
 

 
 

Selvevaluering, opfølgningsplan samt informationsindsamling 2021  
 

Selvevaluering 
 

Opfølgning på sidste års tema - Elevtrivsel 

Vi har netop modtaget vores ETU resultat for 2020, og denne har givet os yderligere anledning til 

at fortsætte vores styrkede fokus på elevtrivsel, da vi ser en markant fremgang på alle indikatorer.  

 

Vi er dermed godt på vej mod at sikre TECs strategiske mål for 2021 - at vi forbedrer vores ETU på 

alle indikatorer og, som minimum, er på linje med landsgennemsnittet. På nuværende tidspunkt er 

landstallene for 2020 dog ikke tilgængelige, og vi kan endnu ikke se benchmarking. 

 

Tema 2021 
Øget fastholdelse 

Baggrund  

I kraft af vores strategi, har TEC formuleret en 2021 ambition for vores fastholdelse:  

Vores arbejde med faglighed, pædagogik og didaktik er solidt og vedholdende og 

flytter den enkelte længst muligt både fagligt og dannelsesmæssigt. Vi udfolder 

elever, lærlinge og kursisters potentialer og giver dem muligheder og succeser;  

vi forventer engagement og nysgerrighed. 

TEC har derfor arbejdet med flere fastholdelsesindsatser i 2019 og 2020, fælles samt forankret 

lokalt i hver af vores uddannelsesområder. Vi følger blandt andet effekterne af disse igennem 

vores arbejde med nøgletal, og forholder os løbende til tendenser og tegn på hvilke indsatser der 

med fordel kan implementeres i flere områder i 2021. 
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På TEC ser vi, samlet set, en afspejling af præmissen, at vi afklarer vores elever så godt muligt fra 

start om deres uddannelsesvalg. Det følger et øget frafald på grundforløbet, og et lavere frafald 

særligt i overgangen til hovedforløbet samt på selve hovedforløbet. Denne tendens har været 

gældende i en årrække, og ikke kun for 2019.  

 

Samlet set har TEC en højere gennemførelsesprocent på den lange bane. Fra elevernes start på 

GF1 til og med HF er gennemførelsen højere end Regionshovedstaden og landsgennemsnittet, 

hvor tendensen er, at frafaldet sker senere i uddannelsen samt med en lavere 

gennemførelsesprocent jf. nedenstående tabeller.  

 

 
Kilde: UVM https://uddannelsesstatistik.dk/  

Det høje frafald på grundforløbet betragtes ikke nødvendigvis som et godt resultat, men vi ser 

hellere, at eleverne bliver hurtigere afklarede om deres uddannelsesvalg end senere, og følger 

benchmarkingen nøje.  

 

Vi forholder os, som nævnt, løbende til lokale samt ministerielle nøgletal, og det er i disse, at vi ser 

en stigning i afbrud særligt på vores GF2 forløb.  

Antal afbrud År   

Hovedområde 2018 2019 2020 

GF1 68 111 81 

GF2 423 453 477 

HF 393 397 374 

HTX 63 80 53 

Hovedtotal 1.034 1.100 1.068 
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1843.aspx 

Ser vi nærmere på hvilke uddannelser frafaldet kan identificeres hos, så står 

Elektrikeruddannelsen og Personvognsmekanikerne næsten alene for denne stigning i afbrud fra 

2018 til 2020. Der er ikke medregnet afbrud med omvalg i den følgende oversigt, men dette antal 

viser sig sjældent at ændre tendensen. 
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Uddannelse 2018 2019 2020 

Automatik- og procesuddannelse, grundforløb 2 18 31 26 

Bygningsmaler, grundforløb 2 24 28 33 

Cykel- og motorcykelmekaniker, grundforløb 2 13 9 3 

Data- og kommunikationsuddannelsen, grundforløb 2 139 163 138 

Elektriker, grundforløb 2 129 158 195 

Finmekaniker, grundforløb 2 22 20 18 

Flytekniker, grundforløb 2 27 11 16 

Karrosseriteknikeruddannelsen, grundforløb 2 5 10 5 

Køletekniker, grundforløb 2 6 12 4 

Lager- og terminaluddannelse, grundforløb 2 9 13 12 

Lastvognsmekaniker, grundforløb 2 14 13 12 

Lufthavnsuddannelsen, grundforløb 2 25 30 23 

Ortopædist, grundforløb 2 3 3 4 

Personvognsmekaniker, grundforløb 2 35 48 50 

Serviceassistent, grundforløb 2 10 9 3 

Smedeuddannelse, grundforløb 2 9 15 8 

Vejgodstransportuddannelse, grundforløb 2 17 20 8 

VVS-energiuddannelsen, grundforløb 2 55 41 38 

Hovedtal 423 453 477 
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1843.aspx 

Vi vil derfor rette et særligt fokus på de nævnte uddannelsesområder, og der er allerede flere 

indsatser i gang, som retter sig mod større fastholdelse. Som et fælles tema for TEC i 2021, er det 

dog vigtigt, at alle uddannelsesområder byder ind med gode erfaringer og inspiration til indsatser, 

som kan sikre øget fastholdelse eks. de gode erfaringer fra Data- og kommunikationsuddannelsen. 

Mål 

Som en del af TECs resultatlønskontrakter, har vi formuleret lokale mål for den årlige fastholdelse. 

Målet er at forbedre fastholdelsesprocenten sammenlignet med foregående år.  

 

Tværgående fastholdelsesindsatser 2021 

 Kommunikationsindsats: Onboarding af elever 

 

Grundlaget for udvikling af Onboarding er elevernes oplevelse. Hvad vil vi gerne have at 

eleverne oplever i mødet med TEC? Hvad vil vi gerne have eleverne siger efter 1. dag på 

TEC? Hvad gør vi, så eleverne glæder sig til at starte på TEC? Glæder sig til 2. dag på 

TEC. Til at starte på Skole efter praktikopholdet etc. 

 

Fokus på elevoplevelse betyder, at vi tager udgangspunkt i en simpel 

kontaktpunktsanalyse: Hvornår møder eleverne TEC første gang, anden gang, osv. 

 

Onboarding opdeles i tre faser eller perioden af elevens forløb: 

 

Fase 1: Inden den uddannelsessøgendes uddannelsesvalg (infoaften, intro/brobygning, 
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besøgsdag, Skills etc.). Indsats ‘kommunikation’ 

 

Fase 2: Efter elevens uddannelsesvalg og inden start på TEC. Indsats: optagelsesbrev, 

RKV, visitation, informationsaften elev/pårørende, opstartsbrev etc. 

 

Fase 3: Uddannelsesstart og frem til svendeprøve: Den første del af grundforløbet (op til 

hele grundforløbet). Overgang GF2 til hovedforløb (Bermudatrekanten). Overgang fra 

skoleforløb til praktikforløb. Overgang fra praktikforløb til skoleforløb. 

 

Formålet med projektet er at fastholde et kommunikationsflow, så eleven oplever at være 

velinformeret eks. en kort film hvor elever viser hvor de skal møde henne første skoledag, 

og at der er en rød tråd igennem deres uddannelse.  

 

 Elevernes første møde med TEC  

 

Eks. Besøgsdage, VISI-samtaler, RKV/KV og introforløb m.m. 

 

Formålet er at: 

o skabe en positiv relation  
o starte på elevens personlige uddannelsesplan 
o informere om uddannelsen 
o fokusere på elevens potentialer og motivation samt formelle/reelle kompetencer  
o foretage en forventningsafstemning mellem ansøger og skole 
o afdække evt. SPS-behov, og dermed være hurtigt i gang i med eks. IT-rygsæk. 
o ved VISI samtaler er du nu en faglærer, og ikke en studevejleder, der møder 

eleverne. 

 

 Kontaktlærer optimering 

 

Kontaktlæreren spiller en central rolle i trivsel og fastholdelsesarbejdet. 

Elevens personlige uddannelsesplan er central i kontaktlærerarbejdet. 

Fokus skal være på det eleven kan og skal arbejde med. 

 

Der er udarbejdet nyt materiale: 

o Opgavebeskrivelse for kontaktlærerens ansvar 
o Snitfladebeskrivelse mellem kontaktlærer og vejleder 
o Krav om obligatoriske og ad hoc-samtaler 
o Fraværs- og fastholdelsesprocedurer 

Formålet med indsatsen: Forankre forventningen til kontaktlærerrollen og sikre fælles tilgang til 
opgaven.  
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Lokale fastholdelsesindsatser 2021 

 

 EUX arbejder i 2021 blandt andet med at skabe faglig synergi. Dette tager blandt andet 

udgangspunkt i de inspirationskatalog, som EVA har udarbejdet i 2020. Evalueringen af 

indsatsen sker løbende igennem vores lokale undervisningsevalueringer (LTU), hvori der 

konkret spørges ind til hvordan eleverne oplever synergi mellem deres faglige uddannelse 

og gymnasiefagsundervisning. 

 

 Byggeri, Produktion og Service arbejder i 2021 med indsatsen at styrke elevdialogen. 

Dette sker blandt andet igennem et øget fokus på visitation: det kvalificerede 

uddannelsesvalg samt en mere systematisk tilgang til ledere- elevdialog.  

 

 Center for informationsteknologi arbejder i 2021 fortsat med det første møde på TEC. 

Her modtager lederne eleverne på førstedagen – ”tjek ind”. Læreren fortæller dem på dag 1 

hvad de skal igennem på uddannelsen. Derudover arbejdes der fortsat med ny forankring 

af kontaktlærerollen, hvor der gennemføres uddannelses- samt trivselssamtaler i to 

lektioner hver uge.  

 

 El- og automationscentret arbejder med anerkendende kommunikation – 360 grader. Der 

arbejdes særligt med at etablere et fælles sprog, for hvordan man taler med og om 

hinanden internt og eksternt. Temadag er planlagt i maj 2021. Dette uddannelsesområde 

arbejder særligt fokuseret med fælles indsatser, hvor den reviderede tilgang til 

kontaktlærerrollen har særlig interesse. 

 

 Mekanik, transport og aviation arbejder man videre med tydeliggørelsen af samspillet 

mellem kontaktlæreropgaven og til SPS.  

 

 

Opfølgningsplan  
 

Vi følger Plan, Do, Check, Act modellen. I ovenstående er skitseres et udvalg af de indsatser, som 

er planlagt i starten af 2021. På nuværende tidspunkt er disse igangsat. Vi følgende løbende op på 

udviklingen i nøgletal og justere derefter. 

 

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/rammer-styrke-faglig-synergi-eux-forloeb
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Nøgletal 

Indsatserne vil blive evaluret lokalt løbende. Derudover vil følgende kvantitativ dokumentation blive 

brugt til at følge op på fastholdelsesudviklingen 2021: 

Uddannelsesstatistik.dk måles efter 2. halvår 2021 

Tilgang 1. tælledag sammenlignet med ansøgningstal (mindre forskel siden foregående år) 

 Frafald på GF1 og GF2 

 Frafald i overgang fra GF1 til GF2 

 Frafald på GF2 

TEC ledelsesinformation – intern database måles pr. måned fra og med september (efter 

augustoptaget): 

 Fravær GF1 og GF2 

 Frafald GF1 og GF2 

Ledelsesmøde om frafald 3. kvartal 2021 

Som et led i arbejdet med kvantitative nøgletal samt kvalitative erfaringer fra lokale indsatser, 

afholdes der i 3. kvartal 2021 et temamøde for alle ledere vedrørende fastholdelse. Det er vigtig at 

få en fælles status på frafalds- og fraværstallene samt dele erfaringer om hvad der har virket af de 

fælles samt lokale fastholdelsesindsatser, hvad der ikke har virket og hvad forskningen kan 

inspirere med.  

LTU – Læring, Trivsel og Udvikling 

Alle uddannelsesområder følger løbende udviklingen i TECs interne undervisningsevalueringer – 

LTU, som er en survey, der gennemføres efter hvert forløb. Her findes blandt andet spørgsmål 

vedrørende lærerne, undervisningen samt feedback. 

 

Informationsindsamling 
I 2019 udviklede TEC et internt ledelsesinformationssystem - LIS. Her kan fravær- og 

frafaldsprocent på de enkelte uddannelser følges dag for dag sammenlignet med det foregående 

år, samt sorteret på adresser, hold og elever. Alle ledere på TEC havde adgang til at kunne 

anvende disse nøgletal til løbende at følge op lokalt. 

I januar 2021 overgik TEC fra EASY til UDDATA+, og dette har gjort, at vi har været nødsaget til at 

genopbygge LIS i samarbejde med vores leverandør Inspari. Vi forventer at LIS er genetableret i 2. 

kvartal 2021, hvor lederne igen skal klædes på som daglige brugere af nøgletallene.  

Etableringen af månedlige tavlemøder for direktion, chef- og ledelsesgrupper skulle i gangsættes 

2. halvår 2020, men grundet covid19 samt overgange til UDDATA+, har vi skubbet 

implementeringen til 2. halvår 2021. Formålet med LIS og de øgede fokus på fælles etablerede og 

beregnede nøgletal, er at skabe løbende forbedringer, ændre adfærd og skabe fælles fokus. Et 

nøgletal skal entydigt vise, om performance er god eller dårlig, og hvor langt man er i forhold til at 

nå et givent mål.  
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I mellemtiden, har vi anvendt ministeriet uddannelsesstatistik til at indhente nøgletal, og det er 

derfor også disse vi læner os op ad i den overordnede opfølgning på fastholdelsesindsatsen.  

Hvert halve år afholder Direktionen et ledelsesseminar hvori opfølgning på TECs nøgletal indgår. 

Herunder udviklingen i frafald som et delmål. Målet er fortsat at præstere bedre end det 

foregående år - sikre at tendensen er positiv.   

 

 


