er der i 2017 tillige 
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en større del, der angiver ”Sygdom” som en grund til at stoppe på 

uddannelsen. 

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

Figur 20: Frafald på grundforløb fordelt på afbrudsårsager 

 

Kilde: Z423 fra Uddata, data fra 1.8.-31.12 2016 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: Frafald på grundforløb fordelt på afbrudsårsager 

 

Kilde: Z423 fra Uddata, data fra 1.8.-31.12 2017 

Skolens evalueringer af frafald og trivsel på de nye grundforløb indikerer 

at frafaldet på GF2 og EUV stadig 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 dalet til i 2016 at være 1,4 procentpoint lavere end i 2015.  Og 

dermed ved at være på niveau med 2013. 
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Figur 22: Frafald på Hovedforløbet 2013- 2016 

 

Kilde: Frafald på Hovedforløbet: Status 3 måneder efter start på 
hovedforløbet, Afbrud uden omvalg.  

 

Tabel 23:  Frafald på hovedforløb fordelt på uddannelser  

Uddannelse 
Antal 
2014 

Andel 
i % 

Antal 
2015 

Andel 
i % 

Antal 
2016 

Andel 
i % 

Kontoruddannelse med 
specialer 

10 23,8 
% 

    

Detailhandelsuddannelse 
med specialer 

4 5,3 % 7 9,0 % 12 15,4 
% 

Generel 
kontoruddannelse 

  3 50,0 
% 

  

Sundhedsservicesekretær 
uddannelsen 

3 10,7 
% 

    

Tandklinikassistent   3 10,3 
% 

  

Frisør 7 22,6 
% 

    

Industritekniker 
uddannelsen 

3 5,8 %   3 5,6 % 

Maskinsnedker 3 11,5 
% 

5 18,5 
% 

  

Mediegrafiker   3 30,0 
% 

  

Murer 
 

3 7,9 %     

Smedeuddannelsen 
 

    3 9,1 % 

Snedkeruddannelsen   3 18,8 
% 

  

Træfagenes 
byggeuddannelse 

3 3,9 % 3 4,9 % 3 3,3 % 

VVS-energiuddannelsen 
 

3 8,1 %     

Cykel- og 
motorcykeluddannelsen 

5 9,8 % 4 7,5 %   

Elektriker 
 

7 9,0 % 6 7,5 % 5 6,2 % 

Kilde: Frafald på Hovedforløbet: Status 3 måneder efter start på 

hovedforløbet, Afbrud uden omvalg  

Blandt uddannelserne er det i 2016 især på detailuddannelsen og 

smedeuddannelsen der er den største andel af afbrud. 



27 
 

Ser man på, hvem der afbryder uddannelsen i 2016, viser det sig10, at 

udviklingen har vendt. Nu er det i højere grad mændene end kvinderne, 

der falder fra. I alt er det 3,6 % af kvinderne, der afbryder, mens det for 

mændenes vedkommende er tale om 6,5 %.  Der har siden 2013 været en 

tendens til at frafaldet er øget blandt kvinderne og faldet blandt 

mændene, men i 2016 kan vi se at billedet er skiftet. 

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 tilgodeser 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 efter at have lagt stabilt 

omkring 7-8 % i flere år, omsider er ved at blive lavere. 

Overgang fra grundforløb til hovedforløb. 

Tendensen er at antallet af elever der falder fra mellem grundforløb og 

hovedforløb er faldende. 

Tabel 24: Frafald i overgangen mellem GF2 og Hovedforløb, fordelt på 

uddannelser11 

Antal elever År 

Uddannelse 2014 2015 2016 

Automatik- og procesuddannelsen   0 

Bil, fly og andre transportmidler 18 15  

                                                             
10 Kilde: Frafald på Hovedforløbet: Status 3 måneder efter start på 

hovedforløbet, Afbrud uden omvalg, 2016  

Bygge og anlæg 12 26  

Cykel- og motorcykeluddannelsen  6 5 

Data- og kommunikationsuddannelsen   6 

Detailhandelsuddannelse med specialer  8 32 

Elektriker   4 

Eventkoordinatoruddannelsen   11 

Frisør   8 

Handelsuddannelse med specialer  6 25 

Industriteknikeruddannelsen   5 

Kontoruddannelse med specialer  7 41 

Krop og stil 0 0  

Lastvognsmekaniker   0 

Maskinsnedker   0 

Mediegrafiker   3 

Medieproduktion 15 8 0 

Merkantil 201 171 39 

Murer   9 

Personvognsmekaniker   0 

Produktion og udvikling 12 28 0 

Smedeuddannelsen   0 

Snedkeruddannelsen  0 0 

Strøm, styring og IT 32 17  

Sundhed, omsorg og pædagogik 21 7  

Tandklinikassistent   6 

Teknisk designer   5 

Transport og logistik 4   

Træfagenes byggeuddannelse   9 

VVS-energiuddannelsen  0 3 

 
Hovedtotal 
 

315 299 211 

 

11 Kilde: Datavarehus: Frafald mellem grundforløb og hovedforløb, Status efter 
2 mdr. på hovedforløbet fordelt på uddannelse og kalenderår 
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Ud over at antallet af frafald fra GF2 til hovedforløb er faldet, kan vi på 

nedenstående figur se, at også andelen af elever, der falder fra, er faldet. 

Herningsholm Erhvervsskole ligger generelt lavere end 

landsgennemsnittet. 

Figur 25: Andelen af elever der falder fra mellem GF2 og hovedforløb 

 

Kilde: Datavarehus: Frafald mellem grundforløb og hovedforløb, Status efter 2 

mdr. på hovedforløbet fordelt på uddannelse og kalenderår  

Resultatmålet for overgang fra grundforløb til hovedforløb: På baggrund 

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

forventer vi at andelen af frafald vil ligge omkring de 20 % 3 måneder 

efter gennemførelse af grundforløbet.  

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

grundforløb til hovedforløb størst ved Produktion og udvikling, 

Personvognsmekaniker, Medieproduktion og Maskinsnedker. 

Figur 26: Overgang fra grundforløb til hovedforløb, fordelt på 

uddannelser 
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Kilde: Datavarehus: Frafald mellem grundforløb og hovedforløb, Status efter 3 

mdr. på hovedforløbet fordelt på uddannelser 

Vi kunne i det foregående talmateriale se, at det i 2016 var inden for 

grundforløbene ’Cykel- og motorcykeluddannelsen´ og ’Data- og 

kommunikationsuddannelsen, der var det største frafald. Ved overgangen 

fra GF2 til hovedforløb er det Eventkoordinator og de merkantile fag, der 

har det største frafald. På hovedforløbet er det detailuddannelsen og 

smedeuddannelsen, der har den største andel af afbrud. 

Der tegner sig et kompleks billede, hvor skolens udfordringer med frafald 

skal ses både i forhold til uddannelserne og hvor langt eleverne er i deres 

uddannelsesforløb.  

Det er ikke overraskende at det er de yngste elever, der vælger den 

direkte vej.  

Figur 27: Overgang fra grundforløb til hovedforløb, fordelt på 

aldersgrupper. 
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Kilde: Datavarehus: Frafald mellem grundforløb og hovedforløb, Status efter 3 

mdr. på hovedforløbet fordelt på aldersgrupper. 

Det er en tendens vi har set de seneste år. Det der er bemærkelsesværdigt 

og forklarer, at frafaldet på overgangen mellem GF2 og Hovedforløbet er 

faldet, skyldes at der er flere elever over 17 år, der fortsætter på 

hovedforløbet. 

Figur 28: Overgang fra grundforløb til hovedforløb, fordelt på 

aldersgrupper 

 

Kilde: Datavarehus: Frafald mellem grundforløb og hovedforløb, Status efter 3 
mdr. på hovedforløbet fordelt på aldersgrupper. Tallene er afrundet. 

 

Resultatmålet for påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb er 

baseret på en vurdering af, at skolens øgede fokus på hvilke faktorer, der 

gør en positiv forskel for eleverne vil betyde, at flere elever vil påbegynde 

hovedforløb direkte efter grundforløbet. 

 

Indsatser 
 

 Herningsholm Erhvervsskoles EUD vejledning 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 
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Ligeledes har skolen et udbygget samarbejde med UU i begge, 

ovennævnte kommuner. Endvidere har Herningsholm Erhvervsskole et 

samarbejde med fri- og efterskolerne.  Herningsholm Erhvervsskole indgår 

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

til UU, udskolingen. 

 Pædagogisk ledelse af motion og bevægelse 

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 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 blandt andet 

dårlig trivsel og lav grad af motivation.  

I 2015 og 2016 gennemførte skolen projektet ”En hverdag i 

bevægelse” i samarbejde med DGI med finansiering ved og i 

samarbejde med Herning Kommune. Aktiviteterne i projektet talte 

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 

 

Undersøgelser og evalueringer var en integreret del af projektet. Det 

indledende modulforløb i forbindelse med kompetenceudviklingen 

blev evalueret, ligesom elevernes oplevelse med motion og bevægelse 

i forbindelse med skoledagen og i fritiden blev undersøgt ved en 

baselineundersøgelse og en opfølgende undersøgelse. Herudover blev 

lærernes arbejde med motion og bevægelse i hverdagen evalueret. 

Undersøgelserne og evalueringerne blandt elever og lærere peger 

blandt andet på, at: 

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 
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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 var plads til forbedringer. Dette blev 

omdrejningspunktet for arbejdet med at forankre projektets 

aktiviteter i 2016, herunder blandt andet sparring med ledere og 

medarbejdere ved motivatorerne, kompetenceudvikling af motivatorer 

og statusdrøftelse af arbejdet med motion og bevægelse på 

uddannelsesledermøder to gange årligt.  

Der blev desuden igangsat et større arbejde med etablering af 

motions- og bevægelsesfaciliteter på skolens udendørs områder. 

Endvidere blev det besluttet, at arbejdet med motion og bevægelse 

over tid skal følges ved hjælp af de tilbagevendende evalueringer af 

GF1 og GF2 for elevernes vedkommende.  

 

I 2017 ønskede vi, på baggrund af erfaringerne fra det gennemførte 

projekt i 2015 og 2016, at: 

o Lave et event for skolens medarbejdere i forbindelse 

med indvielsen af de etablerede motions- og 

bevægelsesfaciliteter 

o Have et særskilt fokus på den pædagogiske ledelses 

ansvar i forbindelse med arbejdet med motion og 

bevægelse 

o Udbygge samarbejdet med de lokale idrætsforeninger 

omkring tilbud til skolens elever i forbindelse med og 

ved siden af skoledagen 

 

Op mod sommerferien i 2017 blev alle medarbejdere på Herningsholm 

Erhvervsskole inviteret til en aktivitetsdag med aktiviteter rundt på 

skolen og med inddragelse af de nye motions- og 

bevægelsesfaciliteter. De enkelte afdelinger var ansvarlige for at 

bidrage med en aktivitet til dagen. Arrangementet var en succes, og 

det blev besluttet at gøre noget lignende op mod sommerferien i 2018. 

Evalueringen blandt eleverne på GF2 i første halvår af 2017 viste en 

klar tendens til, at jo flere dage om ugen eleverne angav at have 

bevæget sig i forbindelse med skoledagen, jo højere var den 

gennemsnitlige tilfredshed ved en lang række udsagn omkring deres 

uddannelsesforløb. I tillæg hertil havde en tilsvarende mindre andel af 

eleverne overvejet at stoppe på uddannelsen. Der var også en 

sammenhæng mellem, hvor godt eleverne kunne lide motion og 

bevægelse i forbindelse med deres skoledag, og hvor tilfredse de i 

gennemsnit var med en række udsagn omkring deres 

uddannelsesforløb.  

Evalueringens resultater blev brugt som afsæt for et samarbejde med 

Herning Kommune og DGI om et kompetenceudviklingsforløb for 

uddannelsesledere. I forløbet over tre eftermiddage arbejdede 

uddannelseslederne blandt andet med spørgeteknikker, 

bevægelsesdidaktik, konkrete handleplaner til deres afdelinger og 

videndeling afdelingerne imellem. Uddannelseslederne var tilfredse 

med forløbet, og uddannelseslederne arbejder på forskellig vis videre 

med flere elementer fra forløbet. 

Af flere grunde, lykkedes det ikke at komme i mål med at udbygge 

samarbejdet med de lokale idrætsforeninger omkring tilbud til skolens 

elever i forbindelse med og ved siden af skoledagen. Dette skal der 
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arbejdes videre med det kommende år gennem et mere struktureret 

samarbejde mellem de tre udpegede motivatorer. 

 

På baggrund af indsatserne fra 2015-2017 ønsker vi i 2018 at arbejde med 

motion og bevægelse på følgende måde: 

 Arbejdet med motion og bevægelse sættes på dagsordenen to 

gange om året på uddannelsesledermøderne. Derudover afholdes 

der et opfølgende fælles møde i juni måned, hvor 

uddannelseslederne får mulighed for at drøfte status på de 

forskellige indsatser, som de hver især og/eller i samarbejde har 

arbejdet med i første halvdel af 2018 

 De uddannelsesledere, som har valgt at lade motion og 

bevægelse være en del af deres resultatlønskontrakter, indgår i 

drøftelser med den pågældende chef om deres arbejde hermed i 

juni måned 2018 

 Uddannelsescheferne kan efter behov drøfte 

uddannelsesledernes arbejde med motion og bevægelse i 

forbindelse med deres årlige LUS 

 I 1. kvartal af 2018 inviteres de tre motivatorer og interesserede 

uddannelsesledere til et møde, hvor definitionen af og rammerne 

for motion og bevægelse på Herningsholm Erhvervsskole drøftes 

og eventuelt rettes til og sammenholdes med kategorierne på 

bevægelsessiden på Portalen 

 Der afholdes endnu en gang en aktivitetsdag for alle ansatte op 

mod sommerferien 

                                                             
12 Et feedback møde er et form for styret fokusgruppeinterview, hvor 
deltagerne er delt op i to grupper. De to grupper skiftes til henholdsvis at 
udtale sig og reflektere over udtalelserne og skrive spørgsmål ned. Denne 

 Der afholdes fælles aktivitetsdage for elever på GF1 og GF2 

 Motivatorerne har også fremadrettet til opgave at stå for: 

kontakten til foreningerne, herunder mellem skolehjemmet og 

foreningerne, opdatering og udbygning af bevægelsessiden på 

Portalen, sparring med uddannelsesledere og lærerkollegaer om 

motion og bevægelse 

 Eleverne evaluerer motion og bevægelse hvert år omkring nytår i 

forbindelse med slutevalueringen på GF1 og GF2, og hvert andet 

år i oktober i forbindelse med ETU 

 

Det er på nuværende tidspunkt tydeligt, at projekterne på området fra 

2015 og frem til nu på mange måder har haft indflydelse på arbejdet med 

motion og bevægelse på alle niveauer i organisationen, ligesom alt tyder 

på, at det har en effekt på elevernes læring, trivsel og motivation og 

dermed frafaldet blandt eleverne på grundforløbene.  

 

 Feedback møde omkring frafald fra grundforløb til hovedforløb 

Med afsæt i HPØG 2017 afholdt vi i efteråret et feedback12 møde for 

uddannelsesledere- og chefer. Uddannelseslederne for de uddannelser, 

der har et meget lavt frafald i overgangen mellem GF2 og hovedforløb 

fortalte hvad de konkret gør i deres daglige arbejde, der hindrer dette 

frafald. Formålet med mødet var at lære af og blive inspireret af de gode 

erfaringer. 

 

form for fokusgruppeinterview er frugtbar for skolen, idet det sikrer at den 
tavse kultur, viden og fremgangsmåder bliver italesat.  
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På feedbackmødet blev der sagt at en velfungerende 

kontaktlærerfunktion kan være en afgørende faktor.  

Skolen er i forvejen meget opmærksom på, at kontaktlærerfunktionen og 

funktionens formål og virke er vigtig i forhold til at have en løbende dialog 

om elevernes trivsel, læring, fremmøde, studieaktivitet, vejledning i 

forbindelse med gennemførelse af de nye grundforløb. Feedback mødet 

understregede kontaktlærerne betydning. Der skal derfor fremover være 

fokus på: 

 Rollen som kontaktlærer. Opgaver/grænseflader mellem 

vejledning og kontaktlærer skal afklares. 

 Systematik i samtalerne: Der skal være en klar procedure for og 

systematik i kontaktlærersamtalerne. Det skal sikres, at når elever 

får varslingsbrev nummer 2, så skal UU-vejlederen have besked 

om det. En mulighed kan være at eleverne kan få tildelt coach 

samtaler.  

Der er endvidere gode erfaringer med 2 undervisere/kontaktlærere til et 

stort hold 

Der ser ud til at være en sammenhæng mellem SPS og frafald. De elever 

der får tildelt SPS midler er ofte dem, der er frafaldstruede. Vi skal 

fremover: 

 Større fokus på SPS midler. Vi har nedsat en SPS arbejdsgruppe 

med tre uddannelsesledere og vejledere. 

 

Det er vigtigt at forberede grundforløbseleverne til uddannelserne på 

hovedforløbet. Af tiltag blev foreslået 

 ”Nye elevers dag” for GF1 eleverne 

 At bruge SMART SKILLS projekterne til at øge 

grundforløbselevernes kendskab til uddannelserne. 

 Ligesom GF1 eleverne har jobsøgning som tema, bør GF2 

eleverne også have det. Formålet er at motivere eleverne til at 

søge praktikplads. 

Derfor vil skolen have fortsat fokus på kontaktlærerfunktionen. Vi vil 

blandt andet udvikle et koncept for kontaktlærernes løbende 

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

 2015 2016 2018 

 Antal Andel Andel, 
landsplan 

Antal Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål, 
andel 

Fuldførte med 

fag på 
ekspertniveau 

95 17,5% 7,8% 38 13,5% 9,7% 15 % 

Tilgang til fag 
på højere 
niveau end det 
obligatoriske 

  5,7% 17 3,6% 5,9% 5 % 

Tilgang eux 77 5,9% 5,0% 121 11,8% 9,4% 12 % 

Tilgang 
talentspor 

  0,7% 6 0,8% 6,4% 1 % 

 

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 
 

Tabel 29: Uddannelser med elever, der har fuldført uddannelsen med fag 

på højere niveau  

Fuldførte med fag på højere niveau i 2016 

 
Cykel- og motorcykeluddannelsen 
 

17,6% 

Elektriker 
 

25,0% 

Kilde: Datavarehus: Andel af elever, der tager fag på højere niveau end det 
obligatoriske niveau 

I tabel 30 ses at andelen af elever, der har fuldført uddannelsen på 

ekspertniveau knytter sig til to uddannelser. Andelen varierer meget og 

generelt koncentrerer det sig om frisøruddannelsen. Elektrikerne står 

derimod stærkt i tabel 29, hvor de har den største andel af elever, der har 

fuldført med fag på højere niveau det det obligatoriske. 

Tabel 30: Uddannelser med elever, der har fuldført uddannelsen på 

ekspertniveau 

Fuldførte med fag på ekspertniveau i 2016 

 
Frisør 
 

100,0% 

Elektriker 
 

59,3% 

Kilde: Datavarehus: Andel elever med fag på ekspertniveau 

Vi kan iagttage en stigende tendens i andelen af elever, der har søgt EUX. 

Fra 2015 til 2016 er der en stigning på 5,9 procentpoint.  Vi forventer at 

flere elever vil vælge EUX fremover – især blandt de merkantile fag. 

 

Tabel 31: Uddannelser med elever, der har søgt EUX 

Tilgang EUX i 2017 

 
Kontoruddannelse med specialer 
 

19,6% 

Træfagenes byggeuddannelse 
 

14,8% 

Kilde: Datavarehus: Andel EUX elever 

Hvor skolen før alene havde talentspor på 

industriteknikeruddannelsen, er det nu også muligt at tage det på 

frisør og snedkeruddannelsen. Vi forventer en svag stigning her. 

Tabel 32: Uddannelser med elever, der er startet på et talentspor 

Tilgang talentspor 2017 

 
Frisør 
 

5,0% 

Industriteknikeruddannelsen 
 

14,3% 

Snedkeruddannelsen 
 

7,7% 

Kilde: Datavarehus: Andel af elever der følger talentspor 

 

 

https://www.uddannelsesstatistik.dk/Rapporter/Erhvervsuddannelser/Mål%203%20EUD%20frekvenser/6_3_Højereniveau_Hovedrapport.rdl
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Rapporter/Erhvervsuddannelser/Mål%203%20EUD%20frekvenser/6_3_Højereniveau_Hovedrapport.rdl
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Rapporter/Erhvervsuddannelser/Mål%203%20EUD%20frekvenser/6_2_Hovedrapport.rdl
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Rapporter/Erhvervsuddannelser/Elevtal/16_Hovedrapport.rdl
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Indsatser   
 

 Videreudvikling af teknisk og merkantil EUX 

Herningsholm Erhvervsskole har i såvel 2016 som i 2017 ønsket at have 

fokus på at udvikle EUX-områderne, hvilket afspejler stigningen i tilgangen 

til området. 

Det er intentionen 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.  

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

afdelingen for de implementerede faglærere og på at styrke samarbejdet 

mellem faglærere og grundfagslærere. 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. 

Endvidere gennemfører vi en målrettet vejledning af elever, der har 

tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en eux-uddannelse.  

 

 Etablering af nyt Handelshus – særligt fokus på merkantil EUX 

 

I marts 2017 indviede Herningsholm Erhvervsskole nye topmoderne 

undervisningsfaciliteter til de merkantile erhvervsuddannelser – EUD og 

EUX.  

Handelshuset er omdrejningspunktet for de merkantile uddannelser på 

Herningsholm Erhvervsskole. Vi har med det nye handelshus gjort det 

meget mere attraktivt at tage en merkantil uddannelse – herunder EUX. Vi 

kan da også at elevtrivselsmålingerne se, at eleverne er godt tilfredse med 

den nye lokalitet og de muligheder, der ligger her. 
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Klare mål 3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
 

 

   

 

 

   

    

 

2013 2014 2015 
Beskæftig-
elses 
frekvens 

Beskæftig-
elses 
frekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddannede 

Antal 
færdig-
uddannede
, landsplan 

Beskæftig-
elses 
frekvens 

Beskæftig-
elses 
frekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddannede 

Antal 
færdig-
uddannede 
landsplan 

Beskæftig-
elses 
frekvens 

Beskæftig-
elses 
frekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddannede 

Antal 
færdig-
uddannede 
landsplan 

0,67 0,7 502 33.123 0,7 0,72 588 33.449 0,72 0,73 600 32.215 
 

 

   

 

Vurdering af resultater  
 

Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for de forskellige uddannelser på 

skolen ser således ud: 

Figur 33: Beskæftigelsesfrekvenser for nyuddannede året efter 

færdiggjort uddannelse 

 Beskæftigelsesfrekvens  

Uddannelse 2012 2013 2014 2015 

Cykel-og mc 
mekaniker 

0,63 0,75 0,81 0,68 

Detailhandels-
uddannelsen med 
specialer 

0,53 0,43 0,51 0,50 

Elektriker 0,63 0,69 0,76 0,80 

Frisør 0,71 0,70 0,64 0,74 

Industritekniker 0,69 0,61 0,76 0,84 

Kontoruddannelse 
med specialer 

0,85 0,68 0,84 0,86 

Maskinsnedker 0,62 0,71 0,67 0,88 

Mediegrafiker 0,72 0,70 
 

0,68 

Murer 0,6 0,68 0,82 0,73 

Smed 0,68 0,76 0,71 0,84 

Sundhedsservice-
sekretær 

0,47 0,46 0,38 0,29 

Tandklinikassistent 0,72 0,64 0,58 0,57 

Træfagenes 
byggeuddannelse 

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

VVS-energi 0,74 0,76 0,80 0,83 

I alt 0,65 0,67 0,70 0,72 

 

Vi har samlet set en opadgående beskæftigelsesfrekvens fra 2012 til 2015. 

Ser vi på de enkelte uddannelser, kan vi fra 2012 til 2015 se en tendens til 

øget beskæftigelsesfrekvens ved maskinsnedker, elektriker, smed og 

industritekniker.  Samtidig kan vi iagttage en faldende 

beskæftigelsesfrekvens ved sundhedsservicesekretær, tandklinikassistent 

og mediegrafiker. 
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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 

perioden 2013 til 2017, nuanceres billedet. Her kan vi se, at eleverne især 

videreuddanner sig inden for de tekniske korte og mellemlange 

uddannelser. Også de pædagogiske og sundhedsfaglige mellemlange 

uddannelser er attraktive. Endelig vælger en stor del af elever at 

videreuddanne sig inden for de økonomisk-merkantile korte uddannelser. 

På trods at beskæftigelsesfrekvensen er høj for de tekniske EUD fag, kan vi 

iagttage at her er ønsket om at videreuddanne sig stor. For de øvrige 

grupper hænger det fint sammen med, at hvor sektorerne er præget af 

arbejdsløshed, der vil en del af eleverne vælge at videreuddanne sig.13 

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 forventes14 højest vækst i 

efterspørgslen efter bygge- og anlægsuddannede og jern- og 

metaluddannede. 

Det betyder at regionen i høj grad vil komme til at mangle faglært 

arbejdskraft. Vi forventer at beskæftigelsesfrekvensen vil øges inden for 

især skolens tekniske uddannelser. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at 

medtænke rekruttering til uddannelserne og skabelse af praktikpladser i 

indsatser. 

                                                             
13 Danmarks Statistik, Statistikbanken, HFUDD20. Afgrænset til at omhandle elever fra 
Herning og Ikast-Brande kommune, der har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse. Det 
betyder at AGRO skolen og SOSU skolens elever også optræder i opgørelsen. 

 

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, og grundskolen ift. rekruttering af elever direkte fra 9. og 

10. klasser. Dette sker bl.a. gennem den nyoprettede 

Grundskoleenhed, 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. gennem 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 

14 ”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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- 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: 

Hvad påvirker erhvervsskolernes image 
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Klare mål 4: Elevernes trivsel 
 

 2015 2016 2018 

 Resultat Resultat 
landspla
n 

Resultat Resultat
landspla
n 

Resultat
mål 

Elevtrivsel 
(Generel 
indikator) 
 

4,0 4,0 4,1 4,0 4,2 

Egen indsats og 
motivation 
 

4,2 4,2 4,3 4,2  

Egne evner 
 

4,0 4,0 4,1 4,0  

Fysiske rammer 
 

3,7 3,6 3,7 3,6  

Læringsmiljø 
 

3,9 4,0 4,0 4,0  

Praktik 
 

4,0 4,1 3,9 4,1  

Velbefindende 
 

4,3 4,4 4,4 4,3  

 

Vurdering af resultater 
 

Ser vi på Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) fra 2015 til 2017 kan vi se en 

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

2016 for igen at lande på 84 indekspoint. 

Vi ligger med ETU´en for 2017 stadig i toppen, når vi sammenligner med 

erhvervsskoler med tilsvarende størrelse. 

                                                             
15 Se afsnit om det skolens FDPG.  

Trivslen ligger i undervisningen. 

Det vigtigste for elevernes trivsel er forholdet til underviserne og 

hinanden. Årets undersøgelse viser en fremgang på især vurderingen af 

fysiske rammer og praktik 

Figur 35: Elevernes vurdering af de enkelte indsatsområder, ETU 2017 

 

I forbindelse med implementeringen af erhvervsskolereformen har vi 

fortsat et stort fokus på det pædagogiske og didaktiske arbejde15 . 

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.  
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Med skolens strategiske mål om et godt studiemiljø, vil vi have langt mere 

fokus på elevernes trivsel og deres muligheder for og lyst til at udvikle 

deres nysgerrighed og faglige og personlige kompetencer.  

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 2017 

konkludere, at eleverne føler at der en større sammenhæng mellem skole 

og praktikforløbene end de forrige år. Men vi er stadig ikke i mål. 

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 

erkendt denne problematik. Skolen har gennem LEAN-processen ’Kvalitet i 

kundeprocesser’ stillet skarpt på skolens samarbejde med 

virksomhederne.  

Vi kan allerede nu se effekten i ETU 2017 hvor elevernes oplevelse af 

praktikopholdet er øget med 3 indekspoint. 

 

Fastsættelse af resultatmål 
Selvom vi har nogle flotte resultater vil vi fortsat have fokus elevernes 

trivsel. Der er stadig plads til forbedring, og med en skolestrategi for 

studiemiljøet betyder det nye initiativer, men også 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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Klare mål 4: Virksomhedstilfredshed 
 

 

  2016 2018 

Institution  Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

Virksomheds 
tilfredshed 
(Generel 
indikator) 

7,48 7,48 7,6 

Virksomhedens 
oplevelse af 
samarbejdet 
med skolen 

7,11 7,20  

 Virksomhederne
s oplevelse af 
eleverne 
 

8,22 8,08  

 

 

Note:  
 
Virksomhedstilfredshed (Generel indikator), er en samlet indikator for 
praktikvirksomhedernes oplevelse af erhvervsskolerne. Indikatoren er dannet 
af de 13 spørgsmål, som indgår i de to separate indikatorer: 
”Virksomhedernes oplevelse af eleverne” og ”Virksomhedernes oplevelse af 
samarbejdet med skolerne”. 
 
Virksomhedernes oplevelse af eleverne. Indikatoren bygger på fire spørgsmål, 
som omhandler virksomhedernes vurdering af elevernes motivation, viden og 
praktiske faglighed. 

 
Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med skolerne. Indikatoren bygger 
på ni spørgsmål, som omhandler virksomhedernes vurdering af informationen 
og vejledningen fra skolen, samt hvorvidt samarbejdet lever op til 
virksomhedens forventninger. 
 
Indikatorerne går fra 1-10, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige tilfredshed og 
10 udtrykker den bedst mulige tilfredshed. 
 

Vurdering af resultater 
 

Ser vi på Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) for 2014, 2016 og 

2017 kan vi se at virksomhedernes overordnede tilfredshed ligger meget 

stabil på ca. 70 indekspoint. 

Vi ligger med VTUen for 2017 stadig på linje med landsgennemsnittet. 

Figur 36: Udvikling i virksomhedernes tilfredshed 

 

Tilfredsheden ligger i elevernes præstationer. 

Undersøgelsen viser en fin score på især vurderingen af elevernes 

motivation for at lære nyt samt evnen til at kunne begå sig på 

arbejdspladsen 
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Figur 37: Virksomhedernes vurdering af elevernes færdigheder, VTU 

2017 

 

Retter vi blikket mod samarbejdet med virksomhederne fremgår det, at 

her er virksomhederne mindre tilfredse. 

Figur 38: Virksomhedernes vurdering af samarbejdet med skolen, VTU 

2017 

 

Vi ved af erfaring, at det der spiller en stor rolle for det første er den 

enkelte branches kultur og behov/ønske om at samarbejde med skolen 

omkring elevernes uddannelse. 

For det andet har afdelingernes fokus på kundeservice, internt såvel som 

eksternt en betydning. Hvor uddannelseslederne har blik for 

kommunikation og samarbejde i forhold til medarbejdere og kollegaer og 

samtidigt ønsker at gå i indgreb med involverede virksomheder, der ser vi 

også en god score på samarbejdet.  

Under besvarelsen af VTU fik uddannelseslederne en ’early warning’ hvis 

en virksomhed gav en meget lav score. Uddannelseslederne tog med det 

samme kontakt til de pågældende virksomheder for at løse problemet. 

Oftest drejede det som misforståelser og manglende viden om, hvad der 

forventes af virksomhederne.  

Fastsættelse af resultatmål 
 

I den forbindelse vil skolen med udrulning af strategi imod større 

synlighed og en klar profil have et fortsat fokus på kvalitet i 

kundeprocesserne. Det gælder både internt i organisationen, hvor 

afdelingerne skal arbejde smidigere sammen og blive bedre til at agere 

hurtigt og med alignment. Det gælder naturligvis også eksternt i vores 

samarbejde med virksomhederne. Skolen vil hele tiden tilstræbe at være i 

indgreb med virksomhederne gennem skolens virksomhedscenter og 

uddannelseslederne daglige virke. Herunder arbejder vi på at bruge De 

lokale uddannelsesplaner (LUP) mere aktivt i forhold til at informere og 

forventningsafstemme med virksomhederne.  

Med dette fokus forventer vi et forbedret samarbejde med 

virksomhederne og at resultatmålet derved øges til 7,6. 
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Praktikpladsopsøgende arbejde  
  

Data for eleverne 3 måneder efter grundforløb 

 

Institution OPGØRELSESPERIODE  
(Periode hvor kvalifikationen er 

opnået) 

2015 
(1.4.2015.-31.3.2016) 

2016  
(1.4. 2016.-31.3.2017) 

2018 
(1.1.-

31.12.2018) 

 
INDIKATORER 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL, 
andel 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

I hoved-
forløb 

I aftale 
410 50% 39% 438 53% 43% 

54% 

I skolepraktik 
98 12% 12% 154 19% 13% 

20% 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende 
 

48 6% 4% 12 1% 3% 
2% 

Ikke praktik-pladssøgende 
 

265 32% 45% 226 27% 42% 
28% 

Note: Tabellen viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb.  
Overgangen opgøres fra grundforløbet til hovedforløbet (3 måneder efter afsluttet grundforløb) for hele året for hver person opgøres overgang fra det senest fuldførte grundforløb, 
dvs. fra GF2 for elever efter reformen.  
Populationen afgrænses til alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløb i den angivne periode. For hver elev i populationen måles status efter tre måneder fra datoen for 
opnået kvalifikation.  
I opgørelsen af overgang arbejdes der med tre former for overgang: overgået til aftale, overgået til skolepraktik, overgået til ikke praktik-pladssøgende. Dette betyder, at elever, som 
ikke er i aftale på måletidspunktet eller har været i aftale, men har mistet den på måletidspunktet, indgår ikke i optællingen af elever, som er overgået til én af de tre ovenfor nævnte 
kategorier.  
For hver uddannelse (defineret som CØSA-kode) opgøres samlet antal og andel elever, som er overgået til aftale (elever, som har været i aftale, men har mistet den igen, indgår ikke), 
skolepraktik og ikke praktik-pladssøgende hen over hele året. Andelen af elever beregnes ud af alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløbet. 
Datagrundlag til opgørelsen af overgang mellem grundforløb og hovedforløb:  
Datagrundlaget er institutionernes administrative systemer EASY-A og EASY-P. Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, afgangsmeldinger og 
skoleperioder fra EASY-A.  
Fra EASY-P er anvendt registreringer om uddannelsesaftaler og skolepraktik. En elev indgår i statistikken, hvis eleven har afsluttet grundforløbets 2. del i løbet af det relevante år.  
En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne elev har fået en kvalifikation til hovedforløbet eller er afgangsmeldt som fuldført på grundforløbet (heri indgår også elever, der 
afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet - fortsætter ej”). I statistikken kan forekomme elever, der eksempelvis i 2015 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 
2015 tager et opgraderingsforløb - i de tilfælde vil eleven tælle med i opgørelsen for både 2015 og 2016.  
For skolebaserede uddannelser, hvor der ikke indgås uddannelsesaftale med en virksomhed, erstattes kriteriet om andel elever med overgang til uddannelsesaftale 3 måneder efter 
afsluttet GF2 med andel elever med overgang til hovedforløbet 3 måneder efter afsluttet GF2. I den statistiske opgørelse sidestilles dette nemlig med overgang til uddannelsesaftale. 
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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.   Endvidere er der 

indenfor især smedefaget en markant større interesse for lærlinge. 

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. 

 

Trepartsaftalen er ikke slået helt igennem, men det er forventningen, at vi 

vil se en øget efterspørgsel hen over foråret 2018. 
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Data for elever i skolepraktik  

Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler 

Institution OPGØRELSESPERIODE  
 

2015/2016 
1.7.2015 - 30.6.2016 

2016/2017 
1.7.2016 - 30.6.2017 

2018 

 UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 17% 10% 17% 11% 16 % 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ . 10% . 8%  

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og 
forretningsservice’ 

39% 13% 43% 15% 38 % 

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ 14% 2% 10% 2% 9 % 

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ 13% 15% 12% 16% 10 % 

 
Note: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik beregnes ud fra alle igangværende uddannelsesaftaler og elever i gang med skolepraktik i et skoleår. Opgørelsen dannes på baggrund af 
opgørelsen af praktikårselever. En praktikårselev er en beregnet måleenhed for tid i praktik (enten virksomheds- eller skolepraktik) i løbet af et skoleår. Der indgår således kun data for 
praktik afviklet fra 1. juli til 30. juni. 
Ved beregning af skolepraktikandelen på de enkelte uddannelser tages der udelukkende hensyn til antallet af dage, som i alt er tilbragt i skolepraktik blandt alle praktikaftaler på 
uddannelsens hovedforløb i skoleår. Alle aftaler, både fuldførte, afbrudte og igangværende, indgår med den del, som ligger inden for skoleår. Aftaler, som løber over flere skoleår, 
tæller med i hvert af årene med det antal dage, som varigheden i året dækker. 
Datagrundlag til opgørelsen af gennemsnitlig andel tid i skolepraktik: Datagrundlaget er den månedlige praktikpladsstatistik, som bygger på institutionernes administrative system 
EASY-P og EASY-A. Oplysninger fra de to systemer samles i et register kaldet EASY-S. Registeret bliver løbende opdateret, hvilket kan påvirke opgørelserne senere. En 
uddannelsesaftales varighed opgøres ud fra hhv. aftalens start- og slutdato. 
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Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 

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

2014/2015 
(1.8.2014-1.8.2015) 

2015/2016 
(1.8.2015-1.8.2016) 

2018 
(1.1.2018-31.12-2018) 

Herningsholm 
Erhvervsskole 

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- 
/kombinati-

onsaftale 

… 1. delaftale/ 
korte aftale 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
178 178 125 118 167 177 113 107 

160 108 

Uddannelser inden for 
’Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser’ 
 

. 155 . 115 . 159 . 114 

  

Uddannelser inden for 
’Kontor, handel og 
forretningsservice’ 
 

189 184 161 162 166 178 155 158 

160 153 

Uddannelser inden for 
’Omsorg, sundhed og 
pædagogik’ 
 

163 171 93 112 159 170 140 117 

155 130 

Uddannelser inden for 
’Teknologi, byggeri og 
transport’ 
 

177 185 115 115 169 181 97 102 

165 95 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2017 

 

Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal dage, 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 dage i skolepraktik inden første delaftale eller kortaftale og det gennemsnitlige antal dage 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 dage i skolepraktik i de 

første 10 måneder efter indskrivning er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken, indtil første aftale indgås. 
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Vurdering af udviklingen i resultater og 
fastsættelse af resultatmål 
 

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

tid end landsgennemsnittet. Det gælder især elever indenfor ’Kontor, 

handel og forretningsservice’. 

Det er en nyt, da vi i skolens normale dækningsområde, samtidig oplever 

en stigende tendens til, at virksomhederne 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 færre 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 inden for alle tre 

uddannelsesgrupper bruger kortere tid end landsgennemsnittet. 

Elever indenfor ’Kontor, handel og forretningsservice’ bruger færre dage i 

2015/16 end 2014/2015. Skolen oplever, at eleverne har lidt lettere ved at 

opnå praktikplads inden for disse områder. Dette kan skyldes, at 

virksomhederne inden for handel i nogen grad ansætter mere faglært 

arbejdskraft i jobområder som tidligere var besat af elever under 

uddannelse.    

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

forretningsservice’ og ’Teknologi, byggeri og transport’ bruger færre dage 

end landsgennemsnittet. Skolens praktikpladssøgende arbejde har især 

båret frugt her. Dette kan skyldes en stigende tendens til, at 

virksomhederne oftere indgår delaftale/ korte aftaler med eleverne, end 

tidligere set.  

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 virksomhedskontakt, undervisning i cv skrivning, 

undervisning i sociale medier, træning i jobsamtaler, samt personlig 

fremtræden.  

Virksomhedskonsulenterne besøger efterfølgende klasserne månedligt, 

således at eleverne får den nødvendige støtte, samt at fokus på 
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praktikpladssøgning holdes i elevernes bevidsthed. Dette giver også 

virksomhedskonsulenten et løbende overblik over hvordan praktikplads 

situationen udvikler sig i den pågældende klasse. Endvidere afholdes 

individuelle samtaler efter behov. 

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. Kundecentret laver 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 

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. Skolepraktikinstruktøren støtter efterfølgende eleven i 

praktikpladssøgningen og sikrer eleven muligheden for udstationeringer i 

VFU og delaftaler med henblik på en ordinær praktikplads.  

Skolepraktikinstruktøren modtager ligeledes ugentligt en liste fra 

kundecentret 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. 

Virksomhedscentrets 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 kundecentret, 

praktikcentret, samt med afsæt i LUU møderne. Virksomhedskonsulenten 

formidler efterfølgende disse praktikpladser til praktikcentret.      
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Det fælles didaktiske og pædagogiske 
grundlag (FDPG) 
 

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 FPDG. Således vil temaerne i 2018 have afsæt i 

de for året besluttede pejlemærker fra FPDG. Dermed sikrer vi dels en 

løbende italesættelse af og opmærksomhed på FPDG, 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 blandt medlemmer af pædagogisk-

didaktisk udvalg, før de besluttes.   

Skolens FPDG kan findes her. 

FPDG 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 FPDG er en fortsat, cirkulær 

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

centrum. Således centreres arbejdet med etableringen af FPDG om 

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

anvendelsen af etableringsskemaer i de enkelte afdelinger. 

Etableringsplanen for FPDG 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 

FPDG definerer temaerne.  

I 2018 er det følgende pejlemærker fra FPDG, der er fokus på:  

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

relations arbejde som trivsels- og læringsforudsætning 

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

undervisningsdifferentiering og særligt sårbare elever. 

Vi skaber energi; Didaktisk Eftermiddag oktober, primært fokus på 

innovation og entreprenørskab.  

 

 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 

https://www.herningsholm.dk/om-herningsholm/kvalitet/erhvervsuddannelser/paedagogisk-grundlag/
http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Paedagogiske-vaerktoejer/Progressiv-laering


52 
 

didaktisk eftermiddag. Siden har vi indgået tillægsaftale om yderligere 

udbredelse til hele skolen og i den forbindelse særligt arbejdet med fokus 

på feedback i undervisningen. Arbejdet med feedback i undervisningen 

fortsættes i 2018, bl.a. i forbindelse med skolens brede arbejde med 

vidensdeling, hvor underviseres observationer af hinandens undervisning 

tænkes at kvalificere arbejdet med feedback til eleverne. 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 startede vi et projekt op i samarbejde med UVMs 

læringskonsulenter med temaet ”Helhedsorientering og tværfaglighed”. 

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

grundforløb 2 og hovedforløbet. Dette arbejde blev udbredt til alle 

undervisere på den didaktiske eftermiddag i maj 2017 under pejlemærket 

”Vi bygger Broer” og fortsættes i 2018. Der er enighed om, at det med 

dette tema er særdeles vigtigt, at processen 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 

udviklingsarbejdet kan derfor også støtte arbejdet med implementeringen 

af disse.  

 

 

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 og frem: 

”Ny brobygning og introkurser, der virker” og ”LUP’en som 

arbejdsredskab”.  

Førstnævnte relaterer sig til pejlemærket 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.  

 Ny brobygning og introkurser, der virker 

I slutningen af 2016 igangsatte vi projektet ”Ny brobygning og introkurser, 

der virker”. Projektet har til formål at gentænke hele håndteringen af 

brobygning og introkurser 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 vi nået frem til en 

vision og mission for brobygning og introkurser på Herningsholm 

Erhvervsskole: Visionen er at levere sublime introkurser, som er elevernes 

foretrukne valg. Missionen er, at introkurserne bliver en topprioriteret 

opgave, og at vi gennem gode relationer, attraktive, inspirerende og 
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dannende introkurser gør en positiv forskel i forhold til elevernes afklaring 

og evne til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Herved støtter 

projektet op om Mål 1 i ’Aftale om bedre og mere attraktive 

erhvervsuddannelser’: Flere vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 

9./10. klasse. På denne baggrund er et nyt koncept for brobygning og 

introkurser igangsat: I samarbejde med UUvejledningen i Herning 

kommune og Ikast-Brande kommune vil vi i 2018 gennemføre og udvikle 

på introkurser og brobygningsforløb, som frem for fokus på valg af 

uddannelse fokuserer på faglig leg og læring for grundskoleeleverne.  

Arbejdet udspringer af et lokalt ønske om en bred indgang samt 

sammenhæng og balance i elevernes møde med deres fremtidige 

muligheder og 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 nogle 

nyudviklede modeller, der tilsammen skal udgøre vores LUP ‘er. 

Modellerne forventes fuldt indfaset i alle afdelinger i løbet af 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 FPDG 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 FPDG.  

 

 Digitalisering 

I 2016 blev Strategi for udnyttelsen af digitaliseringens muligheder i 

undervisningen ved Herningsholm Erhvervsskole 2016-2020 vedtaget. 

Fokus i år bliver på en fortsat digitalisering af undervisningsmateriale til 

fælles udveksling og inspiration og i det hele taget brugen af OneNote 

som redskab til samarbejde og videndeling i afdelingerne, samt i nogle 

afdelinger i samarbejdet med eleverne. I denne sammenhæng skal det 
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ovenfor beskrevne arbejde med nye modeller for LUP eksempelvis 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.  

 

 Praksisnær og fællesgjort FPDG 

Som et sidste nedslag skal det nævnes, at vi i 2018 arbejder særligt 

fokuseret med at gøre det kontinuerlige arbejde med skolens FPDG 

praksisnært og vedkommende for skolens undervisere og ledelse. Således 

vil pædagogisk-didaktisk udvalg i samarbejde med direktøren tage vores 

nuværende FPDG til eftersyn i relation til skolens vision og strategi og i 

den forbindelse udvikle på formatet. Her tænkes skolens undervisere at 

tage del i identificeringen af, hvilke rammer, der opmuntrer til 

engagement og deltagelse i det fælles arbejde med vores FPDG. 

 




