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Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 

9. eller 10. klasse. 
 

 

 2016 2017 2018 2019 

TEC Landsplan TEC Landsplan TEC Landsplan Antal 

ansøgninger, 

resultatmål 

Antal 

ansøgninger 
520 12.365 491 12.686 525 12.341 563 

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)). 

 

Vurdering af udviklingen i 1. prioritetsansøgninger til TEC 
 

I 2017 satte vi et forventet resultatmål for 2018 til 500 1. prioritetsansøgninger til TEC. Dette antal 

blev i alt 525 i 2018, og dermed højere end forventet.  

TECs antal af 1. prioritetsansøgninger er steget siden 2017. Vi har kigget på ansøgningstallene for 

fire andre af landets største tekniske erhvervsskoler, som en reel benchmarking til vores skole 

samt størrelse. Siden sidste år er fire ud af de i alt fem storskoler steget i antal ansøgninger, og 

TEC er den skole, som har størst stigning på i alt 34 ansøgninger.  

I 2018 søgte 525 elever ind på TECs GF1 som 1. prioritet. Ud af disse registrerede vi 456 elever 

på første tælledag. I forhold til dette samt vores økonomiske estimater, er målsætningen for 2019, 

at 563 elever søger første prioritet til TECs GF1 i 2019. Vi har budgetteret med 489 elever på 1. 

tælledag i 2019 og de 563 er beregnet med samme forhold mellem ansøgninger og elever på 1. 

tælledag som realiseret i 2018 (525/456). 

En mulige indikator, som kan underbygge hvorfor vi ser en stigning, er en intensiveret brug af 

vores nye CRM (Costumer Relationship Management), hvor interesserede elever følges og får 
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tilsendt information op til tilmeldingsdatoen, hvilket understøttes af følgende tal på vores site, hvor 

vi ser større aktivitet: 

 

Marketingplan  
TEC udarbejder hvert år en marketingplan med tilhørende aktivitetsoverblik. Det har været vigtigt, 

at udvikle en så konsistent og vedvarende marketingsplan som muligt. 

TECs samlede indsats inden for marketing og kommunikation skal i 2019 primært:  

 Styrke brandet – så vi bliver kendt blandt flere og øger præferencen  

 Stimulere tiltrækningen – så vi øger optag og tilmeldinger  

 Sikre fastholdelsen – så vi medvirker til, at elever ikke dropper ud 

Brand essensen ”Her bli’r du til noget” er med til at understøtte TECs ønske om, at være 

virksomhedernes og de unges førstevalg baseret på en kvalitets- og vækstdagsorden (øget 

tilmeldingsandel fra 18,5 til 25 på landsplan i 2020).  

Det betyder ligeledes, at vi tænker i principper omkring at vinde markedsandele, som sker 

gennem:  

 Øge sin stemme i markedet  

 Øge sin præference  

 Øge sin distribution  

 Opfølgning  

 

Besøgsdage 

Derudover vil der i 2019 være en systematisk CRM indsats (Customer Relationship Management). 

Det betyder et øget fokus på besøgsdage, så man som interesseret altid kan komme og besøge 

for at se skolen. Det giver en markedsføring, hvor vi er ”always on” fremfor ”burst”. 

Tilmelding GF2 

Vi har korte intense kampagner op til hver tilmeldingsfrist på GF2. Kampagnerne er digitale og har 

fokus på det segment, som ikke helt er kommet i gang eller måske har afbrudt en STX eller en 

afsluttet STX. 
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Tilmelding til GF1 + HTX 

Vi fokuserer yderligere arbejdet i 2019 med valgrejsen, så vi kan optimere i de kontaktpunkter, som 

eleven møder fra sin start i 8. klasse til sin tilmelding 18 måneder senere i marts. 

Vi arbejder med en kontinuerlig kampagne fra efteråret og frem til marts, hvor vi forsøger at påvirke 

eleverne fra folkeskolen. Kampagnen er digitalt båret og samler op via fx CRM og Re-targeting på 

både vores besøgsdage og Copenhagen Skills. 

 

Copenhagen Skills 

TEC ser det årlige arrangement Copenhagen Skills, som et vigtigt bindeled til de unge 
folkeskoleelever samt tusinder af andre besøgende i Bellacenteret. Det er her vi kan visse vores 
fag frem, og skabe relationer, der kan få betydning for et uddannelsesvalg.  
 
Arbejdet med Copenhagen Skills bliver hvert år evalueret igennem en spørgeskemaundersøgelse, 

som sendes til alle involverede medarbejdere. De gode erfaringer føres videre til næste år og 

andre lignende arrangementer. 

Markedsføringssupport 

Ovenstående bakkes op gennem året med det vi kalder ”basrytme”, som er vores 

googleoptimering, løbende historier på sociale medier og PR. Derudover er TEC løbende 

involveret i mindre tiltag/begivenheder, hvor der udarbejdes marketingmateriale. Ikke mindst har vi 

vores CRM spor (Customer Relationship Management), hvor vi indsamler data fra besøgende 

elever, evalueringer, virksomheder og andet opsøgende arbejde samt de ovenstående tiltag. Med 

disse data kan vi nu lettere bevare den løbende fastholdelse fx sende e-mails med relevant 

information om arrangementer, tilmeldingsfrister, udvikling af jobmuligheder, ekstra oplysning om 

fordelsuddannelser mv. 
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Klare mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb  

 

 

 

Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb (Status 3 måneder efter gennemført 

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

Status   2013 2014 2015 2016 2019 

    Resultat 
TEC 

Resultat 
lands-
plan 

Resultat 
TEC 

Resultat 
lands-
plan 

Resultat 
TEC 

Resultat 
lands-
plan 

Resultat 
TEC 

Resultat 
lands- 
plan 

Resultat
-mål 
TEC 

I hoved-
forløb 

Uddannelse
saftale 

23,5% 30,1% 22,9% 29,1% 30,0% 32,5% 35,7% 35,8% 36% 

Skolepraktik 12,4% 8,2% 13,6% 8,7% 16,2% 11,0% 18,9% 10,6% 19% 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Frafald 
under 
grund-
forløbet 

33,0% 30,0% 33,5% 29,5% 32,4% 26,5% 28,6% 22,9% 29% 

Frafald efter 
grund-
forløbet 

27,2% 26,9% 25,6% 27,2% 18,6% 25,9% 12,3% 25,4% 12% 

Ingen 
aftale, men 
har haft 

2,1% 2,5% 2,1% 2,6% 2,8% 3,1% 4,0% 3,4% 4% 

Status 
ukendt 

1,9% 2,4% 2,3% 2,8%   0,5% 1,1% 
 

 

Analyse af udvikling i gennemførelse på TEC 
 

Fra 2014 til 2016 ses en positiv udvikling på TEC, hvor andelen af elever som er i hovedforløb 

(med en uddannelsesaftale eller skolepraktik) 3 måneder efter gennemført grundforløb, stiger med 

12,9%.  

I forhold de elever, som ikke er i hovedforløb 3 måneder efter gennemført grundforløb, da har TEC 

lykkedes at få mindsket frafaldet under grundforløbet med 4,9% siden 2013. Endnu bedre ser du 

ud for udviklingen i frafald efter grundforløbet. TEC har reduceret frafaldet her med 13,3% siden 

2013. Sammenligner man med resultatet på landsplan, da er frafaldet efter grundforløbet kun 

reduceret med 1,5% siden 2013.  

Udviklingen i vores frafald ser vi som en positiv tendens, set i lyset af at vi hellere afklarer eleverne 

tidligt i deres uddannelsesforløb frem for senere. Vi ser blandt andet, at vores intensiverede 



 

6 af 22 

arbejde med hurtig afklaring og forventningsafstemning med eleverne, sikrer at eleverne kan og vil 

gennemføre deres uddannelse. 

Supplerende indikatorer for frafald 
 

 

Ovenstående supplerende indikator viser status 3 måneder efter start på uddannelsen, hvor den 

tidligere statistik opgøres efter gennemført grundforløb. Den er derfor opdateret med data til og 

med 2018. 

Tendensen er dog den samme som status 3 måneder efter gennemført grundforløb. TEC har en 

fortsat positiv tendens fra 2015 til 2017 på frafald på hovedforløbet samt overgangen mellem 

grundforløbets 1. og 2. del, og vi ligger under landsgennemsnittet på alle parametre undtaget 

frafald på grundforløbets 1. og 2. del. 

Vi har kigget nærmere på overgangstallene, for at blive klogere på årsagen til den markante 

udviklingen fra 2015 til 2016, hvor vi går fra en overgang mellem grund- og hovedforløb på 47% til 

24,8%. Det skyldes til stor del reformen, og blandingen mellem gamle og nye indgange. Ser vi på 

landsplan er der dog ingen tvivl om at tendensen er positiv på TEC. 
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DECENTRALT 

DRIFT PROJEKT 

Indsatser i forbindelse med øget gennemførelse 
 

Nedenstående model er et strategisk overblik, som viser TECs overordnede indsatser vedrørende 

styrket fastholdelse samt hvor de placerer sig i vores organisation (drift, projekt, central eller 

decentral). 
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I nedenstående oversigt ses eksempler på årsager og hvilke indsatser der arbejdes med i TECs 

områder heri udvalgte uddannelser.  

Årsager  Område Indsats igangsat og/eller igangsættes 

1. Manglende fokus på 
motivation, klasserumsledelse 
og relationer 
2. Manglende studieparathed, 
vedholdenhed 
3. Mange sårbare unge, 
bogstavkombinationer, 
personlige problemer 
4. Højt fagligt niveau – svagt 
fagligt funderet på grundfagene 

El, 
Automation 
og Service 

OBS på INTRO. Samarbejdsøvelser som intro skal fordre en 
oplevelse af sammenhold og tæt kammeratskab. Arbejde med 
eleverne personlighedsprofiler giver dem mulighed for at forstå 
hinandens forskelligheder og giver plads til hinanden. Fordre trivsel. 
 
Fokus på SPS støtte – daglig kontakt med ressourceperson, så 
udsatte elever får den hjælp som der er behov for, og vi kan 
fastholde eleverne. 

1. Manglende fokus på 
motivation, klasserumsledelse 
og relationer 
2. Manglende studieparathed, 
vedholdenhed 

El, 
Automation 
og Service 

Der er blevet arbejdet med klasserumsledelse hos GF2 lærerteams 
på i alt to seminarer. Output blev blandt andet faste/fælles klasse 
ritualer: 7 punkts planen 
1. Fast mødetid 
2. Dagens program på tavlen  
3. Eleverne registreres i starten af timen  
4. Kontakt til elev efter max to dages fravær  
5. Ingen mobiltelefon i undervisningen  
6. Oprydning 
7. Ingen mad i undervisningslokalerne 
 

1. Manglende fokus på 
motivation, klasserumsledelse 
og relationer  
2. Sårbare unge, diagnoser, 
personlige problemer 
3. Svagt fagligt funderet på 
grundfagene 
4. Manglende studieparathed, 
vedholdenhed (Screening) 

Data og 
elektronik 

Ny procedure for opfølgning: 
- Hurtigere kontakt efter 1. fraværsdag (personlig) 
- Opfølgningsbreve efter 10, 25 og 40 fraværslektioner 
- Praktikpladskonsulenter rundt i klasserne hver 14. dag. 
 
1. Øget indsats ved start på GF2 i forhold til afklaring og screening 
2. ”Tjek ind” på uddannelsen med større fokus på klare mål 
3. Viden om sårbare unge og bogstavkombinationer til lærerteam 
4. Fokus på klasseledelse, herunder klassekultur, elevernes læring, 
relationer og feedback 

Psykiske udfordringer/lidelser, 
herunder også manglende 
selvstændighed og initiativ hos 
den enkelte elev 

Bygning, 
Produktion 
og Service 

• Elevsamtaler, herunder også med vejledere/mentorer på fra start 
• Trygge og klare rammer – de ved hvad de skal igennem ”step by 
step” 
• Ansvar fra start af – krav til den enkelte elev synliggøres fra start 
• Forventningsafstemning fra start 

• Den korte tid der er på den 
faglige del af grundforløbet (Før 
forholdsvist lange 
grundforløbspakker op til 33 
uger i gennemsnit – nu 12 uger) 
• Personer der er vejledt forkert 
ind (Forkerte/urealistiske 
forventninger)  
• Ydre faktorer (Personlige 
udfordringer) 
• Elever med et 
uddannelsespålæg kan være 
svære at motivere 

Bygning, 
Produktion 
og Service 

Kerneydelsen (Undervisning) 
• Klare mål og bedre feedback 
• Større brug af digital undervisning (eks. It-programmet Clio) 
• Der er indført studiebloktid onsdage på smedeuddannelsen. 
 
Tillægsydelser 
• Åben dialog med eleverne om fravær og hurtig opfølgning på 
fravær (ledersamtaler med fraværstruede elever) 
• Struktureret brug af SPS 
• Adgang til værkstederne uden for undervisningstiden 
 
• Vejledning – kommer de rigtige elever ind? Bedre vejledning og 
markedsføring rekruttere på en måde så de vælger rigtigt første 
gang. 
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Årsager  Område Indsats igangsat og/eller igangsættes 

• Eleverne er ikke helt afklarede 
efter GF1, og har derfor brug for 
vejledning og tæt relation. 
• Usikkerhed omkring grundfag, 
eleverne falder fra lige inden 
eksamen. 
 

Mekanik, 
Transport og 
Aviation  

• Arbejder videre med at skabe den gode relation elev-elev og 
underviser-elev imellem 
• Underviseren har den samme klasse mest muligt – ca. 95% af 
tiden 
• Afholdelse af kontraktlærersamtaler med alle elever hver uge. 
• Individuel vurdering af fravær og årsager 

• Transport GF2 er så bredt, at 
nogle elever er skuffede over at 
de ikke kun kan beskæftige sig 
med det de har valgt.  
• Frafald sker i højere grad lige 
op til eksamen - eksamensangst 

Mekanik, 
Transport og 
Aviation 

• Ugentlige samtaler med kontaktlæreren for alle elever, således at 
alle får feedback ikke kun på det negative, men også positiv 
feedback 
• Faste grænser i forhold til fravær, hvor eleven efter brev2 skal til 
samtale med den faglige pædagogiske leder for at understrege 
alvoren. 
• Omlægning af undervisningen, så fagene bliver mere blandede på 
det fagfaglige område. 
• Prøveeksamen for at mindske nervøsitet  
• Opstart af kørekort i løbet af GF2. Elever med en underskrevet 
virksomhedsaftale inden af slutningen af 10. uge, bliver sat i gang 
med kørekorts undervisning. B-kørekorts undervisningen afholdes i 
umiddelbar forlængelse af skoledagen, således at der ikke skal 
bruges aftener på dette. 
• Delevalueringer i løbet af GF2, så eleverne kan føle, at de har 
indflydelse på sammensætningen. 

• Nogle elever har for svage 
faglige kompetencer i matematik 
og fysik til at kunne gennemføre 
EUX. På trods af, at de opfylder 
adgangskravet på 02 i 
matematik (og dansk).  
• Frafaldet/omvalget sker 
primært, når eleverne oplever 
det faglige niveau i fagene 
matematik og fysik på GF2. 

EUX • Eleverne screenes i den første uge i dansk, engelsk, matematik og 
fysik. Screeningstestene følges op med kontaktlærersamtaler, og 
elever som anses for at mangle forudsætningerne for at gennemføre 
EUX, vejledes over på EUD-GF1.  
• Alle projekter i erhvervsfaget på GF1 skal indeholde matematiske, 
fysiske og kemiske problemstillinger, svarende til niveau E (og 
delvist D), således at eleverne både vedligeholder viden og 
kompetencer fra grundskolen og bygger videre på dem. Uden at de 
derved starter på det gymnasiale C-niveau. Niveauer: E: 
Folkeskolens 10. klasseprøve og almen voksenuddannelse.  
D: Over folkeskolens udvidede afgangsprøve, men under 
gymnasialt niveau C. 
• I november – som forberedelse til uddannelsesvalget i december – 
gennemføres test/standpunktsprøver i matematik og fysik efterfulgt 
af faglærer-/kontaktlærersamtaler. 

 

Fastholdelsesprocedure 

På TEC har vi en fælles procedure for arbejdet med at fastholde vores elever. Den indeholder et 

fælles format for fraværsregistrering på tværs af TEC for både GF1, GF2 samt HF, og beskriver 

efterfølgende processen for opfølgning på uhensigtsmæssigt fravær for GF1 og GF2 elever med 

fastholdelsesbreve. 

Formålet med fastholdelsesproceduren er at fastholde elever, der har højt fravær og er 

frafaldstruede, med henblik på at de kan gennemføre grundforløbet og fortsætte deres 

uddannelse. Proceduren skal sikre, at ingen elever fra grundforløbet udmeldes uden der er taget 

kontakt til elev og eventuelt forældre. Vi vil, så vidt muligt, skabe et bedre kendskab til årsagen til 

en eventuel udmeldelse. 
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FUEL - Før, Under og Efter Læringsmiljøer  

TEC startede socialfondsprojektet FUEL op i 2017. FUEL er et treårigt socialfondsprojekt, som 

ejes af Frederikssund Kommune, med partnerne Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler 

TEC, SOPU, Esnord og Knord. Det skal øge antallet af elever, der vælger EUD, øge antallet af 

praktikaftaler samt øge antallet af elever, der gennemfører EUD. Det skal understøtte, at 

virksomhederne i højere grad har adgang til den faglærte arbejdskraft, de har behov for og 

efterspørger til gavn for væksten i regionen og i Danmark.  

Aktiviteter 

1. Karrierelæring: Karrierelæringsforløb for udskolingselever under temaet Uddannelse og job samt 

inkubatormiljø 

2. Styrket virksomhedssamarbejde: Skoler og virksomheder samarbejder om praktik- og 

karriereforberedende aktiviteter og forældrearrangementer 

3. Fastholdelse og vejledning tæt på eleverne: Udvikling af undervisningsbaseret vejledning, 

som afprøves i aktionslæringsforløb på GF. Markedsføring af praktikcenter. Udvikling og 

afprøvning af fastholdelsescoach i overgangen til praktik 

4. Talent – og innovationsforløb: Fire talent- og innovationsforløb på EUD samt projektforløb med 

elev-til-elev læring på tværs af EUD og udskoling 

5. Øget Internationalisering: Etablering af partnerskaber med internationaleskoler og internationale 

virksomheder. Udvikling af koncept for dækning af GF2 læringsmål under udlandsforløb. Branding 

og markedsføring af internationale aktiviteter mhp. at tiltrække flere elever til EUD 

6. Virksomhedsforum: Virksomhedsfora og årlig matchmesse med virksomhedsstande 

TEC er projektansvarlig for aktiviteterne 3 og 6. 
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Socioøkonomisk reference/løfteevne  
 

Forventet frafald, når der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund  

 

 

 

For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model, for sammenhængen mellem om 

eleven opnår uddannelsesaftale eller ej, karaktererne fra grundskolen samt socioøkonomiske 

baggrundsvariable. 

Vi forholder os til denne indikator, som nuancering til de resterende frafaldstal. Løfteevnen er 

blevet forbedret markant siden 2014 for Frederikssund, Frederiksberg og Gladsaxe. Ballerup og 

Hvidovre har dog ikke samme positive tendens, men en svag nedgang siden 2014. TEC Lyngby 

ligger, trods en positiv udvikling siden 2014, dårligt i forhold til de resterende afdelinger. Dette ser 

vi, som en blivende tendens i kraft af et lavt elevtal på denne adresse for udelukkende 

Datauddannelsen. Udsving vil derfor være kraftigere end på de resterende områder.  
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Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de 

bliver så dygtige som muligt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuldført med fag på højere niveau samt tilgang til fag på højere niveau en det 

obligatoriske 

  

Analyse af fuldført med fag på højere niveau samt tilgang til fag på højere niveau en 

det obligatoriske 
Udviklingen i tallene for fuldførte med fag på ekspert niveau er ikke tilfredsstillende, til trods for en 

umiddelbart positiv udvikling i 2018. Vi har dog svært ved forholde os til årsagerne til disse tal, da 

de er et udtryk for de elever som startede deres uddannelse før reformen (dette er blevet bekræftet 

af UVM). Først i 2019 vil vi kunne se de elever, som har fuldført en uddannelse på ekspertniveau 

efter reformen, og vi forventer, at de vil udtrykke det intensiverede arbejde med ekspertniveau, 

som blev sat i gang i kraft af reformen.  
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Tilgangen til fag på højere niveau er på samme måde ikke tilfredsstillende i forhold til 

landsgennemsnittet. En af årsagerne til dette, er at tallet er et udtryk for grundforløb, som er 

afsluttet på et højere niveau end det obligatoriske. På TEC har vi haft et øget fokus på fag på et 

højere niveau end det obligatoriske, men disse indsatser har dog i høj grad rettet fokus på 

hovedforløbene, som derfor ikke slår ud i denne indikator.  

Tilgang til EUX og talentspor  

  

Analyse af udvikling i EUX og tilgang til talentspor  
TEC kan ikke genkende den lave andel i tilgang til EUX, og mistænker derfor at dette tal er opgjort 

forkert i Datavarehuset. Når vi kigger på vores egne tilmeldingstal, da var EUXs andel af det 

samlede optag i 2018 på 153 EUX elever ud af 456, svarende til 34%. På GF2 var der 110 EUX 

elever ud af 847 i alt svarende til 13%.  

Talentspor 
Udviklingen i andel af elever som vælger talentspor er ikke tilfredsstillende, men billedet nuanceres 

ved sammenligning med de fem største tekniske erhvervsrettede skoler. Her ligger TEC næstbedst 

i forhold til tilgang til talentspor. Vi arbejder fortsat fokuseret med materialer til både virksomheder 

og til spotting af elever. Vi forventer derfor at andelen vil stige de kommende år. Følgende 

uddannelser på TEC har talentspor:  

Uddannelser med talentspor 

Elektriker  Automatik og procesuddannelsen 

Personvognsmekaniker Bygningsmaler 

Skiltetekniker Data- og kommunikationsuddannelsen 

Smedeuddannelsen Lastvognsmekaniker 

Vvs-energiuddannelsen  
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Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede  

 

 

2014 2015 2016 

Antal 

færdiguddannede 

TEC 

Antal 

færdiguddannede, 

landsplan 

Antal 

færdiguddannede 

TEC 

Antal 

færdiguddannede 

landsplan 

Antal 

færdiguddannede 

TEC 

Antal 

færdiguddannede, 

landsplan 

1.138 33.449 1.159 32.215 1.127 31.802 

 

TEC ligger generelt med en højere beskæftigelsesfrekvens i forhold til landsplan. Dette er positivt, 

og ses blandt andet som en indikator på, at på TEC uddanner vi dygtige elever, som derfor har 

lettere ved at få arbejde efter endt uddannelse. I forhold til antal ses samtidig, at antallet af 

færdiguddannede falder på landplan, som er samme svage tendens på TEC i 2016. Vores 

markedsandel stiger dog med 0,1% fra 2014 til 2016.  
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Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes 
 

Elevtrivsel 
 

Resultater for ETU 2018 samt [udvikling siden 2017] 

 

 

Analyse af udvikling i elevtrivsel på TEC 

 
Der ikke adgang til ETU resultaterne for 2018 i ministeriets Datavarehuset før efter 1. februar, hvor 

denne handleplan skal offentliggøres. TEC modtog dog allerede vores ETU resultat for 2018 i 

medio december, og rå-data er leveret til ministeriet. Vi er netop gået i gang med opfølgningen her 

i januar. 
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TEC ligger fortsat højt på elevtrivsel (som svarer til summen af tre spørgsmål i ETU, og ikke den 

samlede evaluering). Det samme gælder for landsgennemsnittet – en høj elevtrivsel. Både TEC og 

landgennemsnittet har ingen udvikling på denne indikator i 2018. TEC har dog endnu ikke nået det 

fortsatte mål, at nå landsgennemsnittet, men vi flytter os i en positiv retning i forhold til at eleverne 

trives på skolen, som stiger med 1 procentpoint.  

Det er dog vigtigt at nuancere ETU resultatet, for der er markante udsving i elevtrivslen fra 

uddannelse til uddannelse. TEC bevæger sig i spændviden mellem en elevtrivsel fra 96 for den 

højeste til 70 procentpoint for den lavest scorende uddannelse. Det viser, at uddannelsernes ETU 

altid skal ses og forstås inden for deres egne rammer.  

Arbejdet med ETU resultaterne på TEC 

I tråd med ovenstående, så arbejder hver uddannelse lokalt med relevante indsatser.  

Vi intensiverer arbejdet med ETU i 2019, da vi ikke har set en tilstrækkelig positiv udvikling hen 

imod landsgennemsnittet på flere parametre. Alle uddannelser melder tilbage hvornår de involverer 

lærere og elever, så der sikres inddragelse i opfølgninger og handlingsplaner. På TEC ser vi altid 

evalueringsresultater som et middel til dialog og spørgsmål, frem for endegyldige sandheder. 

Vi vil arbejde målrette med de lokale indsatser, og formidlingen af disse til eleverne. Vi vil med 

andre ord skabe større synlighed omkring hvilke indsatser der er blevet udvalgt lokalt for at øge 

elevtrivslen, så det også er synlig når nye elevforløb starter op.  

 

Virksomhedstilfredshed 

 

 

7,35 7,0
7,97,47 7,19

8,07

0

2

4

6

8

10

Virksomhedstilfredshed (Generel
indikator)

Virksomhedernes oplevelse af
eleverne

Virksomhedens oplevelse af
samarbejdet med skolen

Virksomhedstilfredshed 2017

TEC, Technical Education Copenhagen Landsplan



 

17 af 22 

 

Analyse af udvikling i virksomhedstilfredshed på TEC 
 

TEC har ikke nået sit mål om at ligge på linje med landsgennemsnittet for samlet tilfredshed for 

2018. Vi er dog fortsat på linje med landsgennemsnittet i forhold til elevernes præstation 

I 2018 startede TEC en ny salgsorganisation. Det har været nyt for virksomhederne at møde 

denne salgsidentitet, som TEC vurderer er vejen frem. I vores nye salgsorganisation, er der øget 

fokus på hvordan vi sikrer og styrker samarbejdet, informationen og vejledningen til 

virksomhederne. Det har blandt andet resulteret i et nye CRM system (Costumer Relationship 

Management), hvor alle vores konsulenter samler informationer vedrørende virksomheder, 

praktikaftaler, VTU m.m.  

Vi forventer, at den nye salgsorganisering, som skal understøtte det gode, nære og 

servicemindede samarbejde, sætter sig positiv i vores VTU i 2019, og at vi igen lander på niveau 

med landsgennemsnittet for alle vores uddannelsesområder.  

NB: Pt. arbejder TEC med ETU og VTU resultaterne 2017 på en skala fra 1-100, som er vores 

analyseleverandørs opgørelsesmetode, og hvad vi på TEC har lavet handleplaner efter de sidste 

fem år. Vi anbefaler denne 1-100 opgørelse, da man her lettere kan se udsving, som ikke kan ses 

på en 1-5 skala. 2017 resultatet er dermed ikke blevet bearbejdet af ministeriet endnu. Derfor ser 

resultaterne for VTU 2017 anderledes ud end foregående første graf for VTU 2016 (fra ministeriets 

datavarehus). Det vigtige her er den samlede tendens, og hvad vi internt anvender af 

afrapportering på TEC.  
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Det praktikpladsopsøgende arbejde 
 

 

 

Handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde 
 

Tekst vedrørende det praktikpladsopsøgende arbejde samt analyse af nedenstående tabeller 

indsættes, efter aftale med Praktikcentret, i januar.  

Data for eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb  
Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2?  

OPGØRELSESPERIODE  
(Periode hvor kvalifikationen er 

opnået) 

2016 
(1.4.2015.-31.3.2016) 

2017  
(1.4. 2016.-31.3.2017) 

2019 
(1.1.-31.12.2018) 

 
INDIKATORER 

Antal, 
TEC 

Andel, 
TEC 

Andel, 
Landsplan 

Antal, 
TEC 

Andel, 
TEC 

Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL, 
andel TEC 

I hoved-
forløb I aftale 

665 47% 43% 726 53% 51% 
65 % 

I skolepraktik 
331 23% 13% 384 28% 13% 

23 % 

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikplads-
søgende 

45 3% 3% 62 4% 2% 
2 % 

Ikke praktik-
pladssøgende 

384 27% 42% 209 15% 33% 
15 % 

Note: Tabel 1 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.  
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Data for elever i skolepraktik  
Tabel 2: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler 

 

Opgørelsesperiode: 2016/2017 1.7.2016 - 30.6.2017 og 2017/2018 1.7.2017 - 30.6.2018  
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. 
 

Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får  første uddannelsesaftale 

OPGØRELSES 
PERIODE  

 

2014/2015 
1.8.2014-1.8.2015 

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

2016/2017 
1.8.2015-1.8.2016 

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

2019 
1.1.2018-31.12-2018 

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. del-
aftale/ 
korte 
aftale 

UDDANNELSER TEC Landsplan TEC Landsplan TEC Landsplan TEC Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
145 177 100 105 143 177 96 105 

130 90 

’Teknologi, 
byggeri og 
transport’ 

145 181 100 101 143 183 96 102 
130 90 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2018 

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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Det fælles pædagogisk og didaktisk grundlag (FPDG) 
 

  

På TEC har vi valgt Differentiering, Feedback og Helhedsorientering, som det fælles pædagogiske 

didaktiske grundlag. Derudover har TEC valgt at arbejde med en konkret pædagogisk strategi, for 

at sikre grundlaget. 

TEC vil med den pædagogiske didaktiske strategi, beskrive den gode undervisning på TEC, og den 

skal vise retning for hvordan vi vil udvikle og danne vores elever og kursister.  

 

Styrket undervisningsdifferentiering 
 

TEC arbejder med differentiering, som en del af det pædagogiske didaktiske grundlag. 

Differentieringen foregår dels ved organisatorisk holddannelse, som tager udgangspunkt i 

elevernes læringsniveau f.eks. ved etablering af talentspor og højniveaufag og dels ved øget fokus 

på undervisningsdifferentieringen.   

Strategien beskriver den gode undervisning på TEC, og skal vise retning for, hvordan vi vil udvikle 

og danne vores elever og kursister. Målsætning: I undervisningen på TEC udfoldes den enkeltes 

potentialer mest muligt. 

TEC vil fortsat arbejde på udbredelsen af kendskabet til og arbejdet med 

undervisningsdifferentiering via workshops, pædagogiske dage samt i den pædagogiske 

vejledning af de enkelte lærere.   

 

LTU – Læring, trivsel og udvikling  

LTU’en er fra og med 2017 en fælles pædagogisk spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres 

midtvejs og/eller i slutningen af hvert forløb på alle TECs uddannelser. LTU resultater bruges som 

et dialogværktøj i hvert lærerteam, til at styrke kerneydelsen. Det er ikke nyt at lave evalueringer af 

undervisningen på TEC, men det er en ny fælles praksis og spørgeramme, som har taget 

udgangspunkt i TECs Grundforståelse. 

http://www.tec.dk/media/1193/tecs-grundforstaaelse.pdf
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ETU og LTU er afgørende indikator for virkningen af TECs undervisningsdifferentieringspraksis. 

Her får vi hvert år og løbende indsigt i det pædagogisk didaktiske arbejde samt elevernes 

motivation. 

Forankrede tilgange til differentiering på TEC 
 

Læringsmål og undervisningsmaterialet  
I forbindelse med implementeringen af de lokale undervisningsplaner vil vi have fokus på 

udarbejdelse af læringsmål i undervisningen og i formuleringen af opgaver til eleverne.  

På workshops og pædagogiske dage, samt i den pædagogiske vejledning, vil vi styrke lærernes 

kompetencer til at differentiere elevopgaverne. Vi vil sikre at projekter, Casebeskrivelse, de 

skriftlige opgaver m.m. formuleres med klare læringsmål på forskellige niveauer, som tilgodeser 

den enkelte elev.   

Pædagogisk it i undervisningen 

Alle TECs undervisere blev i 2016 uddannet og opkvalificeret til at bruge henholdsvis skolens 

læringsplatform itslearning og Elevplan. 

TEC anvender i dag en række forskellige it-systemer til både undervisning, elevadministration, 

skemalægning, kommunikation, vidensdeling osv., og vi arbejder fokuseret på at skabe et fælles 

sprog på tværs af TEC. 

Vi skal for alvor udnytte det potentiale, teknologien tilbyder i læringssammenhænge, og da TEC er 

en skole, der har styr på tingene, gør vi nu en stor indsats for at udnytte de eksisterende systemer 

til fulde. Derved kan vi optimere kvaliteten i undervisningen og understøtte vidensdeling, bedre 

elevfastholdelse og højere elevtilfredshed. 

 

Rød, gul, grøn- metoden 

 Grøn: Hvad skal alle lære 

 Gul: Hvad skal de fleste lære 

 Rød: Hvad kan nogen lære/nå 

 

Facilitering 

Eksempler på facilitering som differentieringsværktøj: Læreren som facilitator… 

 kan henvise grupperne til tilgængelig viden af forskellig sværhedsgrad og kompleksitet 

 kan lade nogle grupper være mere selvstyrende end andre 

 kan stille mere eller mindre komplekse spørgsmål for at motivere gruppen 

 kan stille forskellige krav til løsning af opgaven 

 kan vælge at komme med ”benspænd” til de grupper der har brug for udfordringer i arbejdet 

 kan vælge at give mere eller mindre konkret feedback og feedforward til grupperne for at 
sikre progression i løsningsprocessen 

 kan skabe rammer der gør det muligt at grupperne selv vælger egnet 
fremlæggelsesform/afleveringsprodukt – og understøtter grupperne i det 
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Introduktion til nyansatte undervisere 
 

Som et led i et samlet kompetenceudviklingsforløb for nye medarbejdere indkaldes nyansatte 

undervisere på TEC i starten af deres ansættelse til et introduktionsforløb. Det foregår i et 

samarbejde mellem TEC pædagogiske vejledere, It afdelingen Eniga samt 

uddannelsesafdelingerne. Introduktionen er opdelt i to forløb af tre dage. 

Mål: 

 at give nyansatte de rette kvalifikationer og den nødvendige viden for hurtigt at kunne gå ud 

og varetage deres arbejdsopgaver, herunder finde undervisningsmaterialer, gå i 

undervisning og kunne indgå i afdelingens teamsamarbejde 

 Bedre udnyttelse af den nyansattes tid og mindre behov for sidemandsoplæring og hjælp 

fra kollegaer 

 Gøre det lettere og skabe større sikkerhed, overblik og arbejdsglæde ved at stå i første 

undervisning 

 Sikre en bedre kvalitet og tilfredshed i forhold til elever, der møder nyansatte undervisere 

 Opdelingen i to skal være med til at sikre en god opfølgning og sammenhæng mellem 

kompetenceudviklingsforløbet og de praktiske erfaringer fra de første uger i undervisning 

 Skabe et sammenhængende introduktionsforløb mellem fagfaglighed, pædagogik, didaktik, 

it og ”livet” i afdelingerne sat ind i en samlet TEC-ramme.   

Oversigt over ”Introduktion til pædagogik, didaktik og it EUD” 

     


