
 

 
 

Selvevaluering, opfølgningsplan samt informationsindsamling 2020  
 

Selvevaluering 

 

Tema 
Øget trivsel hos eleverne 

Baggrund  
I kraft af vores strategi, har TEC formuleret en 2021 ambition for vores faglige og pædagogiske 

trivsel:  

Vi har en indbygget nysgerrighed, nærhed og indlevelse i vores faglighed, pædagogik 

og didaktik. Det betyder, at vi hver dag møder elever, lærlinge og kursister, der trives, 

fordi de føler sig set, hørt og forstået. Tillid og respekt er nøgleord i samarbejdet 

mellem elever, virksomheder og skole. 

TEC har derfor arbejdet med flere trivselsindsatser i 2019, forankret i hver af vores 

uddannelsesområder. Vi følger effekterne af disse tæt, og kan allerede se tegn på hvilke indsatser 

der med fordel kan implementeres i flere områder i 2020. 

Vi har netop modtaget vores ETU resultat for 20191, og denne har givet os yderligere anledning til 

at styrke vores fokus på elevtrivslen i 2020, da vi ikke har set fremgang på flere afgørende 

indikatorer. 

Mål 

Målet for det øgede fokus på elevtrivsel er kvalitativt formuleret i ovenstående ambition. Kvantitativt 

forventer vi, at vi vil forbedre vores ETU, og, som minimum, være på linje med landsgennemsnittet 

i 2021.    

Indsatser 2020 

 Onboarding: Behov for at give eleverne og kursisterne en bedre velkomst og ”rød tråd” 

igennem deres uddannelsesforløb, herunder hvordan elever og kursister motiveres før 

uddannelsesstart, samt forventningsafstemning ved opstart ift. f.eks. faglige niveauer. 

Koncept er blevet gennemført på ét uddannelsesområde. Denne uddannelse viser en 

fremgang på 0,2 for indikatoren Læringsmiljø i 2019. Det er nu planlagt, at konceptet 

implementeres på alle uddannelsesområder fra og med 2020. Konceptet fordrer tæt 

samarbejde med Stabs funktioner. En arbejdsgruppe er derfor nedsat med 

uddannelseschefen, for det områder, som har kørt konceptet i 2019 samt administrations- 

og kommunikationscheferne. Uddannelsesområderne vil blive præsenteret for det fælles 

koncept samt udrulningsplan før sommeren 2020.   

 

 Kontaktlærerrollen: En bedre forvaltning af relationen mellem lærer og elev skal sikre, at 

eleverne bliver støttet optimalt – både fagligt og personligt. Samtaler skal være en naturlig 

del af uddannelsen som prioriteres på lige fod med undervisning. Kontaktlærerne skal sikre 

eleverne den bedst mulige vej gennem uddannelsen. Et nyt koncept for kontaktlærerrollen 

                                                
1 Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx 
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er blevet afprøvet i 2019, og skal evalueres i 1. kvartal 2020. Et særligt temamøde er 

allerede planlagt for ledelsen af vores uddannelsesområder, til at drøfte en implementering 

af det nye koncept. 

 

 SPS: Systematisk tværgående indsats for alle elever der har behov for støtte. Styrkelse af 

indsatsen sker igennem en større synliggørelse og forståelse af SPS-undervisningens 

forskellige formål og dermed hvilke typer lærerkompetencer der efterspørges. Bedre 

udnyttelse af SPS-lærerkræfter på tværs af TEC, og forståelse og forventningsafstemning 

med eleven om indholdet i SPS-støtte. Et af vores uddannelsesområder har gennemført et 

pilotprojekt med denne nye tilgang i 2019, og der er nu nedsat en arbejdsgruppe samt 

udarbejdet et kommissorium for indsatsen med henblik på implementering.   

 

Opfølgningsplan  
 

Ledelsesmøde om elevtrivsel 1. kvartal 2020 
På baggrund af ETU 2019, skal resultaterne pr. område analysereres, diskuteres, og sikre fokus 

samt indsatser frem mod TECs ambition for elevtrivsel 2021. Har vi gang i de rette indsatser, 

hvordan adskiller udfordringerne sig lokalt, og kan vi hjælpe hinanden med gode erfaringer? 

Output fra temadagen vil være en kortlægning af arbejdet med elevtrivsel på TEC. 

LTU – Læring trivsel og Udvikling 
I forbindelse med indsatser, som beskrevet i selvevalueringen, følger de uddannelsesområder, 

som implementerer de nye koncepter, løbende udviklingen i TECs interne 

undervisningsevalueringer – LTU. Her findes blandt andet spørgsmål vedrørende lærerne og 

undervisningen samt feedback. 

ETU – den årlige elevtrivselsmåling 
Endeligt vil vi forholde os til resultatet for næste års ETU, som et resultatmål for indeværende 

indsatser. 

 

Informationsindsamling 
 

I 2019 har TEC udviklet et internt ledelsesinformationssystem LIS. Via online dashboards får vi nu 

rettidige informationer om ansøgninger, fravær, frafald, overgange og praktikpladser. Alle ledere på 

TEC har adgang til at kunne anvende disse nøgletal til løbende at følge op på lokale målsætninger. 

Direktionen følger ligeledes udviklingen / afvigelser på TEC niveau ved hjælpe af løbende 

tavlemøder. Det er vigtigt, at supplere disse kvantitative resultater med kvalitativ viden samt 

identifikation af tegn på at vi lykkes. Arbejdet med evaluering af indsatserne skal derfor indfries ved 

hjælp af både kvantitative og kvalitative indikatorer. 


