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1. Baggrund 
 

Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude 

i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i praktik og for at skaffe de nødvendige 

praktikpladser. Der har været arbejdet med kurser og informationsmaterialer til virksomhederne 

omhandlende krav og forventninger i forhold til uddannelsesbekendtgørelse. Planlagte møder, omkring den 

enkelte elev, med virksomhederne med mere.  

Skolen har hvert andet år gennemført en virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) for at få input til 

forbedringsmuligheder over for virksomhederne. Igennem flere år har skolen forgæves stræbt efter at få 

tilstrækkeligt datagrundlag via evalueringer af virksomheder med elever på Herningsholm Erhvervsskole. 

Disse bestræbelser har maksimalt givet skolen 34 % besvarelser, hvilket er et spinkelt grundlag at forbedre 

ud fra, og i og med at undersøgelserne blev gennemført anonymt, har skolen heller ikke haft muligheden 

for at undersøge dybere på problemstillinger og har dermed ikke klart kunne definere tiltag over for disse. 

Derfor har skolen valgt at gå skridtet videre for at øge samarbejdet og koblingen yderligere med et nyt VTU-

koncept. 

Sigtet er at scoren for virksomhedernes tilfredshed skal op på 70 inden 20151
. 

2. Den to årlige cyklus 
 

VTU gennemføres hvert andet år på Herningsholm Erhvervsskole, som et led i den to årlige cyklus 

bestående af VTU, MTU og ETU. Disse undersøgelser gennemføres, for at sikre oplyste og dokumenterede 

grundlag for dialog om udviklingspotentiale, forbedringer og handleplaner med nye tiltag. 

I den nedenstående tabel fremgår de væsentligste forskelle mellem undersøgelserne. 

 

 ETU MTU VTU 

Formål Elevtilfredshedsundersøgelsen 
har fokus på den enkelte elev. 
Undervisningsmiljø 
spørgsmålene skal sikre at 
Herningsholm opleves som 
attraktiv for den enkelte elev 

Medarbejder 
tilfredshedsundersøgelsens 
formål har fokus på såvel 
den enkelte medarbejder 
som den fælles trivsel 
 

Virksomhedstilfredsheds- 
undersøgelsen har fokus 
på såvel relationen mellem 
den enkelte virksomhed og 
skolen, som skolens 
omdømme blandt 
virksomhederne.  
 

Fokus Individuelt fokus Fokus på såvel individuelt 
som vort fælles liv på 
arbejdspladsen 

Fokus på såvel individuelt 
som skolens generelle 
forhold til virksomhederne 

                                                           

1
 Årsrapport 2012, under Kvalitet på Herningsholm Erhvervsskole 
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Målgruppe Alle elever på Herningsholm 
Erhvervsskole 

Alle fastansatte på 
Herningsholm 
Erhvervsskole 

Alle virksomheder, der har 
praktikpladser med elever 
fra Herningsholm 
Erhvervsskole 

Metode til 
afdækning 

Kvantitativ 
 
Spørgeskemaundersøgelse. 
Undervisningsmiljøet afdækkes 
via en række spørgsmål, der er 
inkluderet i 
elevtilfredshedsundersøgelsen 

Kvantitativ 
 
Spørgeskemaundersøgelse 

Kvantitativ. 
 
Spørgeskemaundersøgelse. 
 
”Early warning” på kritiske 
besvarelser. Målet er at 
kunne reagere og handle 
øjeblikkeligt på disse. 

Handleplaner 
og ansvar 

Elever, medarbejdere og 
ledelse har et fælles ansvar for 
at skabe konstruktivt 
udkomme af ETU resultaterne. 
 
Central opsamling og decentral 
opfølgning. 
 
Rapporter på områdeniveau og 
et en fælles skolerapport 
 

Medarbejdere og ledelse 
har et fælles ansvar for at 
skabe konstruktivt 
udkomme af MTU 
resultaterne. 
 
Central opsamling og 
decentral opfølgning. 
 
Rapporter på 
områdeniveau og et en 
fælles skolerapport 
 

Medarbejdere og ledelse 
har et fælles ansvar for at 
skabe konstruktivt 
udkomme af VTU 
resultaterne. 
 
Central opsamling og 
decentral opfølgning. 
 
Rapporter på 
områdeniveau, en fælles 
skolerapport samt 
benchmarkrapport med 
resultater fra ESB-
netværkets skoler. 
 

 

3. VTU 2014 
 

Formålet med en virksomhedstilfredshedsundersøgelse er helt overordnet, at vi til stadighed ønsker at 

forbedre relationerne til de virksomheder, som har vores elever i praktikperioderne og dermed er 

potentielle kommende arbejdsgivere for skolens elever. Derudover er det en vigtig forudsætning for 

vekseluddannelsesprincippet at vi har fokus på koblingen mellem skoleophold og virksomhedsophold 

(praktik). 

Initiativet til undersøgelsen blev i sin tid taget af Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk (ESB) og 

Herningsholm Erhvervsskole undersøger, i lighed med de øvrige skoler i dette netværk, tilfredsheden blandt 

praktikvirksomhederne hvert andet år. 

Alle ESB-netværkets skoler følger samme procedure og har samme spørgsmål til virksomhederne. Formålet 

med dette er, at kunne lave en sammenligning skolerne imellem. 
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VTU 2014 skal være med til at give os en forståelse for hvor og hvordan, vi kan forbedre relationerne til 

virksomhederne. Derfor er det meget vigtigt, at der efterfølgende tilrettelægges en konstruktiv dialog i de 

enkelte afdelinger og i MIO om rapportens resultater. Her kan de lokale uddannelsesudvalg bidrage med 

viden og anbefalinger. 

I lighed med både ETU og MTU udarbejdes der i forbindelse med VTU en konkret handlingsplan for, 

hvordan skolen som helhed, men også de enkelte afdelinger kan forbedre relationerne til virksomhederne. 

Nyt VTU-koncept 

Skolen har besluttet at implementere et nyt koncept til evaluering af virksomhederne i 2014. Et koncept, 

der gør skolen 100 % elektronisk i stand til løbende at foretage målinger på, hvordan den enkelte 

virksomhed, i en ikke anonym form, vurderer samarbejdet og udbyttet af praktikken. 

Styrken ved det nye værktøj er, at det i højere grad kan bruges til hurtig og god opfølgning gennem en 

dialog med den enkelte virksomhed. 

Løsningen kan sende ”early warning” notifikationer på de virksomheder, der ikke er tilfredse2, og skolen får 

derfor mulighed for en øjeblikkelig opfølgning over for disse eventuelle problemstillinger. Derudover kan 

skolen løbende analysere og se rapportering af det enkelte svar. 

Vi har stadig vor traditionelle VTU benchmarkingundersøgelse, der gennemføres hvert andet år som en 

strategisk analyse, rapportering og benchmarking. Analysen er dybdegående med såvel prioriteringskort 

som opsplitning af resultater på afdelingsniveau. Endvidere er her både historisk benchmarking og ekstern 

benchmarking til andre skoler. 

Det nye løbende VTU rapporteringsværktøj er mere operationelt og kan anvendes løbende i hele 2 års 

perioderne mellem benchmarkingundersøgelserne. Det giver skolen mulighed for løbende at tage 

stikprøver samt generere egne rapporter udover de traditionelle VTU rapporter. 

4. Metodeafsnit 
 

Ligesom de foregående år har ESB-netværket valgt en fælles procedure, hvor skolerne udsender 

invitationerne mens det er konsulentfirmaet Ennova, der forestår undersøgelsens databehandling og 

afrapportering. For at sikre en ensartet fremgangsmåde benytter ESB-netværkets skoler samme 

bagvedliggende datastruktur, skabeloner og spørgsmål. 

 

 

                                                           

2
 Når en virksomhed vurderer de to overordnede spørgsmål omkring tilfredshed til et gennemsnit på under 40 (på en 

1-100 skala) vil man modtage en ”early warning” mail, vil man modtage en mail, hvori man finder et link den specifikke 
rapport, således at man hurtigt kan reagere på den dårlige vurdering.  
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Der er valgt en kvantitativ metode i form af en spørgeskemaundersøgelse. Den kvantitative metode er 

velegnet til undersøgelser med mange respondenter. Metoden har fokus på generelle tendenser og er 

velegnet til at skabe overblik samt give mulighed for sammenligning af resultater. Dataindsamlingen skaber 

grundlag for rapporter om undersøgelsens resultater, som giver et oplyst og dokumenteret grundlag for 

dialog. 

Der er sendt spørgeskema ud til 1058 oplæringsansvarlige. 

Rapporterne med resultaterne fra VTU 2014 vil blive udarbejdet for skolen som helhed og for alle områder. 

Rapportering laves i pdf rapporter med tilhørende PowerPoint præsentationer. 

Håndtering af VTU 2014s resultater 
Resultatet af VTU skal forankres i forskellige organisatoriske processer: 

Pressehåndtering 

I samarbejde med Kommunikationsafdelingen bliver der udarbejdet en strategi for undersøgelsens 

formidling og offentliggørelse. 

Afdelingerne 

Resultatet af VTU kan ikke stå alene. VTU resultaterne skal være udgangspunkt for en dialog i afdelingerne 

om tiltag og prioritering af tiltag for at forbedre samarbejdet med virksomhederne. 



Hovedadministration
Lil lelundvej 21

DK-7400 Herning

+45 7213 4500

www.herningsholm.dkAL POST BEDES SENDT TIL HOVEDADMINISTRATIONEN

Notat: VTU 2014 

 
 6 

MIO 

MIO bliver orienteret om resultater og rapporter. 

5. Procesplan 
 

 

Dato/deadline 

 

Handling 

 

Ansvarlig 

 

9. september 

 

Det nye værktøj kan tages i 

brug og funktionalitet testes. 

 

(På grund af ETU og MTU i 

efteråret venter skolen med at 

tage systemet i brug til 

foråret) 

 

Ennova  

 

7.oktober 

 

ERFA-dag – udveksling af 

erfaringer med brugen af VTU- 

værktøjet 

 

ESB-netværket 

 

18. februar 2014 

 

Tilmelding samt valg af 

spørgeskema version  

 

Kvalitet 

 

18. februar 

 

Klargøring af den 

bagvedliggende datastruktur 

 

Ennova 

 

19. februar 

 

Adgangskoder til Organizer 

samt Dashboard udleveres 

 

Ennova 

 

Medio februar - marts 

 

Excel-ark med mailadresser på 

oplæringsansvarlige på 

elevernes praktiksteder 

dannes fra Elevplan 

 

Kvalitet og Kundecenteret 

 

Primo marts 

 

Uddannelsesstruktur tilrettes i 

Organizer samt oplysninger 

tilføjes de enkelte uddannelser  

 

Kvalitet 

 

27. marts 2014 

Templates i excel-ark 

udarbejdes samt importeres til 

de enkelte 

uddannelsesområder 

 

Alle skemaer sendes ud 

 

Kvalitet 

 

Marts - april 

 

Behandling af henvendelser fra 

oplæringsansvarlige pr. mail 

og telefon 

 

Besvarelser til 

oplæringsansvarlige samt 

redigering i Organizer 

 

Ennova og Kvalitet 
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Modtagelse af early warnings 

(kritiske evalueringer) samt 

udsendelse af rapporterne for 

disse til de respektive 

uddannelsesledere 

 

April 

 

2 påmindelsesmail til 

respondenter 

 

Ennova 

 

1. maj  

 

Deadline – Organizer lukkes  

 

 

Ennova 

 

1. maj  

 

Foreløbig afrapportering til Nils 

fra Dashboardet: 

a) Indeks på de enkelte 

spørgsmål for 

HHE/uddannelserne i 

forhold til EUD 

landsgennemsnittet 

b) Præsentation af særligt 

interessante resultater 

 

Kvalitet 

Primo maj  

Download af rapporter samt 

svarmatrice fra Dashboardet 

 

Kvalitet 

 

Medio maj 

 

Kommunikation og 

pressemeddelelse planlægges 

(hvilke medier og hvornår, 

hvad skal offentliggøres) 

 

Kvalitet + 

Kommunikation 

  

22. maj 

 

Skole- og 

benchmarkingrapporter er 

færdige. Her vil 

prioriteringskortene fremgå. 

 

Ennova  

 

27. maj 

 

Områderapporter er færdige 

 

Ennova 

 

Ultimo maj 

 

John E og Nils H.: 

præsentation af skole- og 

benchmarkingrapporter 

 

Kvalitet 

2. juni   

Hovedresultater fra 

Skolerapporten forelægges 

MIO. 

 

Kvalitet/John E. 

3. juni Hovedresultater sendes 

sammen med skolerapport til 

EUD uddannelsesledere. 

 

Kvalitet 

 

13. juni 

 

ERFA møde om skolernes 

erfaring med det nye VTU-

koncept med henblik på 

videreudvikling af systemet 

 

ESB-netværket 
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Juni  Skole- og 

benchmarkingrapporter 

forelægges Direktionen. 

Kvalitet 

 

26. juni  

 

Skole- og 

benchmarkingrapporter 

forelægges bestyrelsen. 

 

 

Kvalitet 

Primo juli  

Skole- og 

benchmarkingrapporter 

forelægges EUD ledermøde 

 

Kvalitet, Nils indkalder 

 

Juni/Juli 

 

Intern opsamling af møderne: 

Klarlægning af hvordan 

skoleindsatsen skal være for 

de punkter, som Ennova har 

angivet som høj-

prioritetsområder. 

 

Kvalitet + Direktionen 

Juni/Juli  

Alle rapporter sendes til alle 

uddannelsesledere og ledere 

med henblik på dialog om 

resultater. Her vil også indgå 

skolens anbefaling til 

fokuspunkter. 

 

Efter behov vil Kvalitet 

præsentere rapporterne og 

resultaterne for de enkelte 

ledere. 

 

Kvalitet  

 

Efteråret 2014 Efter en nærmere beskrevet 

opfølgningsplan, vil Kvalitet 

sammen med de involverede 

ledere sikre, at der at bliver 

lavet indsatser og fulgt op på 

disse.  

 

Kvalitet + uddannelsesledere  

 

1.september 

 

VTU 2014-2016 

dataindsamling kan 

igangsættes 

 

 

Ennova 

 

Maj 2015 

 

Mulighed for at lave enkelte 

undersøgelser efter behov 

eksempelvis EUX og firmatype 

 

Kvalitet 

 

Februar 2016 

 

Vi starter ny VTU 

dataindsamling 

 

Kvalitet, ESB-netværket og 

Ennova 

 

Maj 2016 

 

VTU 2016: 

benchmarkingundersøgelse og 

dybdegående analyse 

 

Kvalitet og Ennova 
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6. Bilag: Spørgeskema 
 

 

Samlet vurdering af uddannelsesforløb 

Hvor tilfreds er du alt i alt omkring samarbejdet med Herningsholm Erhvervsskole? 

Samarbejdet med Herningsholm Erhvervsskole lever op til mine forventninger? 

Hvilke yderligere kommentarer har du til samarbejdet med skolen og jeres forventninger til det. Giv gerne 

konkrete eksempler.■ Åben kommentarfelt 

Eleven i virksomheden 

Jeg har den information om regler og mål for oplæring i praktikperioderne, som jeg har brug for 

Jeg får den hjælp, jeg har brug for i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler  

Jeg har den kontakt med skolen i praktikperioderne, som jeg har brug for 

Jeg ved, hvem jeg skal henvende mig til på skolen om eleven 

Eleven på skolen 

Skolen er konsekvent over for elevens adfærd i skoleperioderne (f.eks. fremmøde, ansvarlighed, socialt) 

Jeg har den nødvendige information om elevens resultater i skoleperioderne (prøveresultater, 

fraværsprocenter, sygedage, etc.) 

Jeg har den nødvendige information om, hvad eleven arbejder med i skoleperioderne 

Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt  

Elevens kvalifikationer 

Elevens teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende 

Elevens praktiske færdigheder er tilfredsstillende 

Eleven er i stand til at begå sig på en arbejdsplads 

Eleven er engageret 

Eleven er god til at samarbejde 

Hvorfor have elever? 

At have elever er interessant i forhold til senere rekruttering  

Det er nødvendigt at have elever i forhold til fagets overlevelse og fremtidige virke i samfundet 
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At have elever er givtigt i forhold til medarbejdernes faglige og personlige udvikling 

Omdømme 

Herningsholm Erhvervsskoles samlede omdømme 

Herningsholm Erhvervsskole er en professionel uddannelsesinstitution 

Herningsholm Erhvervsskole er på forkant med udviklingen 

Herningsholm Erhvervsskole er serviceminded 

Det fremtidige samarbejde 

Påtænker din virksomhed at ansætte elever indenfor det næste år?  

Vil din virksomhed samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole næste gang, I skal ansætte elever ? 

Hvis din virksomhed ikke forventer at samarbejde med os, hvad er da årsagen?■ Åben kommentarfelt 

Rekruttering 

Hvordan finder du typisk dine elever? (Sæt gerne flere krydser) 

(*Eleven/lærlingen henvender sig selv til virksomheden; *Jeg samarbejder med Herningsholm 

Erhvervsskole; *Anbefalinger fra tidligere elever/lærlinge; * Eleven/lærlingen var allerede ansat i 

virksomheden (fx arbejdsdreng, studiejob, etc.); * Jeg annoncerer selv efter elever/lærlinge; * Gennem 

netværk; * Andet) 

Det er nemt at få det antal elever, der er behov for 

Det er nemt at få kvalificerede elever 

Afsluttende åbent spørgsmål 

Hvilke gode ideer har du til, hvordan samarbejdet med skolen kan blive bedre? ■ Åben kommentarfelt 

Baggrundsoplysninger 

Angiv venligst din virksomheds størrelse 

(■ Enkeltmandsvirksomhed; ■ 1-10 medarbejdere; ■ 11-50 medarbejdere; ■ 51-200 medarbejdere; ■ 201-

500 medarbejdere; ■ over 500 medarbejdere) 

 Angiv venligst hvor tit du er i kontakt med skolen (telefonisk eller personligt) 

(■ Har aldrig haft kontakt til skolen; ■ 1-3 gange om året; ■ 4-6 gange om året; ■ 7-12 gange om året; ■ 

over 12 gange om året) 

Jette Anna Sørensen 


