
 
 Målsætning for tandklinikassistentuddannelsen  
i afdelingen Stil og sundhed, indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik på Herningsholm Erhvervsskole  
 
Afdelingens overordnede mål er at videreudvikle et uddannelsesmiljø, som giver eleverne mulighed for at tilegne sig 
menneskelige, faglige og læringsmæssige kompetencer, som vil styrke deres ressourcer til det kommende arbejdsliv  
 
 

Værdigrundlag  
Vores kerneværdier er:  
· Anerkendelse  
· Udvikling  
· Engagement  
· Samarbejdsevne  
· Kompetence  
 
 

Udviklingsområder  
1. Kontaktlærerfunktionen  
2. Lærergruppen  
3. Opsøgende arbejde  
4. Skolepraktik 
5. Teknologi  
 
Ad. 1 
- Bibeholde og styrke samarbejdet mellem kontakt- og faglærere  
- Bibeholde og styrke samarbejdet med studievejledning og coach 
- Bibeholde og styrke arbejdet med udvikling af elevens faglige profil, faglighed, robusthed, indstilling til service, sprog,      
  ordenssans og ansvarlighed  
- Bibeholde og styrke samarbejdet med vore nuværende samarbejdspartnere for derved blandt andet at mindske  
  ophævelse af kontrakter  
 
Handlingsplan:  
- Ugentlige teammøder  
- Minimum 7 individuelle samtaler med eleven på et 20-ugers forløb  
- Ønske om at kunne kontakte praktikstedet indenfor prøvetiden (de første 3 mdr.) 
- Ønske om at kunne aflægge et besøg hos praktikstedet forud for hovedforløb 1 
 
 
Succeskriterier:  
- Større sammenhæng og styrkelse i elevens personlige udvikling og uddannelsesforløb 
 



Ad. 2 
- Systematisere opfølgning på elevevalueringerne  
- Udvikle anvendelse af læsestrategier 
- Videreudvikle anvendelsen af læringsstile  
- Implementere ”Cooperative Learning”  
- Implementere ”Faglighed i nye klæder” 
- Bibeholde det høje faglige niveau gennem fortsat opkvalificering af undervisernes pædagogiske og faglige udvikling  
- Sætte fokus på lærer-teamets udvikling i forhold til samarbejde og kommunikation  
 
Handlingsplan:  
- Elektronisk evaluering i den 2. sidste uge af elevens uddannelsesperiode med efterfølgende mundtlig evaluering   
   (helhedsvurdering) 
- Udvikle materiale til anvendelse af læsestategier 
- Forsætte udvikling af materialer med baggrund i læringsstile  
- Videreudvikleunderviserteamets kompetencer i forhold til ”Cooperative Learning”  
- Videreudvikle materiale til ”Faglihed i nye klæder” 
- Have fokus på nye strømninger og kursustilbud  
- Afholde minimum 2 årlige møder med fokus på teamudvikling  
 
Succeskriterier:  
- Større elevtilfredshed  
- Større arbejdsglæde  
 
Ad. 3 
- Fortsat styrke det opsøgende arbejde og derved at opnå mulighed for yderligere praktikpladser. 
 
Handlingsplan:  
- Fortsat have fokus på klinikker uden elevkontrakter  
- Udlevering af kursusmateriale ved alle klinikbesøg  
 
Succeskriterier:  
- Flere samarbejdspartnere  
 
Ad. 4 
- Fortsat styrke det opsøgende arbejde i forbindelse med skolepraktik 
 
Handlingsplan: 
- Have fokus på at kontakte nye aftagere af skolepraktikanter  
- Pleje aftagerne af skolepraktikanter 
 
Succeskriterier: 
- Alle tilmeldte skolepraktikanter får dækket alle sine ophold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 5 
- Ajourføring af anvendt teknologi ift. samfundsudviklingen 
- Pioner ift. implementering af nye teknologiske muligheder i undervisningen 
 
Handlingsplan: 
- Indkøb af mobiltlf. og tablets 
- Kurser indenfor området 
 
Succeskriterier: 
- Eleverne oplever at undervisningen er tilpasset deres behov 
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