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1. LÆSEVEJLEDNING  

Handlingsplanen for øget gennemførelse er skolens mål- og resultatstyringsværktøj, som vil blive anvendt i skolens kvalitets- og strategiarbejde.  
Ved alle anvendte figurer, tabeller mv. er der angivet kildeangivelse. Hvor viden om særlige forhold vedr. datas afgrænsning eller fortolkningen af data er nødvendig er 
der under illustrationen angivet en Note. 
Hvis handlingsplanen læses elektronisk (som PDF), så er indholdsfortegnelsen aktiv. Dette betyder, at man ved klik på et enkelt afsnit i indholdsfortegnelsen føres direkte 
til det ønskede afsnit. Nederst på hver side findes en tilbage-pil, som ved klik fører læseren direkte tilbage til indholdsfortegnelsen. 

1.1 SÆRLIGT FOR HANDLINGSPLANEN 2017 

Handlingsplanens afsnit 3 om Klare mål tager udgangspunkt i centralt fastsatte indikatorer for skolernes opfyldelse af erhvervsuddannelsesreformens mål.  
Data for indikatorerne for de klare mål bliver løbende tilgængelige via udtræk fra Datavarehuset i perioden 2015-2020. Det betyder, at der i handlingsplanen 2017 endnu 
ikke er helt opdaterede tal, eller alle tal for alle indikatorer. På de områder hvor data ikke er helt ajour eller tilgængelige, er der visse steder anvendt egne tal via skolens 
udtræk fra Easy A.  
Det er vigtigt at påpege, at tal fra Ministeriets datavarehus og skolens egne tal ikke er direkte sammenlignelige, idet de centrale tal følger eleverne over en længere 
periode end skolerne gør. 
Resultatmålene på hvert område er fastsat på baggrund af resultater fra 2014, 2015 og 2016, samt fra tidligere undersøgelser og erfaringer. Pga. endnu ikke opnået 
erfaring på nogle konkrete områder, er resultatmålene relative usikre. Dette gør sig især gældende i forhold til Klare mål 3, omkring fag på højere niveau. Her findes 
endnu ikke tilstrækkelige data til en sikker mål- og resultatangivelse. 

 2. RESUMÉ 

I dette afsnit er der for hvert afsnit i den samlede handlingsplan, kort beskrevet hovedkonklusioner i forhold til resultater, mål og indsatser. Ønskes uddybende forklarin-
ger eller begrundelser, kan disse findes i de enkelte hovedafsnit i Handlingsplanen. Ved udvalgte dele af resumeet er der link-henvisning direkte til det refererede afsnit. 

DE 4 KLARE MÅL: 

Resultaterne bliver opgjort på baggrund af UVM’s centralt fastsatte indikatorer for de klare mål. For hvert mål er en vurdering af udviklingen i skolens resultater, herun-
der i forhold til egne resultatmål og EUD-reformens resultatmål. Dernæst er en beskrivelse af skolens igangsatte indsatser for at sikre bedre resultatopfyldelse samt evt. 
nye indsatser, som skal bidrage til at nå målene. 
Afsnittet har fokus på skolens resultater og resultatmål i forhold til at bidrage til at opfylde de 4 klare mål, som er en del af den nye erhvervsskolereform.  

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. 

 Det skal understreges, at skolen alene har ansvar for at påvirke og sikre optaget af elever til grundforløbene (GF1 og GF2). Annoncering, optag og indgåelse af 
uddannelsesaftaler for alle elever på skolens 3 hoveduddannelser, påhviler fuldstændig de ansættende myndigheder. (lovkrav efter EUD-reformen i 2015) 

 Datamaterialet viser, at der fra 2015 til 2016 er næsten det samme antal elever der har søgt GF1 på SOSU Fyn direkte fra folkeskolen (efter et fald fra 2013 – 
2015). Dette vurderes som et tilfredsstillende resultat, set i lyset af den aktuelle situation for uddannelserne inden for hovedområdet Omsorg, Sundhed og Pæ-
dagogik. Der har igennem de seneste 1-2 år været meget stor usikkerhed omkring både uddannelses- og jobsituationen for såvel PA-elever som for SSH-elever. 
Desuden er der sket en markant nedskrivning af dimensioneringstallet på de samme uddannelser. Dette har medført en drastiske nedgang i elevtal for skolen 
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samlet set. Da denne nedgang i uddannelsespladser, og senere jobmuligheder, endnu ikke er slået helt igennem i forhold til folkeskolen, vurderer vi at der i 2017 
vil være en lavere søgning fra folkeskolen til uddannelserne i hovedområdet omsorg, sundhed og pædagogik. I det seneste år har der heldigvis været en væsent-
lig stigning i antallet af elever til brobygning mv., hvilket giver gode varsler om optaget i 2018-2019. 

 Vores måltal for 2017 er derfor sat til 100 elever i forhold til det faktiske optag på 148 elever i 2016. (se afsnit 3.1.1) 

 Skolen deltager i en lang række informations- og rekrutteringsaktiviteter i samarbejde med folkeskolerne, som fortsætter i 2017, og der startes nye tiltag i 2017 
(se afsnit 3.1.2). 

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 

 Her tages afsæt i indikatorerne for frafald og overgang mellem uddannelsestrin, nemlig hvor mange er ophørt deres uddannelse på de enkelte uddannelser, 
fordelt på grundforløbene eller på hoveduddannelserne. En vurdering af dette område besværliggøres af, at Datavarehuset (ministeriet) ikke kan tilbyde opdate-
rede data (de seneste er fra 2015), samt at de anvender en opgørelsesmetode, der afviger fra den som skolerne har mulighed for at bruge. Desuden er Datavare-
husets opgørelsesmetode1 ændret efter EUD-reformens implementering. Så både en sammenligning over flere år, samt en prognose (måltal) for fremtiden er 
meget svær. (se afsnit 3.2.1) 

 Skolens egne tal for frafaldet i 2016 tyder dog på en fremgang for skolen i form af et lavere frafald, hvilket har givet anledning til at fastsætte resultatmål for 
2017 på et relativt ambitiøst niveau for de enkelte uddannelsestrin. (se afsnit 3.2.4) 

 Skolens indsats på baggrund af det pædagogisk-didaktiske og metodiske grundlag, vurderes at være tilstrækkeligt til at fortsætte denne udvikling, set i sammen-
hæng med de beskrevne introduktionsaktiviteter ved uddannelsesstart. 

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. 

 For dette mål er datagrundlaget så usikkert og mangelfuldt, at det ikke giver mening, hverken at kommentere resultatet eller vurdere indsatserne. Vi har derfor 
fastsat resultatmål for 2017, så tæt på det skønnede resultat for 2016 – og afventer i løbet af året 2017 et bedre datagrundlag. 

 Det foreliggende talmateriale viser tydeligt en højere beskæftigelsesgrad færdiguddannede SSH og SSA uddannede (0,75 i 2014) og betydeligt lavere for PA (0,43 
i 2014). SOSU Fyns tal svarer stort set til landsgennemsnittet for SOSU skoler. (se afsnit 3.3.1) 

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. 

 Hvad angår resultaterne for Elev Trivselsundersøgelse i 2016 (ETU 2016), så er der på den overordnede trivselsindikator et fald fra 86 til 85 point i forhold til 2015 
(på en skala fra 0-100). Skolens resultater på de 7 indsatsområder ligger alle på – eller over – landsgennemsnittet for SOSU skoler. Resultatet for ETU besvarelsen 
er højt (73 – 86) og det har igennem flere år været stabilt. Det eneste der ligger noget lavt (65) er indikatoren for ”Fysiske rammer”, som også tidligere har været 
lav. I forbindelse med den store elevnedgang og de påtænkte ændringer i opgaveplacering, så forventes der et bedre resultat for denne indikator fremover. Der 
igangsættes ikke særskilte projekter i 2017, for at øge niveauet, da vores arbejde med implementering af PDMG skønnes at være den væsentligste drivkilde til at 
opnå øget elevtrivsel. (se afsnit 3.4-A)  

                                                           

1 Datavarehuset er gået fra at opgøre frafald 6 mdr. efter uddannelsesstart, til nu at opgøre det 3 mdr. efter uddannelsesstart. Desuden anvendes begrebet ”ophørt uden omvalg”, som er 
det antal frafaldne elever, man skal bekymre sig om. Dette er tal, som det er muligt at opgøre i en central database, men som ikke kan opgøres ud fra den enkelte skoles egne data. 
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 Besvarelsesprocenten for ETU, som tidligere år lå på 85-90% er i 2016 faldet til 72 %. Dette er ærgerligt, da det påvirker validiteten af data og dermed af under-
søgelsens anvendelighed, men niveauet er dog tilstrækkeligt til at resultaterne kan anvendes med fornuft. Besvarelsesprocenten forventes markant øget i 2017, 
da vi jo allerede kender en holdbar metode til at sikre dette. 

 Resultaterne fra skolens første Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU 2016) viser, at skolens fornemmelse af et godt samarbejde med praktikken er rigtig. 
Vi har generelt gode vurderinger fra praktikkens side, men har også fået nogle resultater (enkelte spørgsmål), som giver anledning til at drøfte videre med prak-
tikkens repræsentanter på et af vore samarbejdsmøder. Skolens samlede resultat for VTU 2016 placerer SOSU Fyn på en 5. plads blandt alle landets SOSU skoler. 

 Hvad angår besvarelsesprocent for VTU, så befinder SOSU Fyn sig på en sikker 1. plads i blandt alle erhvervsskoler i DK. Besvarelsesprocenten var på 96%. (se 
afsnit 3.4-B) 

PLAN FOR DET PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE. 

Afsnittet er skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde. Resultaterne bliver opgjort på baggrund af UVM’s indikatorer for det praktikpladsopsøgende 
arbejde. Udviklingen i skolens resultater vurderes i forhold til resultatmål. Dernæst er en beskrivelse af skolens indsatser, som skal bidrage til at nå målene. 
Med EUD-reformens implementering overgik optagelsesansvaret og de nødvendige procedurer omkring dette til arbejdsgiverne. For SOSU Fyn drejer det sig om 10 pri-
mærkommuner på Fyn og øerne, samt Region Syddanmark (kun SSA-elever). 
Som det beskrives i Kapitel 4, så har skolen oplevet et markant fald i elever, hvilket fortsætter i 2017. For næsten alle vore elever er det de offentlige arbejdsgivere, der 
skal oprette og drive praktikpladserne – og som anført, så har de ikke haft noget stort incitament til at udvide dette antal. Tværtimod har det vist sig meget besværligt på 
visse områder at skaffe nok kvalificerede ansøgere til de eksisterende uddannelsespladser. (se afsnit 4.0) 
I Afsnit 4.2 er uddannelsessituationen beskrevet for de 3 uddannelser SSH, SSA og PA, ligesom de konkrete muligheder for evt. udvidelse af praktikpladserne er kort 
beskrevet. (se afsnit 4.2) 
På baggrund af den beskrevne situation og vurdering af mulighederne, så vil der ikke i 2017 blive taget nogen praktikpladsopsøgende initiativer. Hvis private udbydere 
selv henvender sig og ønsker etablering af uddannelsespladser, vil dette naturligvis blive behandlet og evt. imødekommet. Men i betragtning af, at alle vore uddannel-
sespladser findes i det primærkommunale og regionale område, så må den i august 2016 indgåede dimensioneringsaftale tages for pålydende – som et udtryk for ar-
bejdsmarkedets behov og ønske om fremtidigt personaleniveau.  

DET FÆLLES PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE GRUNDLAG OG UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING 

Afsnittet har fokus på, hvordan skolen arbejder systematisk med at omsætte det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag til praksis, og hvordan der udvikles metoder 
til at styrke undervisningsdifferentieringen. (se afsnit 5.1) 
Der er beskrevet, hvilke dele af det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag skolen har særlig fokus på de(t) kommende år. Herunder bl.a. hvordan der konkret arbej-
des med at implementere de enkelte dele, og hvordan ledelsen løbende følger op på, at det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag bliver praktiseret i den enkelte 
lærers undervisning og i skolens læringsmiljø. (se afsnit 5.3) 
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3. KLARE MÅL   

3.1 KLARE MÅL 1: FLERE ELEVER SKAL VÆLGE EN ERHVERVSUDDANNELSE DIREKTE EFTER 9. ELLER 10. KLASSE 

Mål 1: Flere elever skal vælge 
en erhvervsuddannelse direkte 
fra 9. eller 10. klasse 

Institutionsniveau Landsplan (%) 

2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 

Resultat Resultatmål Resultat Resultatmål Resultat Resultat 

Ansøgertal 177 156 144 165 148 100 18,5% 18,4% 

Tabel 1 Antal elever der søger EUD-uddannelse som 1. prioritet. 
Note: Rapporten viser antal 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne fra de elever som forlader grundskolens 9. og 10. klasse. Rapporten er opgjort på baggrund af oplysninger 
trukket fra optagelse.dk i marts måned. Rapporten viser således kun søgningen fra grundskolen og ikke al søgning til erhvervsuddannelserne. Der forekommer også søgning uden om den 
fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne. Sammenligning over tid skal foretages med varsomhed grundet sammenlægninger, ændringer i udbud og demografi. 

3.1.1 VURDERING AF UDVIKLINGEN I RESULTATER  

I nedenstående vurderes udviklingen i antallet af elever, der søger direkte fra 9. og 10. klasse til SOSU Fyn. Tabel 1 viser resultat og resultatmål for antallet af elever som 
direkte efter 9. og 10. klasse har søgt ind på GF 1 på SOSU som første prioritet.  Derudover viser tabel 1 det landsdækkende resultat. 
Ses udviklingen over flere år af antal folkeskoleelever, der søger SOSU Fyn som 1. prioritet, vurderer skolen at de 148 er et udmærket resultat. Dette vurderes på trods 
af, at det opsatte måltal for 2016 ikke blev opfyldt.  
Til sammenligning er andelen af eleverne fra 9. og 10. klasse, som har søgt har ind på GF 1 på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet på landsplan faldet en smule fra 
18,5% i 2015 til 18,4% i 2016. Det nationale mål er, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 og andelen skal op på 
mindst 30 pct. i 2025.  I Region Syd hvor SOSU Fyn er beliggende er andelen på 21,3%, hvilket sammen med Region Sjælland er den højeste andel sammenlignet med de 
øvrige regioner. 
 
I tabel 2 ses udviklingen i antallet af ansøgere fra 9. og 10. klasse til alle landets SOSU-skoler. Som hos SOSU Fyn er ansøgertallet til alle de danske SOSU-skoler ligeledes 
samlet faldet fra 2014 til 2015 og derefter steget fra 2015 til 2016. 
 

Ansøgertal på hele landets 16 SOSU skoler 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Ansøgertal 1583 1653 1624 1670 ? 
Tabel 2 Ansøgerantal på landsplan direkte fra 9. eller 10. klasse.     Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 

I tabel 3 ses overgangen fra grundskolens 9. og 10. klasse på Fyn til GF1 i hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”. Det mest almindelige er at søge GF1 på 
baggrund af en 10. klasse. Der er langt færre, der søger ind på GF1, allerede efter 9. klasse.  
Ansøgningsfrekvensen fra 9. klasse har været nogenlunde konstant, hvorimod ansøgningsfrekvensen fra 10. klasse har været faldende frem til 2014, men er nu steget 
igen fra 3,5% i 2014 til 3,9% i 2015. 
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Overgang til uddannelse 3. mdr. efter afslutning af grundskolens 9. og 10. klasse på Fyn (absolutte tal i parentes) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel med overgang til GF1 efter 9. klasse. 0,4 % (26) 0,6 % (37) 0,3 % (17) 0,5 % (31) ? 

Andel med overgang til GF1 efter 10. klasse. 4,6 % (192) 4,1 % (158) 3,5 % (138) 3,9 % (143) ? 
Tabel 3 Overgang til uddannelse på GF1 fra 9. kl. eller 10. kl. efter 3 mdr.     Kilde: Databanken, Ministeriet (MBUL) 

Siden EUD-reformens og vejledningsreformens implementering er der sket store ændringer omkring optagelse på en EUD. Her tænkes både på karakterkravet og en 
række nye procedurer omkring ansøgning og uddannelsesvalg (fagretninger), som har skabt en vis usikkerhed i ansøgermålgruppen. 
Desuden har den samfundsmæssige omtale af behovet for flere elever til EUD været meget fokuseret på anlægs- og byggebranchen og ikke på det pædagogiske – eller 
sundhedsfaglige arbejdsmarked, hvor der tværtimod er sket en række markante nedskæringer grundet kommunernes økonomiske situation og ændringer i opgavesam-
mensætningen og personalebehovet i ældreplejen. Ikke en situation som umiddelbart medfører en større tilgang af folkeskoleelever.  
Som tillæg til dette har der inden for hovedområdet Omsorg, Sundhed og Pædagogik været meget stor usikkerhed om følgende: 

 Antallet af uddannelsespladser (både skole- og praktikpladser), da den eksisterende dimensionering på landsplan bortfaldt med udgangen af 2015. 
 Den fortsatte eksistens af uddannelsen og af jobmulighederne på Pædagogisk Assistent (PA)-området. 
 Den fortsatte eksistens af uddannelsen og af jobmulighederne på Social- og Sundhedshjælper (SSH)-området (Social- og sundhedsuddannelsens trin 1) 

 
Set i lyset af ovenstående, så er et næsten status quo niveau på antallet af ansøgere, der søger direkte fra 9. og 10. klasse, fra niveauet i 2014 og 2015, trods alt et ganske 
godt resultat i 2016. 
Nu er ovenstående forhold stort set afklaret og der er udmeldt dimensioneringstal for alle uddannelser gældende for årene 2017 og 2018, samt en optagelsesbegræns-
ning på GF2 til Pædagogisk Assistent uddannelsen. På det sundhedsfaglige område sker der pr 1. januar 2017 desuden en opsplitning i to selvstændige uddannelser, 
nemlig SSH-uddannelsen og SSA-uddannelsen.  
Skolen vurderer således, at vi nu får mere stabile og forudsigelige rekrutterings- og uddannelsesforhold, som alt andet lige vil give grobund for en styrket markedsfø-
ringsindsats og involvering i arbejdet i folkeskolens ældste klasser.  
Hvad angår det fremtidige niveau for ansøgninger, så henvises til nedenstående afsnit ”Fastsættelse af resultatmål for 2017”. 

3.1.2 BESKRIVELSE OG VURDERING AF INDSATSER 

SOSU Fyn deltager løbende i en lang række samarbejder og aktiviteter for at informere til 7. og 8. klasser og rekruttere elever fra 9. eller 10. klasse i folkeskolen, samt 
alle relevante privat- og efterskoler med samme klassetrin.  
Disse markedsførings- og rekrutteringsaktiviteter gennemføres i samarbejde med de andre erhvervsskoler på Fyn, de 10 fynske kommuner og de 3 UU-vejledningscentre 
m.fl. Indsatserne er beskrevet i nedenstående. 

Brobygning/introforløb 
Skolen har hvert år et stort antal (ca. 2300 i 2014) elever fra folkeskolens 8., 9. og 10. klasse inde på skolen i introforløb eller brobygning i én til tre dage. Når eleverne er i 
brobygning på skolen, bliver de af lærerne mødt med forskellige tiltag, som de kan relatere til deres hverdag. Teoretisk viden fra SOSU-området er vanskeligt for de unge 
at relatere sig til ud fra deres hverdag, hvorimod den praksisnære læring giver mening for de unge og giver dem et indblik i faget.   
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Som illustration af udviklingen i antal elever der vælger at gennemføre intro- og brobygningsak-
tiviteter på en af SOSU Fyns 3 afdelinger (dem der har brobygning), viser figur 1 udviklingen i an-
tal gennem de seneste 4 år.  
Tallene viser for perioden 2015–2016 en lille stigning i Odense Syd (+1,5 %), en stor stigning i 
Svendborg (+11,01 %) og en markant stigning i Middelfart (+35,6 %).  
Skolen vurderer, at en af forklaringerne på denne markante stigning i Middelfart, er effekten af 
nogle af de særlige tilbud, som er iværksat og drevet af UU Center Lillebælt (ex. Mobication og 
Ung til Ung aftener) i samarbejde med områdets EUD-skoler, Gymnasier og folkeskolerne (disse 
tilbud er beskrevet nærmere lidt fremme i teksten). I Svendborg kommer alle folkeskolernes ele-
ver på brobygning på SOSU, hvorimod de i Middelfart selv vælger hvilke uddannelser de ønsker 
at møde i brobygningen. Så stigningen i Middelfart er et tegn på et aktivt tilvalg af SOSU-uddan-
nelserne. 
Den praksisnære tilgang, som anvendes meget på alle vore uddannelser, bruges også til de helt 
unge, f.eks. som simulation med dukker eller mennesker, vedr. f. eks. Hvordan man kommuni-
kerer med en borger med demens eller med en borger der skal motiveres til rygestop, hvordan 
en borger skal vendes i sengen og hvordan der skal gøres rent. Herefter kobles en kort teori-ses-
sion på. Efterfølgende kan elevernes viden følges op med test på smartphones / iPads gennem 

f.eks. tiltag som Padlet, Kahoot, som er nogle af de teknologier, som eleverne kender fra deres hverdag i folkeskolen, eller ved en diskussion i klassen. Elevernes motive-
res også til læring gennem bevægelse ved et huskepil, hvor de motiveres af at få viden mens de bevæger sig for at tilegne sig ny viden om, f. eks. hvor længe man skal gå 
for at forbrænde slik. Skolen mener, at den praksisnære læring giver brobygningseleverne et godt indblik i, hvordan det er at gå på SOSU Fyn, og et indblik i hvilke ar-
bejdsfunktioner de kommer til at bestride. Samtidig fungerer brobygningen som reklame til at rekruttere nye elever til skolen. 

Uddannelsesvejledere informerer 
Skolens uddannelsesvejledere deltager løbende i forskellige arrangementer for at skabe opmærksomhed og informere om skolens uddannelser. Bl.a. besøger vejlederne 
folkeskoler, efterskoler og 10. klasses centre, hvor de holder oplæg om skolens uddannelser.  
Det er skolens erfaring, at for specielt de unge ansøgere har forældrene en stor betydning i forhold til valg af uddannelse. Skolen har derfor stort fokus på at informere 
forældre til unge i folkeskolens 9. og 10. klasse om vores uddannelser. Skolens vejledere deltager på messer i UU-regi, hvor de sammen med andre erhvervsskoler holder 
oplæg til forældrene om erhvervsuddannelser generelt og om mulighederne for at tage en videregående uddannelse med en erhvervsuddannelse.  

Projekt ”Forældreindsatsen: Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse”. 
Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Social- og Sundhedsskolen FVH, Campus Vejle, SOSU Fyn, Tietgen Business og Kold College og har til formål 
at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne til forældrene. Forældrene har en stor indflydelse på de unges valg af uddannelse, men de ved for lidt om, hvad især 
erhvervsuddannelserne indeholder af muligheder for videre uddannelse.  
Målet med forældreindsatsen er at øge antallet af unge, der tager den direkte vej til en erhvervsuddannelse, så de ikke laver et forkert uddannelsesvalg i første forsøg. 
Indsatserne indbefatter blandt andet fokusgrupper med forældre, et forældresite og vejledning på forældremøder. Projektet har været gennemført i perioden fra den 1. 
oktober 2013 til 1. august 2016.  
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Figur 1 Antal tilmeldte grundskoleelever til intro- og brobygningsaktiviteter, 
fordelt på skolens afdelinger. Kilde: Egne data. 
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Den Grønne Boks (i Odense)  
Odense Kommune står sammen med de fire erhvervsskoler Kold College, Tietgen Skolen, SOSU Fyn og Syddansk Erhvervsskole bag initiativet til ”Den grønne boks”, som 
er en fysisk bygning placeret centralt i Odense. Den Grønne Boks er et oplevelses- og vejledningstilbud, hvor man kan få viden om mere end 100 forskellige erhvervsud-
dannelser. De fire erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledningen tilbyder viden om, hvad man kan bruge en erhvervsuddannelse til. Der er vejledere fra såvel 
erhvervsuddannelserne som fra Ungdommens Uddannelsesvejledning til stede i boksen. De kan svare på spørgsmål og vejlede om erhvervsuddannelserne. Målet med 
boksen er at øge prestigen ved at tage en erhvervsuddannelse. Den henvender sig til 7.-10. klasse samt ledige under 30 år. 

Åbent Hus på SOSU Fyn / Erhversskolernes dag 
På erhvervsskolernes dag i november 2015 og 2016 havde SOSU Fyn åbent hus på alle skolens fire afdelinger.  
De besøgende kunne her få information om skolens uddannelser og stille spørgsmål til nuværende elever og lærere. På de enkelte afdelinger var der arrangeret forskel-
lige aktiviteter der gav et indblik i, hvordan det er at gå på skolen. Dagen tilrettelægges som en tilstræbt normal skolegang med en række konkrete undervisningssituatio-
ner og forskellige medinddragende aktiviteter, samt mulighed for at besøge et ”læse-skrive-værksted” og høre om muligheder for test og støtte til de læse- eller skrive-
svage elever.  
Dette arrangement understøttes af lokal markedsføring/information via UU centre, lokalaviser og –radio, opslag, mv. 

Mobication 
Fra 2012 til 2014 har skolens afdeling i Middelfart i samarbejde med UU-Lillebælt og Middelfart Kommune været med i projekt ”Mobication”. Efterfølgende er projektet 
overgået til drift og finansieres nu indenfor skolens driftsbudget. Formålet er at synliggøre erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej. 
I foråret eller efteråret deltager 8. klasser fra alle folkeskoler i Middelfart Kommune i Mobication. Fra afdelingen i Middelfart er der en fast lærer tilknyttet, som sammen 
med lærere fra de deltagende 8. klasser planlægger forløbet. Eleverne fra 8. klasse er på afdelingen i 3 dage, hvor de bliver undervist af lærere fra SOSU-skolen, men i fag 
fra folkeskolen. I løbet af de tre dage er eleverne også på virksomhedsbesøg på et plejecenter. Elevernes læring sker således i en ny kontekst med fokus på fagenes 
anvendelighed i det videre uddannelsesforløb og ikke mindst på arbejdsmarkedet. På den måde kan de unge se sammenhængen mellem det de lærer i grundskolen og 
hvordan dette skal anvendes i en fremtidig uddannelse og på arbejdsmarkedet. 

Ung til ung-aftener 
”Ung til ung” indsatsen har kørt i de seneste 3 år på skolens afdeling i Middelfart. Alle 8. klasser fra folkeskolerne i Middelfart Kommune inviteres sammen med deres 
forældre til et aftenmøde (mødepligt for eleverne), hvor de kan få information om en række ungdomsuddannelser, herunder SOSU-uddannelsen. Til mødet er der oplæg 
fra SOSU-skolens elever, hvor de fortæller om, hvorfor de har valgt en af SOSU-uddannelserne, hvordan det er at gå på skolen, og hvad de vil bruge deres uddannelse til.  
Det er skolens erfaring, at indsatsen er en stor succes i forhold til at informere om skolens uddannelser. Mange af forældrene har en meget snæver og forudfattet idé 
om, hvad en erhvervsuddannelse er og mange bliver virkelig overraskede over, hvad uddannelserne indeholder og hvor meget man kan videreuddanne sig til efterføl-
gende. I disse aftener medvirker også UU-centret, øvrige EUD-uddannelser og de lokale gymnasier. 
Da forældrene som tidligere nævnt har en stor indflydelse på de unges valg af uddannelse, er det vigtigt at forældrene har den korrekte viden om uddannelserne gene-
relt – og selvfølgelig især om SOSU-uddannelserne.  
I Middelfart området er der i 2016 sket en markant stigning i antallet af 8. – 10. klasses brobygningselever, der primært vælger SOSU skolen (se Figur 1), hvilket vi i høj 
grad tilskriver effekten af Mobication og Ung-til-Ung indsatsen som beskrevet ovenfor. Disse aktiviteter fortsætter i 2017. 
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EUD10 
Elever som endnu ikke er afklarede i forhold til uddannelsesvalg, eller ikke har en adgangsgivende karakter fra folkeskolen i forhold til en erhvervsuddannelse, har mulig-
hed for et EUD10 forløb. SOSU Fyn har et samarbejde med en række kommuner på Fyn om gennemførelse af EUD10 forløb. EUD10 svarer til en almindelig 10. klasse, 
men med en toning mod erhvervsuddannelserne. Derudover deltager eleverne i 6 ugers brobygning. Målet er at gøre eleverne fagligt parate til at vælge den rette er-
hvervsuddannelse.  

KUU – Koordineret Ungdoms Uddannelse 
Elever som ikke er optagelsesberettigede på en erhvervsuddannelse, men som gerne ville gå den vej, kan optages på den 2-årige Kombinerede Ungdomsuddannelse. 
Denne gennemføres typisk i regi af en produktionsskole. 
SOSU Fyn er hvad angår de fleste af de fynske kommuner engageret i større eller mindre praktisk samarbejde omkring denne uddannelse. 
Da meget tyder på, at en væsentlig del af KUU eleverne opnår at blive optagelsesberettigede til EUD skolerne, efter endt forløb, så tillader vi os også at medregne denne 
aktivitet til skolens rekrutteringsindsats. 

Marketing – Helårskampagne 
Skolen arbejder konstant med at markedsføre vores uddannelser og tiltrække elever. Fra foråret 2014 ansatte skolen en kommunikationsmedarbejder bl.a. for at styrke 
skolens branding og markedsføring. Et vigende søgetal, manglende dimensionering og en ny reform sætter elevrekrutteringen som 1. prioritet for kommunikationsarbej-
det 2016 og 2017. 
Skolen har I løbet af de sidste år dels fået udarbejdet og dels selv udarbejdet analyser/undersøgelser for at kunne målrette vores markedsføring bedst muligt. Disse 
analyser og resultatet af medieundersøgelsens anbefalinger kan læses i skolens handlingsplan for 2016. 
På baggrund af de to analyser og medieundersøgelsen, har rekrutteringen for 2016 derfor været baseret på “En uddannelse i livskvalitet”, som er det begreb der er 
anvendt i annoncering, historieproduktion og pressekontakt. Dette vil formodentligt afhjælpe opfattelsen af SOSU-uddannelsen som værende lavstatus, og samtidig 
målrette sig mod potentielle elever i det netværk, typisk forældrene, som præger deres beslutninger om uddannelse. For at få dette til at fungere så effektivt som mu-
ligt, vil samarbejdet blive fortsat og styrket i kommunikationsarbejdet mellem alle de fynske erhvervsuddannelsesinstitutioner inkl. EUC-Lillebælt, SOSU-skoler i Region 
Syddanmark samt Kommunikationsnetværket for danske SOSU-skoler.  
Tidligere har skolen kørt kampagner et par gange om året, men da kommunerne og Regionen nu står for optaget, og at vi ikke ved, hvornår en potentiel elev tager be-
slutningen om sin uddannelse vælger skolen derfor at køre en helårskampagne, hvor vi bestræber os på at være synlige hele året ud fra de ressourcer, der er til rådighed. 
Dette har en direkte sammenhæng mellem skolens branding og rekruttering, hvor vi skal fremstå som en attraktivt sted at uddanne sig.  

EUD i Skolen, skolen i EUD 
I 2016 blev igangsat projekt ”EUD i Skolen, skolen i EUD”, som er et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense, fem kommuner (Assens, Nordfyn, 
Kerteminde, Nyborg, Odense) og 5 erhvervsskoler (SOSU Fyn, Tietgen, Kold, Syddansk Erhvervsskole og Handelsgymnasiet Vestfyn).  
Projektets overordnede mål er at understøtte og implementere tiltag i grundskolerne, som bidrager til, at flere unge begynder og gennemfører en erhvervskompetence-
givende uddannelse efter grundskolen. Tiltagene indeholder to hovedaktiviteter: Valgfagssamarbejde og Uddannelse & Job.  
Valgfagssamarbejde vil implementere EUD valgfag og udvikle et samarbejde om EUD valgfag i og mellem de fem erhvervsskoler i Odense og Assens samt grundskolerne 
i de fem ovenstående kommuner. Valgfagene skal motivere og introducere til en erhvervsuddannelse. 
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Uddannelse & Job skal understøtte og implementere en kvalificeret planlægning og undervisning i det timeløse emne Uddannelse & Job i samarbejde med grundskoler, 
UUO, lokale virksomheder og de fem erhvervsskoler. Herunder forventes det at implementere og/eller understøtte flere underaktiviteter. Omdrejningspunktet for alle 
aktiviteter er at styrke elevernes indsigt i sammenhængen mellem EUD og jobmuligheder samt kvalificere uddannelsesvalget.  
Målgruppen for projektet er elever fra 8.-10. klasse, og den primære målgruppe er den andel af eleverne, som umiddelbart orienterer sig mod gymnasiet uden at være 
tilstrækkelig udfordret på deres uddannelsesudvalg, samt de elever som endnu ikke er afklarede mht. deres uddannelsesvalg.  
Projektet skal bl.a. gøre alle samarbejdspartnere til en aktiv del af partnerskaberne og derigennem skabe stærkere relation til både ungdomsuddannelser og erhvervsliv. 
Inspirere og motivere unge til at indse/opleve/forstå at der er gode karrieremuligheder med EUD uddannelse.  

3.1.3 BESKRIVELSE AF KOMMENDE INDSATSER OG PROJEKTER 

Educatia – The City of Education. 
Dette gameplay-koncept er udviklet i et samarbejde mellem nordjyske erhvervsskoler, Region Nordjylland og eventbureauet By Mathew og hed i deres udgave ”Survival 
Skills”. Det er nu i et samarbejde mellem de fynske EUD-skoler og eventbureauet By Mathew, blevet både design- og indholdsmæssigt tilpasset, så det bedre fokuserer 
erhvervsuddannelserne. I den sammenhæng har det skiftet navn til ”Educatia”. 
Det er et gameplay, som foregår i en levendegjort uddannelses by, hvor elever i de ældste klasser i grundskolen gennem leg og læring får en større forståelse for betyd-
ningen af erhvervsfag og et bedre grundlag for at vælge fremtidig uddannelse. Man bevæger sig simpelthen digitalt rundt i byen og løser opgaver (konkurrence), samtidig 
med at man får relevant information om de forskellige erhvervsuddannelser. De vigtigste hovedretninger er medtaget, men ikke alle specialiseringer af alle uddannelser. 
Anvendelsen af Educatia testes og finpudses i det sene efterår 2016 og tilbuddet implementeres fuld ud fra ca. marts 2017 og frem. 

Styrket og forenklet vejledning omkring ansøgning via relevante hjemmesider. 
Efter EUD reformen, og med de seneste ændringer af SOSU uddannelserne, har skolen erfaret at mange kommende elever og deres forældre har svært ved at overskue 
uddannelsesstrukturen og uddannelsernes indhold. Dette kan i værste fald betyde et fald i ansøgninger og dermed elever. 
Der er derfor igangsat et samarbejde mellem SOSU-skolerne i Danmark og skoleforeningen Danske SOSU Skoler omkring udvikling og implementering af et lettilgænge-
ligt og vejledende informationssystem om de enkelte SOSU uddannelser og adgangsvejen til dem. Dette skal kunne implementeres i såvel de enkelte skolers hjemmesi-
der og i Danske SOSU-skolers hjemmeside. Selv om Danske SOSU-skoler ikke har noget som helst med optaget af elever at gøre, så får de alligevel en lang række henven-
delser i forbindelse med elevers/unges informationssøgning og de kommende elevers ansøgning til uddannelserne. 
Det informations-element som nu udvikles, vil guide den informationssøgende – ikke bare hvad angår uddannelsernes indhold og form, men også geografisk, hen mod 
den nærmest liggende SOSU-skole i forhold til deres bopæl. Den informationssøgende kan derefter på hjemmesiden angive sit tlf. nummer, og vil så indenfor ex. 24 
timer, blive kontaktet af en uddannelsesvejleder fra den nærmeste relevante skole. 
For elever til GF1 og GF2 vil der være links direkte til Optagelse.dk, som er den obligatoriske ansøgningsportal til grundforløbene. 
Det nye tilbud forventes implementeret i løbet af første halvår 2017. 

3.1.4 FASTSÆTTELSE AF RESULTATMÅL  

Skolen vurderer af flere årsager, at der i 2017 vil ske et fald i ansøgningen fra 9. og 10. klasse til 100 elever. Skolen forventer dog, at antallet af elever fra 9. og 10. klasse 
vil stige i årene herefter med ca. 15-20 elever hvert år således, at der er i 2020 vil ansøge 150 elever.  
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Årsagen til faldet bunder primært i den udmeldte dimensionering på den pædagogiske assistentuddannelse, som på SOSU Fyn er mere end halveret. Derudover er indsat 
en kvote på Grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse således, at skolen ikke optager flere GF2-elever end der er plads til på hovedforløbet (56 
elevpladser på GF2-PA og samme antal på hoveduddannelsen).  
Selv om GF1- eleverne først skal vælge uddannelsesretning på GF2, så viser skolens egen dataregistrering at over halvdelen (56%) af skolens GF1-elever i 2016 ønsker at 
fortsætte på GF2-PA og derefter på den pædagogiske assistentuddannelse. Skolen forudser, at med de relativt få pladser i forhold til tidligere på GF2-PA og på hovedfor-
løbet, vil der ske et markant fald i antal ansøgere til GF1.  
 

Fordelingen af GF1-elever rettet mod SSH og PA i 2016 

Antal GF1-elever rettet mod SSH 71   (44%) 

Antal GF1-elever rettet mod PA 89   (56%) 
Tabel 4 Fordelingen af GF1-elever mellem SSH og PA.  Kilde: Egne data 

 
I 2017 vil eleverne på GF1 på en SOSU skole skulle vælge uddannelsesretning til de 3 hoveduddan-
nelser (fra 1. januar 2017). Nemlig GF2-PA, GF2-SSH og GF2-SSA. 
En anden årsag der også kan have en betydning for antallet af elever der søger GF1 ved SOSU Fyn - 
direkte fra 9. og 10. klasse er rekrutteringsgrundlaget i grundskolen.  
Som det ses i Figur 2 vil der frem til 2017 ske et lille fald i antallet af elever i 9. klasse på Fyn, hvilket 
også kan medvirke til et fald i antallet af ansøgere til GF1 på Sosu Fyn. 

3.1.5 AFSLUTNING 

Som det ses af skolens måltal for 2017, så har vi en klar forventning om, at tilgangen fra folkeskolen 
til GF1 vil ligge på et lavere niveau end de foregående år. Årsagerne til dette er mange, bl.a. en lille 
demografisk nedgang i antal unge i årgangen, men også det markante fald i den konkrete efter-
spørgsel af vore faggrupper hos kommunerne og regionen. Dette afspejles klart i den aftalte di-
mensionering på landsplan for 2017 og 2018. For at forsøge at imødegå et alt for stort fald, vil vi 
fortsætte de ovenfor beskrevne aktiviteter omkring markedsføring og information til de kommende 
årgange af elever og deres forældre, ligesom vi som beskrevet igangsætter nye initiativer i 2017.  
Vi håber på en større effekt end ventet i forhold til det opsatte måltal og skolens øverste ledelse vil løbende blive orienteret om tilgangen af elever til alle vore uddannel-
ser. Disse ajourførte optagelsesdata vil fortsat danne baggrund for skolens elevprognoser og for vurderingen af om der kræves ekstraordinære tiltag. 
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Figur 2 Fremskrivning af antal elever i 9. klasse.  Kilde: Databanken 
Note: Fremskrevet på baggrund af elevtallet i 8. klasse og nedad. 
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3.2 KLARE MÅL 2: FLERE SKAL FULDFØRE EN ERHVERVSUDDANNELSE 

I dette afsnit undersøges og kommenteres frafaldet blandt eleverne på de forskellige uddannelsesforløb på skolen. Ligesom forskellige datapræsentationer søger at 
belyse forskellige mønstre i frafaldet. 

3.2.1 VURDERING AF UDVIKLINGEN I RESULTATER 

Klare Mål 2: Elevstrøm og frafald fra start på grundforløb til 3 mdr. inde i hoveduddannelsen. 

 Afdeling Status 
2012 2013 2014 2017 

Resultat 
Resultat, 
landsplan 

Resultat 
Resultat, 
landsplan 

Resultat 
Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Social- og Sund-
hedsskolen Fyn, 
Middelfart 

I hovedforløb Uddannelsesaftale 48,9% 30,3% 31,3% 30,1% 37,5% 29,1% - 

Ikke i hovedforløb Frafald under grundforløbet 8,9% 30,3% 21,9% 30,0% 45,8% 29,5% - 

Frafald efter grundforløbet 35,6% 26,3% 43,8% 26,9% 12,5% 27,2% - 

 I alt (antal elever) 42 59.086 31 59.858 23 62.346 - 

Social- og Sund-
hedsskolen Fyn, 
Odense Syd 

I hovedforløb Uddannelsesaftale 42,5% 30,3% 43,3% 30,1% 38,5% 29,1% - 

Ikke i hovedforløb Frafald under grundforløbet 29,1% 30,3% 31,3% 30,0% 30,1% 29,5% - 

Frafald efter grundforløbet 24,0% 26,3% 23,2% 26,9% 25,2% 27,2% - 

Ingen aftale, men har haft 2,1% 2,5% - - 2,7% 2,6% - 

Status ukendt 1,7% 2,7% 1,7% 2,4% 3,1% 2,8% - 

 I alt (antal elever) 290 59.086 232 59.858 225 62.346 - 

Social- og Sund-
hedsskolen Fyn, 
Svendborg 

I hovedforløb Uddannelsesaftale 43,5% 30,3% 45,1% 30,1% 42,6% 29,1% - 

Ikke i hovedforløb Frafald under grundforløbet 26,5% 30,3% 28,9% 30,0% 26,5% 29,5% - 

Frafald efter grundforløbet 28,6% 26,3% 24,3% 26,9% 27,9% 27,2% - 

Ingen aftale, men har haft     2,2% 2,6% - 

 I alt (antal elever) 145 59.086 170 59.858 135 62.346 - 

Tabel 5 Samlet oversigt for elevstrømmen fra start på Grundforløb til 3 mdr. inde i SOSU hoveduddannelsen (ikke PAU). Opdelt på skoleafdeling og tidspunkt for frafald.  
Omhandler alle elever der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende år.  Kilde: Datavarehuset. 
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I Tabel 5 ses den historiske udvikling for overgangen mellem grundforløb til hovedforløb fra 2012 til 2014. I forhold til hvor mange elever der tre måneder efter endt 
grundforløb har en uddannelsesaftale ligger alle skolens afdelinger over gennemsnittet for landsplan for alle tre år.  
Generelt er der sket et fald fra 2012 til 2014 i antallet af skolens elever der tre måneder efter grundforløb har en uddannelsesaftale. Samme tendens ses i resultatet på 
landsplan.  
Frafaldet sker både under og efter grundforløbet og det varierer både på afdelingerne og år i forhold til, hvor det største frafald sker. I resultatet på landsplan er frafaldet 
under grundforløbet en smule større en frafaldet efter grundforløbet.  
Der foreligger endnu kun resultattal frem til 2014 med denne opdeling. Skolen har ikke mulighed for selv at udtrække sammenlignelige data for årene 2015 og 2016 og 
har derfor valgt ikke at udfylde skemaet, da det ikke giver mening at fastsætte et resultatmål for 2017, når det aktuelle datagrundlag er så svagt. 

Klare mål 2: Supplerende indikatorer for frafald 
Nedenstående tabel 6 viser frafaldstallene for forskellige uddannelsesperioder eller overgangsperioder mellem uddannelserne for årene fra 2013 – 2016. Beskrivelsen af 
disse opgørelsestidspunkter fremgår af noterne til tabellen. Skolen har yderligere suppleret tallene fra Datavarehuset med egne tal for 2016. I følge skolens egne tal ser 
der umiddelbart ud til at være et fald i frafaldet i 2016 på både på grundforløbet og hovedforløbet. I forhold til frafaldet i overgangen mellem grundforløbets 1. og 2. del 
er der ingen sammenligningsgrundlag, men frafaldet på 5% vurderer skolen til at være relativt lavt. Frafaldet i overgangen mellem grund- og hovedforløb for 2016 er 
ifølge skolens egne tal stort set det samme som i 2015. Resultatmålene for 2017 beskrives i et senere afsnit.  
 

Frafald på forskellige uddannelsestrin 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antal 
Elever 

Andel 
Andel, 
lands-
plan 

Antal 
Elever 

Andel 
Andel, 
lands-
plan 

Antal 
Elever 

Andel 
Andel, 
lands-
plan 

Antal 
Elever 

Andel 
Andel, 
lands-
plan 

Resultat-
mål 

Frafald på grundforløb 1. og 2. 
(afbrud u. omvalg, 3 mdr. efter tilgang) 42 9,6% 14,0% 49 12,7% 15,8% 92 14,7% 15,1% 105* 10%*  10,0% 

Frafald på hovedforløb. 
(afbrud u. omvalg, 3 mdr. efter tilgang) 

117 10,9% 7,4% 138 13,2% 8,4% 103 13,3% 8,0% 23* 3,1%*  10,0% 

Frafald i overgang ml. grundforløbets 1. og 2. del. 
(ikke i gang med GF2 én mdr. efter gennemførelse af 
GF1) 

         5 5,0% 6,6% 5,0% 

Frafald i overgang ml. grund- og hovedforløb.  
(ikke i gang med hovedforløb 3 mdr. efter bestået GF2) 

144 42,9% 45,7% 103 34,8% 46,4% 123 31,6% 46,3% 121* 
31,7%

* 
- 25% 

Tabel 6 Frafald på forskellige uddannelsestrin.  Kilde: Datavarehuset. Bemærk: Tal mærket med * er skolens egne tal og kan ikke direkte sammenlignes med datavarehusets tal. 
Note:  
Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet: Rapporten viser hvor mange elever der tre måneder efter start på uddannelsen er faldet fra, dvs. at der er gået tre 
måneder efter personens start på uddannelsen uanset hvornår eleven er startet i løbet af et kalenderår. 
Frafaldet opgøres ud fra afbrud uden omvalg, som betyder at personen har afbrudt sit grund-/hovedforløb, men ikke er startet på et andet grund-/hovedforløb (personen kan godt være 
startet på fx en erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet – da det ikke tæller som et omvalg i statistikken). 
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Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Rapporten viser hvor mange elever, der tre måneder efter at have gennemført grundforløbets 1. del ikke er i gang med GF2. 
Dette kan både være elever der er faldet fra mellem grundforløbets 1. og 2. del, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til grundforløbets 2. del eller elever der er 
startet på grundforløbets 2. del, men er faldet fra på opgørelsestidspunktet. 
Frafaldet mellem gf1 og gf2 er fordelt efter år for frafald. Dette stemmer ikke ifht. tabellen under klare mål 2, hvor frafaldet for elever, der er blevet færdig med GF1 i 2015 er placeret i 
kalenderåret 2016.   
Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløbet: Rapporten viser hvor mange elever, der 1 måned efter at have gennemført grundforløbet (efter reformen grundforløbets 
2. del) ikke er i gang med et hovedforløb. Dette kan både være elever der er faldet fra mellem grundforløbet og hovedforløbet, dvs. at eleven på opgørelsestidspunktet ikke er overgået til 
hovedforløbet, eller elever der er startet på hovedforløbet, men faldet fra på opgørelsestidspunktet. 

Klare Mål 2: Frafaldet efter 3 mdr. på grundforløbet. 

Som supplement til de præsenterede data i Tabel 6, præsenteres i Tabel 7 de opdelte tal for frafald på grundforløbet i 2015 og 2016. I forhold til at tænke fremad og 
målrette sine indsatsområder i fremtiden, er så nye tal som muligt meget vigtige. Ikke mindst i en tid hvor regelsæt, dimensionering og en række andre udefra kom-
mende forhold og påvirkninger ændres med meget høj frekvens. Vi har derfor ved egne udtræk lavet en opgørelse af frafaldsmønstret for 2016. Disse tal kan ikke sam-
menlignes direkte med tallene fra 2015. Frafaldstallene for grundforløbene på Sosu Fyn fra 2015 ligger tæt på landsgennemsnittet - enten lidt under eller over (på GF1 
det samme). Skolens egne frafaldstal for 2016 er noget lavere end tallene for 2015. Disse tal er taget med i vores ”bedste bud” vurdering i forhold til de præsenterede 
resultatmål for 2017 i Tabel 6.  

Frafald på Grundforløbet i 2015 - 3 måneder efter tilgang 

 2015 2016 

Uddannelse Andel, Sosu 
Fyn 

Antal, Sosu 
Fyn 

Andel,  
landsplan 

Antal, 
landsplan 

Andel, Sosu 
Fyn 

Antal, Sosu 
Fyn 

GF1  9,6 % 13 9,6 % 200 9,0 %* 15* 

GF2 PAU 15,0 % 18 16,7 % 235 11,3 %* 34* 

GF2 SOSU 15,9 % 37 15,4 % 325 9,5 %* 56* 

GF gl. ordning  18,5 % 24 17,2 % 506 - - 
Tabel 7 Differentieret frafald på Grundforløb i 2015.  Kilder: Datavarehuset *Egne data for 2016 

* Note: Dette er skolens eget udtræk fra Uddata+. Disse tal er ikke direkte sammenlignelige med foregående års tal fra Datavarehuset/STIL, da man her anvender begrebet ”ophørt uden 

omvalg”, som er det antal frafaldne elever, der ikke er påbegyndt en anden erhvervsuddannelse indenfor opgørelsesperioden. Dette er et tal, som det er muligt at opgøre i en central 
database på tværs af mange uddannelser, men som ikke kan opgøres ud fra den enkelte skoles egne data 

Klare Mål 2: Frafaldet efter 3 mdr. på hoveduddannelserne. 

I tabel 8 herunder ses udtræk af frafaldstal opdelt på PA-uddannelsen, SSH-uddannelsen og SSA-uddannelsen – opgjort 3 måneder inde i hoveduddannelsen – for årene 
2013 til 2016. Ifølge skolens egne tal er der umiddelbart sket et fald i frafaldet for 2016 på alle de tre hovedforløb. Generelt har skolen et relativt lavt frafald på PA-
uddannelsen og SSA-uddannelsen. Sammenlignet med landsplan ligger frafaldet på PA-uddannelsen for 2015 en smule over landsgennemsnittet og på SSA-uddannelsen 
en smule under landsgennemsnittet.  
Frafaldet på SSH-uddannelsen ligger noget højere end de to andre uddannelser. For 2015 ligger skolens frafaldstal en smule højere en frafaldet på landsplan.  
En væsentlig del af forklaringen på forskellen i frafaldet på de tre uddannelser er, at der på SSA – ligesom på PA – er en vis ”overflod” af ansøgere, hvilket betyder at der 
ved optagelsen kan udvælges de bedst egnede. Til SSH uddannelsen har der derimod i en længere periode manglet nok af kvalificerede ansøgere, hvilket har betydet et 
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for usikkert optag og et øget frafald – selv efter betydelige indsatser for at støtte og fastholde disse elever. Denne indsats gøres både i skolen og i samarbejde med an-
sættende myndighed. 
 

Frafald 3 måneder efter tilgang – Hovedforløb 

 2013 2014 2015 2016 

 Andel 
Sosu 
Fyn 

Antal 
Sosu 
Fyn 

Andel 
lands 
plan 

Antal 
lands-
plan 

Andel 
Sosu 
Fyn 

Antal 
Sosu 
Fyn 

Andel 
lands 
plan 

Antal 
lands 
plan 

Andel 
Sosu 
Fyn 

Antal 
Sosu 
Fyn 

Andel 
lands 
plan 

Antal 
lands 
plan 

Andel 
Sosu 
Fyn 

Antal 
Sosu 
Fyn 

PAU 2,3 % 3 2,8 % 38 - - 4,0 % 53 3,6 % 5 2,7 % 35 0,0 %* 0* 

SSH 16,0 % 110 18,5 % 1285 19,0 % 127 19,2 1289 19,8 % 93 18,2 % 1102 6,6 %* 18* 

SSA 1,6 4 4,2 % 110 3,7 % 9 3,9 % 118 3,0 % 5 4,4 % 93 1,5 %* 5* 
Tabel 8 Frafald efter 3 mdr. på hoveduddannelsen.    Kilder: Datavarehuset *Egne data for 2016 

*Note: Dette er skolens eget udtræk fra Uddata+. Disse tal er ikke sammenlignelige med foregående års tal fra Datavarehuset/STIL, da man her anvender begrebet ”ophørt uden om-

valg”, som er det antal frafaldne elever, der ikke er påbegyndt en anden erhvervsuddannelse indenfor opgørelsesperioden. Dette er et tal, som det er muligt at opgøre i en central data-
base på tværs af mange uddannelser, men som ikke kan opgøres ud fra den enkelte skoles egne data. 
 
Hvornår sker frafaldet? 
For at få indblik i, på hvilket tidspunkt i uddannelsen det største frafald sker, har vi illustreret 
frafaldet (afbrud uden omvalg) på skolens hovedforløb i 2015 efter henholdsvis 1, 2, 3, 6, 9 og 
12 måneder (se figur 3). 
På social- og sundhedsuddannelsen (SSH og SSA) sker det største initiale frafald mellem 2 og 3 
måneder efter uddannelsesstart, og holder sig nogenlunde jævnt fordelt i resten af det første 
år. For den pædagogiske assistentuddannelse sker det største initiale frafald først mellem 3 og 
6 måneder efter uddannelsesstart og holder sig også her konstant resten af 1. år.  
Det er skolens erfaring, at en stor del af frafaldet sker i elevernes 1. praktikperiode eller kort 
derefter. På SSH og SSA uddannelsen starter eleverne i praktik indenfor 3 måneder og på PAU 
starter eleverne først i praktik efter 3 måneders skoleperiode. Dette kan være forklaringen på, 
hvorfor der er forskel på hvor i forløbet i forløbet størstedelen af eleverne falder fra uddannel-
serne. 
 
En af de markante årsager til ophør omkring 3-måneders grænsen er de elever der opsiges af 
ansættende myndighed, inden udløbet af den 3 mdr.s prøveperiode, fordi de ikke vurderes eg-
nede til at gennemføre uddannelsen. 

Figur 3 Frafald i % på hoveduddannelserne - fordelt på måneder. 
Kilde: Datavarehuset 
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Der er dog en usikkerhed omkring de faktiske tal i tabellen, da ministeriet opgør de 3 måneder som kalendermåneder, hvorimod ansættende myndighed tæller ”dage i 
praktik”, for at opgøre udløbet af prøveperioden. Tallene vil således variere betydeligt ud fra den konkrete lokale uddannelsesstruktur. Nogle uddannelser starter f. eks. i 
praktikken medens andre starter på skolen. Dette forhold varierer også mellem skolerne på landsplan. 

Klare mål 2: Socioøkonomisk reference 
Den Socioøkonomiske reference er en beregning der skal illustrere forskelligheden i de enkelte skolers optageområde (elevsammensætningen) – med henblik på at 
tilstræbe en sammenlignelighed af resultaterne på tværs af skoler. I nedenstående tabel 9 vises det beregnede forventede frafaldsniveau, hvis der tages højde for ele-
vernes socioøkonomiske baggrund, i forhold til det faktuelle frafaldsniveau.  
På skolens afdelinger i Odense Syd og Svendborg er der talmæssigt et lille ”mindre-frafald” i forhold til de statistiske beregninger. I Middelfart er der talmæssigt et lille 
”mer-frafald”, men forskellen er så lille, at den ikke er statistisk signifikant. Bemærk dog at tallene er fra 2014. 
 

Afdeling Uddannelsesgruppe 

2014 

Frafald 3 mdr. efter opnået kvalifikation. 
- gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel 
(* = signifikant) 

Det faktiske niveau Det beregnede niveau  

Middelfart Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik 0,58 0,56 -0,02   

Odense Syd Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik 0,55 0,58 0,03* 

Svendborg Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik 0,54 0,60 0,06* 

Tabel 9 Socioøkonomisk reference.  Kilde: Datavarehuset. 
Note: Rapporten viser hvor stor en andel, der forventes at falde fra, når der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund. Eleverne følges fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. 
uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald (hvis eleven ikke opnår uddannelsesaftale), sker altså her fra start på grundforløbet frem til hovedforløbet.  
For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model for sammenhængen mellem, om eleven opnår uddannelsesaftale eller ej og karaktererne fra grundskolen samt socioøkonomiske baggrunds-
variable. Resultatet er et forventet elevfrafald på den enkelte institution, hvor der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold.  

3.2.2 BESKRIVELSE OG VURDERING AF INDSATSER 

Skolen stiller uddannelsesvejledning til rådighed for alle elever på skolen, som står overfor en beslutning om fortsat uddannelse eller fravalg. Det er dog eleven selv, der 
skal tage initiativ til en konsultation/vejledning, idet vi forventer at eleven selv kan/skal tage ansvar for sin fortsatte uddannelse – som et tegn på at de reelt er uddannel-
sesparate.  
I forbindelse med undervisningen indgår også en klassebaseret og forberedende samtale med klassens lærere omkring det kommende uddannelsesvalg og praktiske 
forhold vedr. ansøgning til videre uddannelse. 
Skolen vurderer, at det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i skolens opdaterede pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag vil være med til reducere frafaldet 
på alle uddannelserne.  Det væsentligste er, at der sikres differentiering i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og særlige interesser, samtidig med at eleverne 
arbejder sammen (kollaborativt) i en klart praksisnær og aktiverende undervisningsform. 
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For GF1 eleverne arbejdes der også helhedsorienteret og med baggrund i de enkelte fagområder (erhvervsfagene) gøres eleverne klar til fortsat uddannelse og til at 
kunne fungere på en arbejdsplads i fremtiden. Vi lægger naturligvis vægt på at gøre dem bekendt med miljøet på en typisk omsorgspræget eller pædagogisk/udviklings-
orienteret arbejdsplads. Det er vores opfattelse at denne pædagogiske tilgang er med til at fastholde dem i uddannelsen. 
Åbent læringscenter (ÅLC), der anvendes på alle skolens 4 afdelinger, er ikke en indsats som er igangsat med det primære formål at fastholde eleverne, men for at kunne 
tilbyde et differentieret og elevstyret pædagogisk tilbud til elever med afkortning. Det er dog skolens erfaring, at det har en positiv effekt på fastholdelsen, da der – 
ifølge skolens egen opgørelser i 2015 - er ca. halvt så højt frafald blandt eleverne på GF 2 ÅLC, som blandt de ordinære GF 2 elever på almindelige hold.  
Som noget særligt på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) startes hvert elevoptag på hoveduddannelsen med en fælles True North Camp, hvor der med en helt 
speciel pædagogik og programopbygning mv. sættes fokus på motivation, den enkeltes ansvar og indstilling, samt betydningen af samarbejde, hvilket styrker elevernes 
tilknytning til hinanden/klassen og til skolen. Det er en ressourcekrævende aktivitet, men opleves at have en rigtig god effekt på fastholdelsen. Det overvejes om der 
fremover kan sikres yderligere ressourcer til udbredelse af denne introduktionsmetode. 
På SSH/SSA uddannelserne gennemføres også relationsskabende og socialiserende aktiviteter, der er med til at introducere og fastholde eleverne i klassen og på skolen. 
Skolen ophørte pr. 1. august 2015 med automatisk at tildele alle elever en og fast kontaktlærer. Dette skete i EUD-reformens ”ånd” og efter Bestyrelsens ønske om at 
sikre et væsentligt fokus på de elever som kan og vil tage en ungdomsuddannelse.  
 
Dette nye signal til eleven, om at ”vi tror på dig og du kan godt selv finde ud af, at sige til hvis du ønsker yderligere bistand, støtte m.v.” har på ingen måde medført et 
stigende frafald – tværtimod. Der er således god grund til at fastholde denne grundindstilling til eleverne som helhed – og så hjælpe de, som har behov for særlig støtte. 
Skolen kan og vil derfor stadig – ikke kun på elevens anmodning, men også evt. på baggrund af lærernes observationer – efter behov tildele en udsat eller frafaldstruet 
elev  

 En fast kontaktlærer. 

 Læse- og specialvejlederstøtte, herunder evt. støtte via SPS-systemet.  

 Evt. mentorstøtte, eller buddy-ordning (elev til elev mentor). 

 Psykolog-konsultationer i begrænset omfang.   
Omkring hver af skolens nuværende afdelinger er der et tæt og forpligtende samarbejde mellem alle de lokale erhvervsskoler (incl. SOSU-skolerne), jobcentrene i områ-
det, VUC, folkeskolerne, produktionsskolerne, samt evt. andre relevante kommunale tilbud. Typisk er der udformet skriftlige samarbejdsaftaler og der sikres koordina-
tion og sammenhæng gennem dels kommunale tovholdere og en række møder mellem parterne. Samarbejdet skal sikre, at ”ingen ung tabes mellem 2 stole”, samt at 
fastholde den unge i uddannelse – også selv om det evt. medfører et uddannelsesskifte. Disse lokale samarbejder har i 2026 håndteret et mindre antal stærkt frafaldstru-
ede elever og fastholdt dem i uddannelse. 

3.2.3 BESKRIVELSE AF KOMMENDE INDSATSER OG PROJEKTER 

Som tidligere beskrevet har de seneste 1-2 år været meget turbulente og usikre for SOSU-skolerne, men fremtiden synes heldigvis at blive lidt mere stabil. Sammenholdt 
med, at det endnu er lidt tidligt at få data og erfaringer fra en række af de nye tiltag efter EUD-reformen, så oplever vi ikke der er basis for større forandringer lige nu. 
Det der er brug for i det kommende år, er konsolidering og etablering af nye rutiner, mere end nogen andet. 
Da der ikke er sket en uventet forværring af frafaldstallene – og på nogle områder faktisk kan ses forbedringer – så vil skolen for nuværende prioritere at fortsætte med 
de eksisterende tilbud til eleverne. Dette omhandler også en fortsat styrkelse af læringsmiljøet og en fortsat fokus på skolens PDMG. 
Vi vil naturligvis igennem vores løbende dataindsamling og vurdering, holde øje med om en uønsket udvikling kræver en ekstra indsats. 
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3.2.4 FASTSÆTTELSE AF RESULTATMÅL  

Frafald på GF1 og GF2: 
Dette tal omhandler det frafald der finder sted enten i løbet af GF1 eller GF2. Da vore egne tal 2016 viser en faldende tendens, vil vi fastlægge et relativt ambitiøst resul-
tatmål for frafald på det samlede GF1 + GF2 på 10%. 

Frafald på hovedforløbet: 
Umiddelbart er der i 2016 et tilsyneladende lavt frafald på hovedforløbene. Meget lave frafald på PA og SSA og et noget større frafald på SSH. Dog ligger også SSH tallet 
lavere end tidligere år. Skolen forventer at kunne fastholde denne tendens og har derfor fastsat resultatmål for 2017 til uændret 10 %, som et gennemsnit af de 3 uddan-
nelser.   
 
Frafald i overgangen mellem GF1 og GF2: 
Der er, ifølge ministeriets tal, en relativ lav frafaldsprocent på 5,0% i overgangen fra GF1 til GF2 i 2016. Vi ønsker at fastholde dette tal som resultatmål for frafald mellem 
GF. Der kan dog komme en vis stigning, da der er indført optagelsesbegrænsning til GF2-PAU og vi ved at ca. 50-60% af vore GF1 elever, plejer at ønske en PA-uddan-
nelse. Her er vi afhængige af den generelle uddannelsesvejledning i folkeskolen og i samfundet, så ikke for mange elever går forkert når de vælger uddannelsesretning.  

Frafald i overgangen mellem GF2 og hovedforløb (indtil 3 mdr. efter fuldført GF2): 
Skolen forudser også fremadrettet udfordringer på dette område, da der på GF2-PA i efteråret 2016 er optaget en del flere elever end svarende til den senere udmeldte 
dimensionering på hoveduddannelsen til PA. Dette er et landsdækkende problem, hvorfor der også senere fra centralt hold er udmeldt en begrænsning på optaget til 
GF2-PA. Men en stor del af de allerede igangværende elever på GF2-PA (ca. 125 elever) vil ikke kunne optages på PA hoveduddannelsens 28 pladser i forårsoptaget 2017. 
Dette helt sikkert medføre en høj frafaldsprocent i denne overgang. 
 
På SSH/SSA-området er der ikke det samme overskud på GF2-niveau, men til gengæld er der et vist frafald, som er begrundet i aflønningsformen under hoveduddannel-
sen. De fleste af skolens elever på GF2-SSH/SSA er voksne (25+) og har økonomiske forpligtelser. En del af disse dropper ud af uddannelsen, da de ikke kan får hverdagen 
til at hænge sammen økonomisk på elevløn.  
I forhold til GF2 overgangen til hovedforløb er der også en modsatrettet bevægelse, da der her i implementeringsperioden for de nye SOSU uddannelser, skal rekrutteres 
til begge hoveduddannelser på baggrund af det samlede antal GF2-SOSU elever. Her er lige nu en mangelsituation, hvilket vil tilsige et meget lavt frafald. 
Det samlede resultatmål for 2017 er derfor fastsat til 25 % for det samlede frafald ved indgangen til SSH, SSA og PA uddannelserne.  
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3.3 KLARE MÅL 3: ALLE ELEVER SKAL UDFORDRES, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE SOM MULIGT 

3.3.1 TILGANG TIL EUX, TALENTSPOR, FAG PÅ EKSPERTNIVEAU OG FAG PÅ HØJERE NIVEAU (KLARE MÅL 3A) 

Klare Mål 3: 
Social- og Sundhedsskolen Fyn 

2014 2015 2016* 2017 

Antal Andel 
Andel 

landsplan 
Antal Andel 

Andel 
landsplan 

Antal Andel 
Andel 

landsplan 
Resultat- 

mål 

Fuldførte med fag på ekspertniveau       0* 0* ? 2% 

Tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske       507* 28%* ? 28% 

Tilgang eux   2,1%   5,0% 29* 2%* ? 3% 

Tilgang talentspor    77 8,9% 0,6% 295* 40%* ? 40% 
Tabel 10 Indikatorer for fag på højere niveau.  Kilde: Datavarehuset.   *) Data fra 2016 mærket med stjerne er fra skolens eget udtræk af Easy A, da Datavarehuset ikke kan levere nyere 
data end fra 2015. Det skal bemærkes, at vi ikke kender Datavarehusets konkrete præmisser for opgørelsestidspunkt – og derfor kan vore egne tal være væsentligt afvigende fra de tal, 
som senere udmeldes af Datavarehuset. 
Note: ”Tilgang til eux” viser andelen af eux-elever, der er startet på en erhvervsuddannelse (dvs. enten grundforløbets 1. eller 2. del eller hovedforløbet) i et givent kalenderår i forhold til 

alle elever der er startet på en erhvervsuddannelse. ”Tilgang til talentspor” viser andel elever, som er startet på erhvervsuddannelsens hovedforløb i et kalenderår i forhold til alle elever 
med tilgang til hovedforløbet i året.  

3.3.2 VURDERING AF UDVIKLINGEN I RESULTATER (MÅL 3A) 

Social- og Sundhedsskolerne i Danmark havde først mulighed for at udbyde EUX (med start på GF1) fra 1. august 2016. 
På dette område er datahistorikken og de aktuelle data så relativt usikre, at vi ikke finde anledning til at kommentere på udviklingen. Dog viser vore egne udtræk, at vi 
har en meget flot søgning til både EUX og til fag på højere niveau. Dog udestår jo at se hvor mange der også færdiggør på højere niveau eller med EUX. 
Vi ser frem til mere valide data i løbet af de næste år. 

3.3.3 BESKRIVELSE OG VURDERING AF INDSATSER (MÅL 3A) 

Hvordan tiltrækker vi flere elever til EUX-Velfærd? 
I forbindelse med markedsføringen af EUX-Velfærd lancerede skolen et pilotprojekt, som ligeledes fungerer som erfaringsbase for markedsføring af de nye SOSU-uddan-
nelser.  
Projektet er et samarbejde med SOSU Syd og SOSU Esbjerg, som går ud på at producere og lancere en samlet EUX-pakke. Denne er i store træk bundet op på en elevpro-
fil, der skal tiltrække flere unge elever, som kan spejle sig i elevprofilen. Der benyttes derfor en eksisterende EUX-elev, som fotograferes, videofilmes og interviewes. 
Materialet efterbehandles og lanceres på diverse digitale platforme såvel som i trykt materiale. Vi forventer også en fælles annonceringsaftale i Region Syddanmark på 
baggrund af materialet.  
Skolen er umiddelbart tilfredse med antallet af 29 tilmeldte EUX-elever på GF1 i 2016, da det var det første år vi udbød denne uddannelse.  
Samtidig kan vi nu konstatere, at der ikke i den 2-årige dimensioneringsaftale på landsplan er indarbejdet en kvote af EUX-uddannelsespladser. Det kunne ellers have 
været en stor fordel for denne linje, da de offentlige arbejdsgivere på vores område, økonomisk set ikke er særligt motiverede for at indgå uddannelsesaftaler med EUX-
elever, da de jo har et længere uddannelsesforløb end øvrige elever. 
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3.3.4 FASTSÆTTELSE AF RESULTATMÅL (MÅL 3A) 
Da skolens samlede elevtal, som tidligere nævnt, er faldet dramatisk med lidt mere end 1/3 årselever, og der ikke er fastlagt en kvote EUX-elevpladser i dimensionering-
saftalen, så vil vi på det foreliggende grundlag være forsigtige med at opstille for høje resultatmål for 2017. 
Derfor fastsætter vi resultatmålene for 2017 meget tæt på de foreløbige resultater for 2016. Vi fortsætter naturligvis vore bestræbelser på at sikre en øget tilgang til de 
højere niveauer – og dermed gøre eleverne så dygtige som muligt. 
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3.3.5 BESKÆFTIGELSESFREKVENSEN FOR NYUDDANNEDE (KLARE MÅL 3B). 
I denne B-del af Klare mål 3, fokuseres på beskæftigelsesgraden efter gennemført uddannelse på skolen. Tallene omfatter alle skolens uddannelser. 

2012 2013 2014 
Beskæftigel-
sesfrekvens 
på skolen 

Beskæftigel-
sesfrekvens, 
på landsplan 

Antal 
færdigudd. 
på skolen 

Antal 
færdigudd. 

på landsplan 

Beskæftigel-
sesfrekvens 
på skolen 

Beskæftigel-
sesfrekvens, 
på landsplan 

Antal 
færdigudd. 
på skolen 

Antal 
færdigudd. 

på landsplan 

Beskæftigel-
sesfrekvens 
På skolen 

Beskæftigel-
sesfrekvens, 
på landsplan 

Antal 
færdigudd. 
på skolen 

Antal 
færdigudd. 

på landsplan 

0,73 0,71 852 33.187 0,67 0,7 1.024 33.123 0,71 0,72 957 33.459 

Tabel 11 Indikatorer for beskæftigelsen efter endt uddannelse (Klare mål 3b).  Kilde: Datavarehuset 

Note: Frekvenserne er et gennemsnit af beskæftigelsen i kalenderåret efter endt uddannelse. Det vil sige, at for elever, som blev færdiguddannede i 2013, er frekvenserne et udtryk for 
den gennemsnitlige beskæftigelse i 2014. 
 

Det er værd at bemærke, at det er ret gamle tal, der kan leveres fra Datavarehuset på dette område.  
De seneste 3-5 år har været en tid, hvor der er sket markante ændringer på det offentlige sundhedsfaglige arbejdsmarked både i kommunerne og i Region Syddanmark, 
og hvor kommunernes interesse for at ansætte pædagogiske assistenter er faldet. Det er derfor vigtigt at have opdaterede tal for beskæftigelsen, for at kunne vurdere 
om udviklingen går den rigtige eller forkerte vej. 
Vi må dog nok konstatere, at den indgåede meget lave dimensioneringsaftale for 2017 og 2018, tydeligt illustrerer de offentlige arbejdsgiveres personalebehov – og 
dermed mulighederne for ansættelse på arbejdsmarkedet indenfor sit fag. 

 
3.3.6 VURDERING AF UDVIKLINGEN I RESULTATER (KLARE MÅL 3B) 
I nedenstående undersøges beskæftigelsesfrekvensen for skolens uddannelser, som sammenlignes med beskæftigelsen for elever fra landets øvrige SOSU-skoler. 
Som det ses i Tabel 11 er beskæftigelsesprocenten for alle de færdiguddannede elever i 2014 fra Social- og Sundhedsskolen Fyn 0,71, hvilket er stort set det samme 
landsgennemsnittet for alle færdiguddannede fra landets erhvervsskoler. I Tabellerne 12 og 13 er beskæftigelsesfrekvensen opdelt på PAU og SOSU (både for SSH og SSA) 
og sammenlignet med beskæftigelsesfrekvensen for færdiguddannede elever fra alle landets SOSU-skoler. 
Blandt de færdiguddannede elever på den pædagogiske assistentuddannelse på Sosu Fyn har beskæftigelsesfrekvensen ligget stort set stabilt på mellem 0,43 og 0,45 inden 
for de sidste tre år. Resultatet er tæt på gennemsnittet for alle landets SOSU-skoler på mellem 0,44 og 0,46. 
 

Den pædagogiske 
Assistentuddannelse (PA) 

2011 2012 2013 2014 

 
Beskæftigelses-

frekvensen  
Antal færdig- 
uddannede 

Beskæftigelses- 
frekvensen  

Beskæftigelses-
frekvensen  

Beskæftigelses-
frekvensen  

Antal færdig-
uddannede 

Beskæftigelses-
frekvensen  

Antal færdig-
uddannede 

SOSU Fyn 0,28 50 0,45 49 0,44 174 0,43 112 

Alle landets SOSU-skoler 0,43 560 0,46 982 0,44 1232 0,44 1157 
Tabel 12 Beskæftigelsesfrekvens for Pædagogiske Assistenter (PA).   Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 

 
Beskæftigelsesfrekvensen for de færdiguddannede SOSU-elever på SOSU Fyn er relativ høj i forhold på PAU-området. Efter et lille fald i 2013 er beskæftigelsesfrekvensen 
steget igen til 0,75 i 2014. For alle landets SOSU skoler ligger beskæftigelsesprocenten en smule over og er ligesom for Sosu Fyn steget en smule i 2014.  
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Social- og sundheds- 
uddannelsen (SSH og SSA) 

2011 2012 2013 2014 

 Beskæftigelses-
frekvensen  

Antal færdigud-
dannede 

Beskæftigelses-
frekvensen  

Beskæftigelses-
frekvensen  

Beskæftigelses-
frekvensen  

Antal færdig-
uddannede 

Beskæftigel-
sesfrekvensen  

Antal færdig-
uddannede 

SOSU Fyn 0,69 903 0,75 803 0,71 850 0,75 845 

Alle landets SOSU-skoler 0,75 9292 0,77 9016 0,75 8274 0,78 8340 
Tabel 13 Beskæftigelsesprocent for Social- og Sundhedsuddannede.    Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 

De sidste 4 år har SOSU Fyn sammen med nogle af de andre SOSU-skoler fået lavet et specialudtræk fra Danmarks Statistik med data om SOSU Fyns dimittender fra 2010 
til 2013 og deres beskæftigelsesstatus i 2014. Resultat herfra ses i nedenstående 3 tabeller. Her ses dimittender fra social- og sundhedshjælperuddannelsen og for social-
og sundhedsassistentuddannelsen, samt dimittender fra den pædagogiske assistentuddannelse.  
 

Social- og Sundhedshjælper Dimitteret år 

Status i 2014 2010 2011 2012 2013 

Under uddannelse 10,7%  7,6% 9,2% 5,9% 

Beskæftiget 64,7% 70,3% 69,0% 71,7% 

Ledig 3,8% 7,8% 9,2% 11,6% 

Uden for arbejdsstyrken 15,9% 11,7% 9,9% 7,0% 

Ukendt / Uden match 4,9% 2,7% 2,8% 3,8% 

Antal i alt 553 489 436 474 
Tabel 14 Beskæftigelsesmønster i 2014 for SSH-dimittender fra SOSU Fyn i årene 2010-2013. Kilde: Specialudtræk fra Danmarks Statistik   

Beskæftigelsen blandt færdiguddannede SOSU-uddannede er som tidligere nævnt forholdsvis høj. Blandt de SSH-uddannede dimitteret i 2013 er 71,7% i beskæftigelse i 
2014. Dette er højere end for de SSH-uddannede fra 2010-2012. Dog er andelen af ledige i 2014 (11,6%) også højere for de uddannede dimitteret i 2013 i forhold til 
dimittender fra 2010-2012. Blandt SSH-dimittenderne fra 2013 er 5,9% i 2014 under uddannelse, hvilket er lavere end blandt de tidligere dimitterede. 
 

 

Tabel 15 Beskæftigelsesmønster i 2014 for SSA-dimittender fra SOSU Fyn i årene 2010-2013. Kilde: Specialudtræk fra Danmarks Statistik   

Social- og sundhedsassistent 
(SSA) - Status 2014 

Dimitteret år 

Status i 2014 2010 2011 2012 2013 

Under uddannelse 13,3% 11,4% 18,8% 7,0% 

Beskæftiget 75,0% 77,5% 70,8% 81,8% 

Ledig 2,3% 2,9% 3,7% 4,6% 
% 
 

 

Uden for arbejdsstyrken 7,8% 5,4% 5,2% 6,0% 

Ukendt / Uden match 1,6% 2,9% 1,5% 0,7% 

Antal i alt 256 280 271 285 

Note: Tabellen skal læses som følger: Når vi ”står i 2014”, så er af 
alle de SSH’ere der dimitterede fra SOSU Fyn i 2010, er 10,7% under 
uddannelse, 64,7% i arbejde, 3,8% ledige osv. 

 

Note: Tabellen skal læses som følger: Når vi ”står i 2014”, så er af 
alle de SSA’ere der dimitterede fra SOSU Fyn i 2010, er 13,3% un-
der uddannelse, 75% i arbejde, 2,3% ledige osv. 
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Der er blandt de færdiguddannede SSA-dimittender fra 2013 samme mønster som blandt SSH-dimittenderne. Andelen af beskæftigede SSA-dimittender fra 2013 (81,8%) 
er i 2014 noget højere end blandt SSA-dimittender fra 2010 til 2012 og ligeledes er andelen af ledige i 2014 (4,6) en smule højere end blandt SSA-dimittenderne fra 2010 
til 2012. Andelen af SSA-dimittender i uddannelse er i 2014 lavere blandt SSA-dimittender fra 2013 (7,0%) end de resterende dimittender.  
Generelt er beskæftigelsen højere blandt SSA-dimittenderne end blandt SSH-eleverne og ligeledes er andelen af ledige dimittender lavere blandt færdiguddannede 
SSA’ere end SSH’ere.  
 

 
 

Tabel 16 Beskæftigelsesmønster i 2014 for PA-dimittender fra SOSU Fyn i årene 2010-2013. Kilde: Specialudtræk fra Danmarks Statistik   

 
Blandt de færdiguddannede pædagogiske assistenter dimitteret i 2013 er der i 2014 48,6% i beskæftigelse og 19,1 % er ledige. Blandt dimittenderne fra 2011 og 2012 er 
både beskæftigelsen og ledigheden sammenlignet med dimittenderne fra 2013 relativ lav. Til gengæld er en stor andel under uddannelse (hhv. 39,2% og 45,1%). Hoved-
parten af dimittenderne under uddannelse går på en mellemlang videregående uddannelse. 

3.3.7 BESKRIVELSE OG VURDERING AF INDSATSER (KLARE MÅL 3B) 

Allerede som en del af GF1 forberedes eleverne på deres fremtidige introduktion og funktion på arbejdsmarkedet, herunder lidt om jobsøgning m.v. 
SSH-eleverne får af skolens dansklærere tilbudt hjælp til at skrive ansøgning og CV (undervisning og vejledning).  
 
På PA uddannelsen gennemføres et udslusningsprojekt af 4 dages varighed. Her trænes eleverne i at finde job på diverse jobsøgningssider, samt skrive ansøgninger og 
CV. Kropssprog trænes ift. en samtale. Jobsamtalen øves via forumspil. I projektets slutning inviteres en arbejdsgiver ind som læser elevernes ansøgninger og argumente-
rer for, hvilke ansøgere han ønsker til samtale, hvorefter eleverne inviteres til en øve samtale som et træningsforum.  
 
Som tidligere nævnt er der blandt de dimitterede SSA-elever en høj beskæftigelsesfrekvens, og skolen har derfor ikke igangsat en indsats for at hjælpe eleverne til be-
skæftigelsen. SSA-uddannelsen har en naturlig rekruttering fra erhvervslivet, som headhunter de elever de har haft i praktik, eller ansætter elever via opsatte annoncer 
på skolen.  
  

Pædagogisk Assistent Dimitteret år 

Status i 2014 2010 2011 2012 2013 

Under uddannelse 0% 39,2% 45,1% 21,4% 

Beskæftiget 60% 37,3% 35,3% 48,6% 

Ledig 0% 2,0% 7,8% 19,1% 

Uden for arbejdsstyrken 40% 13,7% 7,8% 9,8% 

Ukendt / Uden match 0% 7,8% 3,9% 1,6% 

Antal i alt 5 51 51 173 

Note: Tabellen skal læses som følger: Når vi ”står i 2014”, så er af alle 
de PA’ere der dimitterede fra SOSU Fyn i 2010, er 0% under uddan-
nelse, 60% i arbejde, 0% ledige osv. 
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3.4 KLARE MÅL 4: TILLIDEN TIL OG TRIVSLEN PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE SKAL STYRKES 
Dette mål 4 omfatter 2 hovedområder, nemlig Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) – her beskrevet som 4-A delen, og Virksomhedstilfredshedsmåling (VTU) – her beskrevet 
som 4-B delen. 

3.4-A ELEVTRIVSEL MÅLT VIA ETU 

Generel Trivsel er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate indikatorer: Egen 
indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner. Spørgsmål som indgår i indikatoren Praktik er ikke en del af Generel trivsel, da det 
kun er elever på hovedforløbet, som har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik. 

Trivsel i praktik indeholder seks spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af den støtte de fik til at finde en praktikplads, om de følte sig forberedte til skoleforløb, 
praktik eller skolepraktik, om det de lærer i skoleforløbene kan anvendes i praktikken, og om de er glade for at være i praktik eller skolepraktik. Spørgsmålene er kun 
stillet til elever på hovedforløbet. Afhængigt af om eleverne er i skolepraktik eller uddannelsesaftale, er der en mindre variation i formuleringen af spørgsmålene (f.eks. 
Jeg er glad for at være i praktik/Jeg er glad for at være i skolepraktik). 
Da skolen har en årelang erfaring med at gennemføre årlig ETU via Ennova – og derfor er kendt med og tilfreds med deres point-skala, som går fra 0 -100, så har vi valgt 
at indsætte en tabel med alle de vigtigste resultater fra den årlige ENNOVA rapport. Undervisningsministeriet har alene fokus på 2 tal – som beskrevet ovenfor og disse 
resultater er angivet i parentes – med ministeriets pointskala, som går fra 0 – 5. 
Vi har desuden valgt at tilføje besvarelsesprocenten pr. år, da denne er af stor betydning for resultaternes validitet (gyldighed). 

 

Elevtrivselsundersøgelse 
(ETU) 

2015 2016 2017 

Sosu Fyn 
Lands-gns. 

SOSU 
Sosu Fyn 

Lands-gns. 
SOSU 

Resultat- mål 
for SOSU Fyn 

Elevtrivsel – overordnet resultat  871 (4,22) 8611 (4,02) 86 85 86 

De enkelte Indsatsområder:   

Undervisere – Mål og feedback 73 72 73 72 80 

Undervisere – Pædagogik og didaktik 79 79 78 78 80 

Undervisere – Respekt og ansvar 82 80 81 80 80 

Undervisere - Forberedelse 78 76 78 76 76 

Fysiske rammer 66 66 65 66 68 

Praktik  831 (4,42) 82 (4,12) 82 81 82 

Elevens egen indsats 81 81 81 80 80 

Besvarelsesprocent 86% ? 72% ? 85% 

Tabel 17 Klare mål 4: Elevtrivselsundersøgelse gennemført i oktober 2016 på SOSU Fyn. I klare mål 3 indgår alene 2 indikator- 
tal (markeret lysegult), nemlig Elevtrivsel – overordnet resultat og Praktik. Derfor er ministeriets resultat-tal kun angivet for 
disse 2 områder. 
 

Ennovas fortolkning af resultater: 

 > 80:    Særdeles god vurdering. 

 70 – 79: God vurdering. 

 60 – 69: Middel til god vurdering. 

 50 – 59: Dårlig til middel vurdering. 

 40 – 49: Dårlig vurdering. 

 < 40: Meget dårlig vurdering. 

Noter: Tabellen baserer sig på 2 forskellige rapporter og 
dermed 2 forskellige datasæt, nemlig  
 
1) Ennova A/S rapportering direkte til skolerne og ESB-net-
værket af den årlige ETU. Resultaterne er angivet ved en 
skal fra 0-100. 
 
2) Dataudtræk fra ministeriets tal via Datavarehuset. 
Denne rapport medtager alene to indikatorer for elevernes 
trivsel hhv. General Trivsel og Trivsel i praktik. Begge indi-
katorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige 
trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel.  
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Social- og Sundhedsskolen Fyn så meget gerne, at ministeriet ville anvende den af Ennova anvendte skal fra 0 – 100, da den giver et meget mere nuanceret billede af 
elevtrivslen – og derfor også et bedre grundlag for både at vurdere udviklingen i resultaterne og for at identificere konkrete udviklingsbehov. 

3.4-A.1 VURDERING AF UDVIKLINGEN I RESULTATER 

Social- og sundhedsskolen Fyn har igennem mange år brugt den årlige ETU, som et vigtigt element af skolens kvalitetssikring. Her gennemførte vi en ETU for hvert eneste 
uddannelseshold, så tæt på midten af deres uddannelse – mens de var inde på skolen. Nu er måletidspunktet ændret, så det mere bliver en stikprøve, ligesom der er sket 
en justering af spørgerammen. Der er således ikke fuldstændig sammenlignelighed mellem resultater fra 2014 og tidligere - og de resultater der er fra 2015 og frem. 
 
Selv om ministeriet kun arbejder med 2 trivselsindikatorer i denne handlingsplan (se teksten til tabel 17), så har vi valgt et præsentere vore resultater for alle de 7 trivsels-
indikatorer, da dette giver et mere nuanceret billede af, hvor der kunne være behov for en ekstra indsats. 
 
Det er en stor tilfredshed at se, at vi som skole opretholder en meget høj grad af elevtrivsel også i følge den nye ETU-procedure og med den nye spørgeramme.  
Selv om der på enkelte punkter i 2016 er et fald på 1 %-point, så er resultaterne stadigt gode og på 6 indikatorer ligger vi på – eller over – landsgennemsnittet for SOSU 
skoler. På den 7. indikator (Fysiske rammer) ligger vi lidt under landsgennemsnittet, hvilket ikke er overraskende, da især en af skolens afdelinger har været temmelig 
belastet lokalemæssigt. Dette forventes at blive bedre i fremtiden i forbindelse med en ændring i opgaveplaceringer mellem lokaliteterne og en stor nedgang i elevtal. 
 
Der er dog ét sted, hvor skolen er gået markant tilbage og det er på besvarelsesprocent. Vi plejer med den gamle praksis for ETU-gennemførelse at have en stabil besva-
relsesprocent på mellem 85 – 90 %, men er denne gang røget ned på 72%. Vi er meget optaget af, at resultaterne skal være så valide som muligt – og derfor er en højere 
svarprocent jo bedre end en lavere. Derfor ærgrer dette lave niveau os lidt, men det er dog stadig så højt, at resultaterne kan bruges. Årsagen til den lavere svarprocent 
er en markant ændring i ledelsesorganisationen og bemandingen i efteråret 2016, som har medført et forbigående noget lavere fokus end normalt på sikring af elevbesva-
relserne. Dette fokus vil igen blive styrket i 2017. 

3.4-A.2 BESKRIVELSE OG VURDERING AF INDSATSER 

De indsatser der ligger bag de gode resultater for fleste af trivselsindikatorernes udspringer af hele den uddannelsesmæssige planlægning, formidling og undervisernes 
vejledning, undervisning og støtte, som udspringer af skolens pædagogisk, didaktiske og metodemæssige grundlag (PDMG). Dette grundlag betyder at eleverne lærer, 
udvikler sig og trives. Skolens resultater fra ETU vedr. ”Praktikken” er også gode og i god samklang med de tilsvarende resultater fra VTU’en. Indsatsen er her et løbende 
tæt samarbejde med praktikken omkring vores fælles vekseluddannelse og sikring af transfer. 
Der er naturligvis stadig plads til forbedring, men efter skolens vurdering er der ikke behov for helt nye initiativer, men blot at fortsætte den udvikling der er godt i gang 
og bruge ETU og VTU resultaterne til at fastholde og styrke bevidstheden om den gensidige forpligtelse i forhold til elevernes uddannelse og den nødvendige rolleforde-
ling. 

3.4-A.3 FASTSÆTTELSE AF RESULTATMÅL  

Da niveauet for elevtrivsel generelt ligger på et flot niveau på SOSU Fyn, så har vi valgt at fastholde nogenlunde det samme niveau i vore resultatmål for 2017. Dog søger 
vi at opnå mindre forbedringer på enkelte områder. Vurderingen af de fysiske rammer er laveste score, men betyder til gengæld ikke så meget i forhold til elevernes 
trivsel. Samtidig er der allerede planlagt ændringer, som formodentlig vil være med til at styrke dette område af elevernes trivsel, da vi pga. den markante nedgang i 
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elevtal, nu har ledige lokaler og derfor har muligheden for at forbedre og ændre på de eksisterende forhold. Dette vil ske i løbet af hele næste år og derfor forventer vi, 
at dette vil påvirke resultatet for ETU 2017 i en opadgående retning. 

3.4-B SAMARBEJDSPARTNERES TILFREDSHED MÅLT VIA VIRKSOMHEDSTILFREDSHED (VTU) 

I Handlingsplan 2017 er der ikke nogen forventning fra ministeriets side om, at vi inddrager resultaterne af VTU-2016, da det er første år denne gennemføres obligato-
risk. 
Da resultaterne dog foreligger har SOSU Fyn valgt at medtage disse i handlingsplan. 
 
SOSU Fyn har valgt, at henvende sig til uddannelseskoordinatorer/konsulenter der findes i alle vore samarbejdskommuner (10 kommuner) og i Region Syddanmark (1 
region). Disse i alt 28 personer repræsenterer ansættende myndighed for ca. 99% af alle vore elever. Der er således ikke udsendt spørgeskema til de mange praktikvejle-
dere, som findes på de enkelte praktiksteder. Denne gruppe er en noget omskifteligt sammensat af medarbejdere, der i forskellige perioder har/ikke har elever tilknyttet 
og som nogen gange har SSH-elever og andre gange SSA-elever – eller også har begge elevtyper. Samtidig er der en række af disse praktikvejledere, der ikke i løbet af 
året har et direkte samarbejde med skolen. 
Vi har derfor spurgt dem der bedst kan besvare spørgsmålene i VTU’en og kender skolen bedst, da vi har jævnlig kontakt vedr. uddannelsesændringer, planlægning af ny 
uddannelse, transfer-overvejelser, samt ikke mindst ved uddannelsessamtaler omkring enkelte elever med problemer.  
Vi har også her valgt at tilføje besvarelsesprocenten pr. år, da denne er af stor betydning for resultaternes validitet (gyldighed). 
 

 

Tabel 18 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) for SOSU Fyn – gennemført i oktober 2016. 
Kilde: Skolerapport og Benchmarkingrapport 2016 fra Ennova A/S. 

 
3.4-B.1 VURDERING AF UDVIKLINGEN I RESULTATER 
Da 2016 er det første år SOSU Fyn gennemfører VTU, findes der ikke data at sammenligne med. Vi er dog meget godt tilfredse med den høje svarprocent på 96%. Da 
dette medfører en meget høj grad af validitet i alle resultater. 
De enkelte resultater er rimeligt tilfredsstillende, da de næsten alle ligger markant over landsgennemsnittet og alle er inden for resultatkategorien ”God vurdering”. 
Da VTU’en samtidig er gennemført i en meget turbulent periode, med et markant fald i elevtal og med mange økonomiske overvejelser for de ansættende myndigheder, 
så fremstår resultaterne i et ekstra positivt lys – for der er mange udfordringer i det løbende samarbejde af de ovenstående grunde. 
Resultaterne er dog heller ikke bedre, end at SOSU Fyn vil stræbe efter et endnu bedre resultat til næste år. 

Virksomheds- 
tilfredshedsmåling (VTU) 

2016 2017 

Sosu Fyn 
Lands-gns. 

SOSU 
Måltal for 
SOSU Fyn 

Samlet tilfredshed 77 73 80 

Elevernes præstation 73 69 75 

Samarbejde 71 64 75 

Information og vejledning 73 74 75 

Besvarelsesprocent 96% 71% 90% 
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3.4-B.2 BESKRIVELSE OG VURDERING AF INDSATSER 

SOSU Fyn har en årelang tradition for et tæt samarbejde med hele praktikområdet = de ansættende myndigheder. Der er 10 kommuner på Fyn, som optager SSH-elever 
og PA-elever til hoveduddannelse. Desuden deles de 10 kommuner og region Syddanmark om at optage og uddanne alle skolens SSA-elever. Elever til GF1 og de 3 linjer 
på GF2, rekrutteres af skolen inden for de 10 kommuner. Alle kommuner har 1-2 uddannelseskoordinatorer og regionen har 4-5 koordinatorer, som alle er skolens nær-
meste samarbejdspartnere. 
Der er desuden et tæt samarbejde med udvalgte repræsentanter i skolens 2 lokale uddannelsesudvalg (LUU), som også omfatter efter- og videreuddannelsesområdet. 
Disse er SOSU-LUU og PA-LUU. I de 2 LUU er arbejdstagerorganisationerne også repræsenteret ved FOA. 
Der har igennem alle årene været en klar samarbejdsaftale mellem skolen og det sundhedsfaglige virksomhedsområde. Disse er formuleret og aftalt i samarbejde mel-
lem skole og praktik. Den seneste udgave af ”Organisering af det faste samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og de 10 fynske kommuner, samt Region Syd-
danmark”, er fra 18. september 2013 – og kan findes på skolens hjemmeside under ”Samarbejdspartnere”.  
 
Der holdes faste møder mellem skole og praktikområdet 4 – 6 gange årligt, Disse møder holdes enten fælles for hele skolen eller decentralt omkring den enkelte afdeling 
af skolen (lokale møder). Desuden afholdes 4-5 LUU møder, samt evt. fælles møder med ministeriet eller andre offentlige myndigheder i forbindelse med ændringer i 
bekendtgørelser, uddannelsesordninger etc.  
 Skolen arbejder – på temadage eller i arbejdsgrupper – tæt sammen med repræsentanter for ansættende myndighed omkring bl.a.  

 Udarbejdelse / ændring af skole-praktik-planer. 

 Udarbejdelse / ændring af LUP’er for de enkelte uddannelser. 

 Redskaber til og processer for optimering af elevernes transfer mellem skole og praktik. 

 Vejledende eller bundne opgaver for eleverne i praktikperioderne. 

 Udvikling af nye projekter til pædagogisk udvikling, øget sammenhæng mellem skole og praktikundervisningen etc. 

 Gensidig pædagogisk udvikling/deltagelse i forbindelse med ”skolen ud i praktikken” – eller ”praktikken ind i skolen” tiltag. 
Det er skolens klare indtryk, at samarbejdet fungerer godt og at ingen af parterne kunne tilbyde en praksisrelevant uddannelse af høj kvalitet uden dette samarbejde. 

3.4-B.3 FASTSÆTTELSE AF RESULTATMÅL 

Selv om resultaterne ligger godt, så fastlægger vi skolens resultatmål for 2017 på et lidt højere niveau. Besvarelsesprocenter forventer vi dog lidt lavere, da der ikke er så 
mange respondenter – og bare 1 person svarer til 4% - så hvis nogen er syge eller ikke svarer, så afspejles det hurtigt her. 
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4. PLAN FOR DET PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE 

For god ordens skyld skal indledningsvis bemærkes, at SOSU skolernes elever på alle hoveduddannelser skal have en uddannelsesaftale for at blive optaget på uddannel-
sen, så vi har ingen elever på hoveduddannelse, der stopper pga. mangel på praktikplads. Desuden er vore uddannelser ikke omfattet af muligheden for skolepraktik. 

Data for eleverne 3 måneder efter grundforløb 

Hvad laver eleverne 
3 mdr. efter grundforløb? 

Resultater 
Resultat-

mål 
2014 2015 2016 2017 

Antal Andel 
Lands-
plan 

Antal Andel 
Lands-
plan 

Antal Andel 
Lands-
plan 

Andel 

I hovedforløb 
(eller i gang med  
anden uddannelse) 

I ordinær uddannelsesaftale  193 65,2 % 28,02 % 265 68,7 % 27,40 % ? ? ? 70,00 % 

I skolepraktik 0 0,0 % 12,92 % 0 0,0 % 12,93 % ? ? ? 0,0 % 

I restuddannelsesaftale 0 0,0 % 1,03 % 1 0,2 %  1,11% ? ? ? 0,3 % 

I anden aftaletype 0 0,0 % 9,67 % 0 0,0 % 10,26 % ? ? ? 0,0 % 

I uddannelse uden praktik 0 0,0 % 2,25 % 0 0,0 % 1,99 % ? ? ? 0,0 % 

Ikke i hovedforløb 
Praktikpladssøgende 2 0,7 % 7,79 % 0 0,0 % 7,85 % ? ? ? 0,0 % 

Ikke praktikpladssøgende 101 34,1 % 38,31 % 120 31,1 % 38,46 % ? ? ? 30,00 % 

Total 296 100 % 100 % 386 100 % 100 % ? ? ? 100 % 

Tabel 19 Elever i hovedforløb fordelt på aftaletyper og skolepraktik. Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 
Note: Tabellen viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb. Herunder opgøres det, om eleverne 
er i gang med et hovedforløb, og i givet fald på hvilken måde. Tabellen viser desuden, hvor mange elever der ikke er i gang med et hovedforløb. Elever, der ikke er i gang med et hoved-
forløb, er elever, der har gennemført et grundforløb og som tre måneder efter enten er praktikpladssøgende eller ikke optræder i de øvrige statuskategorier i tabellen. Elever, der har 
afsluttet deres grundforløb i de angivne perioder, er medtaget i opgørelsen.  

4.1 VURDERING AF UDVIKLINGEN I RESULTATER 

På Social- og sundhedsskolen Fyn er det meget få elever der ønsker at registreres som praktikpladssøgende – også selv om nogle af dem ikke påbegynder en hovedud-
dannelse. Skolen har fra starten af 2016 indarbejdet en ny og mere ensartet administrativ procedure2 omkring sikring af data om elevernes ønske om registrering.  
Vi har også i løbet af 2016 taget direkte kontakt til de elever, som har været registreret på praktikpladsen.dk, mhp. at opfordre dem til at søge bredere i de fynske kom-
muner, da vi med sikkerhed vidste, at der var ledige praktikpladser (uddannelsesaftaler), som ikke kunne besættes, ligesom kommunerne er opfordret til at anvende 
praktikpladsen.dk, hvis de ikke kunne få elever nok. Der kom muligvis 1-2 ansøgere til efter dette tiltag. 

                                                           

2 Elever der har bestået GF2 og som ved hovedforløbets start ikke er tilmeldt en af vores uddannelser, sendes en mail om muligheden for at blive registreret som praktikpladssøgende. De bedes returnere 

mailen med kontaktinformation inden fem dage, såfremt de ønsker registrering. De registrerede elever kontaktes derefter min. hver 3 mdr. om, hvorvidt de ønsker at forblive praktikpladssøgende. 
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De seneste tal fra ministeriet er fra 2015 og det er desværre ikke muligt for skolen selv at udtrække disse data for 2016, da de kræver en række data fra mange skoler på 
tværs i sektoren.  

4.1.1. KOMMENTAR TIL SKOLENS RESULTAT FOR 2015 OG RESULTATMÅLET FOR 2016. 

SOSU Fyn har igennem 2. halvår 2015 og hele 2016 oplevet et markant fald i elevtal (hvilket fortsætter med meget drastiske tal for 2017 også).  
Årsagen til den markante nedgang i elevtal skal ses i flere forhold: 

 Bortfald af den flerårige dimensioneringsaftal for SOSU-uddannelserne på landsplan pr. 31. december 2015 – og ny aftale for 2017 - 2018 blev først indgået i 
slutningen af august 2016. Dvs. ingen aftale omkring antal uddannelsespladser i hele 2016, hvilket har haft en negativ effekt på optaget fra midten af 2015 og til 
udgangen af 2016. 

 Usikkerhed omkring vilkår og muligheder i forbindelse med implementering af EUD-reformen pr. 1. august 2015 og samme usikkerhed i 2016 pga. den forestå-
ende opsplitning af SSH og SSA uddannelserne. Fakta om disse, herunder optagelseskrav, indhold, længde og mulighed for merit blev først kendt i løbet af efter-
året 2016. Mange potentielle ansøgere blev væk. 

 Både kommunernes og regionens modvilje mod at ansætte for mange elever i 2016 – begrundet primært i deres dårlige økonomi, men også i et manglende 
arbejdsmarked for Social- og Sundhedshjælperne. 

 En bredt forankret opfattelse i befolkningen af 1) at SSH-uddannelsen snart ville blive lukket helt ned. 2) at det ikke er muligt at få fast arbejde som SSH efter 
endt uddannelse (hvilket der er en hel del om). 

 Vedr. PA-uddannelsen så har det længe været formodet, at antallet af uddannelsespladser ville blive reduceret kraftigt – og at uddannelsen evt. kunne risikere at 
blive lukket helt ned. Med dimensioneringen for 2017 og 2018 blev den skåret ned med ca. 2/3 uddannelsespladser på landsplan (og lokalt). 

 Søgningen til GF2-PA har dog stadig været ganske pæn, som et paradox til den nu nedskårne uddannelseskapacitet på hoveduddannelsen. Det betyder, at der 
ved årsskiftet færdiggøres GF2-PA elever, og mange vil ikke kunne få en uddannelsesplads på hoveduddannelsen. Disse elever kan formodentlig genfindes på 
praktikpladsen.dk, men dette tal vil først vise sig i 2017, nemlig 3 mdr. efter deres afslutning på GF2. 

 Som en modforanstaltning på denne problemstilling er der nu fra ministeriets side indført adgangsbegrænsning på optaget til GF2-PA. 

4.2 BESKRIVELSE AF DET PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE 

Med EUD-reformens implementering overgik optagelsesansvaret og de nødvendige procedurer til arbejdsgiverne. For SOSU Fyn drejer det sig om 10 primærkommuner på 
Fyn og øerne, samt Region Syddanmark (kun SSA-elever). 
Som det kort beskrives i foranstående afsnit, så har skolen oplevet et markant fald i elever, hvilket fortsætter i 2017. For næsten alle vore elever er det de offentlige 
arbejdsgivere, der skal oprette og drive praktikpladserne – og som anført, så har de ikke haft noget stort incitament til at udvide dette antal. Tværtimod har det vist sig 
meget besværligt på visse områder at skaffe nok kvalificerede ansøgere til de eksisterende uddannelsespladser. 

Social- og Sundhedshjælper (SSH) 
For SSH er situationen den, at der har været en stærkt faldende søgning til de eksisterende uddannelsespladser. Desuden har en bekymrende stor del af ansøgerne ikke 
haft de fornødne kognitive, personlige eller sociale kompetencer til at opnå elevaftale. Ligesom en del af de optagne elever ikke har kunne gennemføre uddannelsen på 
en tilfredsstillende måde, og derfor er blevet opsagt i prøveperioden. 
Kommunerne har p.t. ”overskud” af uddannede og erfarne SSH’ere og ønsker ved et kommende generationsskifte at udskifte mange af disse med SSA’ere. Dette sker pga. 
udviklingen i opgavesammensætning i ældreplejen. Derfor er det meget svært for en nyuddannet SSH’er at få fastansættelse. 
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Der findes på dette virksomhedsområde en del private operatører med driftskontrakt i nogle af kommunerne. Kommunerne kræver ikke p.t. at firmaerne etablerer ud-
dannelsespladser, som betingelse for kontrakten og rigtig mange af disse private aktører har også meget svært ved at få forretningen til at køre med det eksisterende 
prisniveau efter gennemført licitation. Dette kan bl.a. ses af de tilbagevendende konkurser i private pleje- og omsorgsfirmaer. En meget svær branche at få presset uddan-
nelsesaftaler ind i, da disse firmaer jo sagtens kan rekruttere deres nødvendige personale ud af de SSH’ere, som bliver til overs i den offentlige sektor. 
Skolen forventer ikke i starten af 2017 helt at kunne modtage det antal SSH-elever, som kommunerne ifølge dimensioneringsaftalen skulle ansætte – simpelthen pga. 
mangel på kvalificerede ansøgere til de eksisterende praktikpladser. 

Social- og Sundhedsassistent (SSA) 
For SSA er situationen den, at den nye dimensionering har øget antallet af uddannelsespladser med ca. 25% på landsplan. Disse pladser findes i kommunerne og i regionen. 
En del af de nuværende SSH’ere, som nu er på arbejdsmarkedet, forventes at skulle opskoles til SSA niveau, så de vil besætte nogle af uddannelsespladserne (evt. mange 
af dem). 
I forhold til nye praktikpladser/uddannelsespladser, så er der på dette område nogle væsentlige krav til vejledning, arbejdsopgaver m.v. på hver af de 3 typer af praktik-
pladser, som indgår i en SSA uddannelse, nemlig 1) primær kommunal ældrepleje, 2) sygehusbaseret somatisk (fysisk) patientbehandling og 3) psykiatri – som både skal 
være praktik i regional sygehuspsykiatri og i kommunal socialpsykiatri. 
På denne uddannelse har der tidligere været rigeligt med ansøgere i forhold til antal uddannelsespladser, men i det seneste ½-1 år har denne situation ændret sig. Vi har 
i 2016 netop lige kunnet opfylde den tidligere dimensionering, men er usikre på om arbejdsgiverne helt kan opfylde dimensioneringen i starten af 2017. Dette skyldes en 
aktuel ”undertilgang” af kvalificerede ansøgere, samt implementering af den reviderede SSA uddannelse – og deraf krav om forudgående beståelse GF2-SSH/SSA (”føde-
kæden” er endnu ikke solid nok). 
På dette uddannelsesniveau findes der nogle private aktører indenfor det somatiske område, nemlig flere private hospitaler eller klinikker, heraf enkelte på Fyn. Men 
skolen bekendt, så er der ingen af disse der har påtaget sig en uddannelsesforpligtelse på SSA-niveau, hvilket heller ikke kræves i deres driftskontrakt med regionen. Med 
det rette incitament (eller krav) kunne nogle af disse måske anvendes til en mindre del af praktikuddannelsen for SSA-elever, men langt den største del af en SSA-praktik-
uddannelse kan ikke tilbydes i privat regi.  
Det virker yderligere slet ikke sandsynligt, at de private aktører i kommunalt regi vil kunne påtage sig praktikuddannelse af SSA-elever, da de ikke udfører pleje- og behand-
lingsopgaver på dette niveau. 

Pædagogisk Assistent (PA) 
For denne uddannelse er dimensioneringen som nævnt skåret drastisk ned, hvilket er det samme som et meget stort tab af eksisterende uddannelsespladser. 
Der er p.t. nok af kvalificerede elever klar til at påbegynde uddannelsen, herunder også til at gennemføre GF1 og GF2-PA, men med den 2-årige aftale, har Kommunernes 
Landsforening anbefalet primærkommunerne, at lægge et markant låg på denne uddannelse. Dette gør sig også gældende i form af en udmeldt maximum for optag på 
GF2 til Pædagogisk Assistent. 
På det pædagogiske område (typisk børnehaver og vuggestuer, men også fritidshjem, ungdomsskoler) findes der en del relativt små private aktører, der oftest driver en 
enkelt, eller evt. 2, institutioner.  
I kraft af den markante reduktion i uddannelsespladser på PA-området, så virker det ikke sandsynligt, at der vil komme et krav fra kommunernes side til de private aktører, 
om at oprette supplerende uddannelsespladser. Så hvis de private aktører skal gøre det, vil det være en frivillig og måske ideologisk betinget handling – som naturligvis 
ville komme nogle unge til gavn.  
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Der har dog været samarbejde med enkelte private pædagogiske institutioner, som ønsker at oprette en uddannelsesplads. Dette er dog typisk kun, hvis de selv har en 
kommende elev (en tidligere medarbejder), som de ønsker at holde på.  
 
Konklusion: 
På baggrund af ovenstående situation og vurdering af de eksisterende data, så vil der ikke i 2017 blive taget nogen praktikpladsopsøgende initiativer. Hvis private udby-
dere selv henvender sig og ønsker etablering af uddannelsespladser, vil dette naturligvis blive behandlet og evt. imødekommet. Men i betragtning af, at alle vore uddan-
nelsespladser findes i det primærkommunale og regionale område, så må den i august 2016 indgåede dimensioneringsaftale tages for pålydende – som et udtryk for 
arbejdsmarkedets behov og ønske om fremtidigt personaleniveau.  
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5. DET FÆLLES PÆDAGOGISK OG DIDAKTISKE GRUNDLAG 

5.1 GENERELT OM SKOLENS PÆDAGOGISK-DIDAKTISK-METODISKE GRUNDLAG (PDMG = FPDG) 

SOSU Fyns pædagogik bygger på det Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag samt beskrivelse af læringsmiljø fra 4. juli 2015. PDMG blev 1. gang implementeret i 
2008, og senere revideret i 2012. Aktuelt er PDMG ændret efter grundige drøftelser i foråret 2015 i forbindelse med implementering af EUD-reformen pr. 1. august 2015.  
Den fulde ordlyd af PDMG kan ses på skolens hjemmeside og indgår i alle skolens lokale uddannelsesplaner. 
Arbejdet med dels at implementere, og over tid også udvikle, skolens PDMG er et fortsat løbende projekt. Derfor kan det være vanskeligt at afgrænse indsatsen fra år til 
år. I en stor skole med en del personaleudskiftning og flere lokationer, vil der også samtidig være flere niveauer for implementering af den fulde forståelse af PDMG’s 
betydning for den daglige pædagogiske virkelighed.  Derfor tages der herunder afsæt i beskrivelsen fra Handleplan 2016, da PDMG og dermed afsættet for implemente-
ringen stadig er det samme. 

SOSU Fyn ønsker fortsat i 2017 at opnå følgende konkrete forandringer: 
 At eleverne skal blive så dygtige som de kan.  
 At vi arbejder med nye måder at organisere læringen på.  
 At vi arbejder praksisnært.  
 At vi arbejder med undervisningsdifferentiering.  
 At vi arbejder med PDMG på de pædagogiske dage i 2017 – både lokalt i teams og på matriklerne og på fælles pædagogiske møder.  
 At vi arbejder med et fortsat kompetenceløft af lærerne.  

Som et bilag til den koncentrerede tekst i PDMG er formuleret et bilag, der definerer væsentlige dele af PDMG, som følger: 

”Den Reflekterende Praktiker”  
Den reflekterende praktiker er indbegrebet af erhvervsfaglighed. Eleven er undersøgende overfor egen og andres praksis for igennem handling at skabe værdi sammen 
med borgeren.  
Målet er, at den enkelte elev lærer at udvikle sin fagprofessionelle handlekompetence, så eleven er i stand til at vælge det rigtige værktøj i situationen. 

”Differentiering”   
Differentiering forudsætter en fortløbende, cirkulær proces, hvor lærer og elev afdækker elevens forudsætninger for læring. Afdækningen danner baggrund for krav til 
design for læring.   
Målet er, at vi møder eleven, hvor eleven er og begynder der.  

”Praksisnær undervisning”  
Praksisnærhed er et princip, der gør læring tydelig og sammenhængende i forhold til erhvervet.  
Målet er at sikre, at teorien bliver anvendelighed og meningsfuldhed for eleven.  

”Kollaborativt samarbejde”  
Kollaborativt samarbejde udrykker en læringsform, hvor eleverne lærer sammen i et fællesskab, hvor videndeling, gensidig afhængighed og refleksion er fundamentet 
for den fælles viden. Målet er, at eleven har en samarbejdskompetence, der gør eleven i stand til at indgå i en fælles opgaveløsning.  
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5.2 HVAD VIL SKOLEN ARBEJDE VIDERE MED FOR AT FORTSÆTTE IMPLEMENTERINGEN AF PDMG? 

Skolens indsats omkring implementering af PDMG og den generelle opkvalificering af både undervisere og af de konkrete læringsaktiviteter er ganske omfattende be-
skrevet i Handlingsplan 2016. Derfor gives her kun en kort oversigt over igangværende og nye indsatsområder på området. 

 Justering af arbejdsvilkår og organisering af arbejdet, som følge af ny OE på det statslige område og skolens opfølgning heraf. 
Der er et generelt krav om tilstedeværelse på skolen i arbejdstiden, hvilket har styrket både elevernes mulighed for kontakt til deres undervisere, samt undervisernes 

mulighed for at kunne samspille omkring undervisningens tilrettelæggelse og udvikling af fælles nye læringsaktiviteter, samt udveksle erfaringer. (Flerårigt og stadig i 

udvikling) 

 Øget brug af simulering – bredt forstået. 
Som en fortsat udvikling af skolens flerårige udviklingsprojekt om ”Praksisnær undervisning”, sker der en fortsat udvikling af læringsaktiviteter, udvikling af materia-

ler/scenarier mv., som klart forbedrer både kvaliteten og udbreder anvendelsesmulighederne, til at arbejde praksisnært og meget involverende for den enkelte elev. Her 

tænkes ikke blot på den simulering der er kendt fra f. eks. elektroniske patientdukker, men også en lang række andre former for handlings- eller situationssimulering, 

som ikke inddrager helt særlige teknologiske hjælpemidler. (Flerårigt og stadig i udvikling) 

 PDMG ”væksthuset” – Åbent læringscenter (ÅLC). 
 Dels på baggrund af skolens reviderede PDMG og dels af ”logistiske årsager” pga. de mange afkortede elevforløb og særligt differentierede små hold efter EUD-

reformen, så har skolen på hver matrikel etableret ÅLC.  
 Her går typisk en række elever med helt individuelle forløb, eller evt. mindre hold af elever med samme forløb. Der stilles kompetent vejledning til rådighed og 

eleverne trænes til stor selvstændighed under vejledning, til at arbejde i grupper (kollaborativt) og til at udveksle erfaringer og viden (refleksion), samt i det hele 
taget alle bidrage til et godt læringsmiljø. (Flerårigt og stadig i udvikling) 

 ÅLC har været øjenåbnere og ”udstillingsvinduer” for den pædagogik, som skolen igennem sit PDMG ønsker implementeret. Denne pædagogiske tilgang og de 
mange gode erfaringer, indarbejdes nu langt bredere, så denne pædagogiske tilgang også kommer til at kendetegne den mere traditionelle klasseundervisning. 
(Flerårigt og stadig i udvikling) 

 Praktik-området vurderer næsten enstemmigt, at de GF2-SSH elever (hvoraf mange gik i ÅLC) som i perioden er startet på SSH uddannelsen, er virkelig dygtige og 
meget mere individuelt fokuseret på deres uddannelse (og eget uddannelsesansvar) end tidligere, hvor undervisningen var mere traditionel og holdbaseret.  

 Udfoldelse og drøftelse af PDMG – og læringsmiljøet på fælles pædagogiske dage/møder. 
 I 2015-2016 har PDMG været sat i fokus for drøftelser mellem ledelsen og alt pædagogisk personale på en række fælles pædagogiske møder/dage, hvor der både 

har været oplæg udefra på et højt niveau, samt en række indlæg og gruppeprocesser med afsæt i skolens egen praksis og med mulighed for intern erfarings- og 
metodeudveksling. 

 Dette arbejde fortsættes i 2017 – nu med fokus på drøftelser og implementering i det nære samarbejdsmiljø, typisk i de faglige teams og mellem enkelte samar-
bejdende kolleger – når den konkrete undervisning skal planlægges og gennemføres. (Flerårigt og stadig i udvikling). 
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 Indarbejdelse af PDMG i de nye uddannelser i 2017 (SSH og SSA). 
 Allerede i slutningen af 2016 påbegyndtes den omfattende ajourføring og revision af temaplaner, læringsaktiviteter mv. i forhold til implementeringen af de nye 

SSH og SSA uddannelser pr. 1. januar 2017. Dette er sket i tværfaglige og tværorganisatoriske arbejdsgrupper, som også inddrager repræsentanter for praktikom-
råderne. I dette arbejde – og i den fremtidige implementering og udvikling – er der taget et klart og tydeligt afsæt i PDMG. Dette har været med til at fastholde 
og tydeliggøre PDMG’s betydning for skolens samlede pædagogiske arbejde og indretning. (Flerårigt og stadig i udvikling) 

 Løbende kompetenceudvikling af lærerne. 
 Der sikres fortsat mulighed for at øge de relevante kompetencer hos lærerne. Disse behov beskrives og tydeliggøres gennem årlige udviklingssamtaler, som tager 

afsæt i en ”5-bladet kompetenceblomst”, der angiver væsentlige kompetenceområder for de enkelte ansatte, herunder også underviserne. (Flerårigt og stadig i 
udvikling). 

5.3 HVORDAN MÅLER SKOLEN, OM DER ER SKET FORANDRING?  

Ud over den obligatoriske kvalitetsmåling, som er meget fokuseret på de 4 klare mål i EUD-reformen, så arbejdes der på at sikre en bredere systematisk kvalitetssikring 
af skolens pædagogiske resultater, som også vil fokusere nedenstående resultatmål. Dette arbejde indebærer også en sikring af visse strukturer og processer, som er 
med til at lede frem til de ønskede resultater. Denne plan for evalueringen er under udarbejde i vinteren 2016-17 og vil blive implementeret i 2017. 

Et øget læringsudbytte for eleverne kan bl.a. måles på:   

 At flere elever vælger fag på højere niveau end det obligatoriske (ekspertniveau).  

 At flere elever vælger talentspor.   

 At et flere antal elever vælger et EUX forløb.   

 At flere elever opnår højere standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer.   

Forbedring af læringsmiljøet kan bl.a. måles ved:  

 Større tilfredshed end tidligere med undervisningen blandt eleverne hvilket måles gennem skolens elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) og ved, at den pædagogi-
ske ledelse og lærerne enten interviewer eleverne om deres oplevelse af undervisningen, og/eller anvender intern evaluerings-survey på de enkelte uddannel-
ser.  

 Eleverne får en oplevelse af stærke faglige og sociale fællesskaber, hvilket kan måles gennem fokusgruppeinterviews.   

 Forandringen kan derudover ses ved større arbejdsglæde blandt lærerne, hvilket måles gennem APV, MTU, og ved at den pædagogiske ledelses udviklingssamta-
ler med lærerne.  

 Positive besvarelser ved Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU).  

5.3.1 LØBENDE OPFØLGNING VIA PÆDAGOGISK LEDELSE 

Gennem hvilke aktiviteter, vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende og systematisk følges op på, at de valgte elementer bliver praktiseret gen-
nem den enkelte lærers undervisning?  
Social- og Sundhedsskolen Fyn står aktuelt midt i en større organisatorisk omlægning, som trådte i kraft pr. 1. januar 2017. Et af hovedsigterne med denne omlægning af 
bl.a. ledelsesstrukturen er,  
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 At sikre en højere grad af sammenhæng og ensartethed på tværs af skolens tidligere afdelinger (styrkelse af opfattelse og funktion som én skole).  

 At sikre et fælles tværgående ledelsesansvar for kvalitet og ensartethed i den pædagogiske praksis på den enkelte uddannelse – uanset dens placering på flere 
lokationer. 
 

Det er skolens klare opfattelse, at denne omlægning vil betyde meget for den fremtidige faglige dialog, erfaringsudvikling og faglige/pædagogiske udvikling på en lang 
række områder. Vi er dog lige i begyndelsen af realiseringen, men har allerede haft dette fokus i hele beskrivelses- og planlægningsfasen (efteråret 2016). 
Med afsæt i ovenstående formål og skolens PDMG, vil skolens pædagogiske ledelse følge op på denne udvikling i alle relevante sammenhænge, bl.a. på følgende måder: 

 Nye måder, at organisere læringen, sættes på som et punkt på dagsordenen til teammøder og tværgående undervisermøder, hvilket gør, at der kan etableres et 
”erfa-rum” med de lærere, som har fået erfaringen og med de lærere, som skal til at tilegne sig erfaringerne med en ny måde at organisere læringen på.    

 Lærerne superviseres i nye måder at organisere læringen på, enten ved erfarne kolleger eller ved nærmeste leder.   

 Den pædagogiske ledelse og lærere deltager i forskellige fora, hvor nye måder at organisere læring på bringes i spil.   

 PDMG bringes i spil til teammøderne og til øvrige pædagogisk faglige drøftelser.   

 Fortsat fokus på praksisnær undervisning ved at implementere de tiltag, der er igangsat på andre afdelinger.  

Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringer fra undervisningens praksis eller andre feedback-data, systematisk danner grundlag for even-
tuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag / eller i lærernes praksis?  
Det ovenfor omtalte udbyggede kvalitetssikringssystem, vil via relevant ledelsesinformation sikre, at der leveres opdaterede data i forhold til de opsatte mål for udviklin-
gen. Disse vil være præsenteret på en overskuelig måde og der vil være et krav fra topledelsen om, at resultaterne og graden af målopfyldelse, via de pædagogiske le-
dere, kommunikeres ud til alle medarbejdere, samt at der startes drøftelser og forbedringstiltag, hvis data viser et forbedringsbehov. Til dette arbejde kan forventes 
bistand og sparring fra skolens kommende pædagogiske konsulent. 

 Fastlæggelse af en klar initiativ- og ansvarsforpligtelse for den pædagogiske ledelse, i forhold til at observere og evt. italesætte behov for forbedringer, på bag-
grund af præsenterede data for kvalitet og udvikling på det pædagogiske område. 

 Gennem en refleksion over PDMG, på de pædagogiske dage. SOSU Fyn betragter PDMG som et ”plastisk” dokument. Der er aktuelt ikke taget stilling til, hvor 
hyppigt dokumentet evalueres, og hvem der skal evaluere dokumentet ud over den pædagogiske ledelse.   

 Afholdelse af pædagogiske møder med pædagogiske drøftelser og erfaringsudveksling. 

 Fortsat individuel og fælles kompetenceudvikling for undervisere og ledere på baggrund af intentionerne i EUD-reformen og skolens PDMG.     

Styrket undervisningsdifferentiering 
Undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip i undervisningen har udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, potentialer, behov og interesser. 
Differentieringen bruges for at kunne benytte elevernes forskelligheder til at opnå individuelle og fælles mål, idet eleverne befinder sig på forskellige niveauer i en klasse, 
og derved ikke kan lære ud fra samme forudsætninger. Det er dermed op til læreren at differentiere og tilpasse undervisningen, så hver enkelt elevs behov bliver udfor-
dret og tilgodeset, og udvikler sig ud fra det faglige niveau, de har.  
Det er skolens klare opfattelse, at vores PDMG også indeholder en klar målsætning om differentiering. Derfor er der et betydeligt sammenfald mellem alle de initiativer, 
holdninger og pædagogiske- og ledelsesmæssige tiltag, som er beskrevet overfor i afsnittet om arbejdet med skolens PDMG.  
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Derfor er beskrivelsen i dette afsnit begrænset til de helt særlige forhold, eller helt andre midler/metoder, der markant styrker differentiering i undervisning, medens der 
i øvrigt henvises til ovenstående beskrivelser og indsatsområder. Desuden er hele dette område udførligt beskrevet i Handlingsplan for 2016, hvorfor der også henvises 
her til for yderligere læsning. 
Hvilke konkrete forandringer forventer skolen at opnå?  

 At flere elever vælger fag på højere niveau end det obligatoriske (ekspertniveau).  

 At flere elever opnår højere standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer.   

 At flere elever via ETU-resultaterne oplever et passende niveau i undervisningen. 

 At der generelt er et højt elev engagement og en høj grad af elevaktivitet i undervisningen. 
Hvordan arbejdes der i skolen med at sikre øget differentiering i undervisningen? 

 ÅLC – alle læringsaktiviteter udspringer af den enkelte elevs uddannelsesplan. 
 Som ovenfor beskrevet består en meget væsentlig del af undervisningen i ÅLC af individuel vejledning og oplæg til mindre hold. Desuden sker der meget 

læring gennem levernes formidling til hinanden og ”ældre” elevers oplæg/formidling/vejledning til ”yngre” elever. For den enkelte elev tages der altid afsæt i 
egen uddannelsesplan, som er styrende for det samlede læringsforløb for eleven. 

 ÅLC er således indbegrebet af differentieret undervisning, og som beskrevet understøttes den videre udbredning af pædagogikken og udvikling af metoderne 
til også at omfatte elever på større hold og på flere uddannelsesniveauer. 

 Praksisnær undervisning – også en vej til differentiering. 
 Som beskrevet udførligt i Handlingsplan 2016 og mere kortfattet i denne Handlingsplan 2017, så arbejdes der på mange niveauer og i rigtig mange faglige 

sammenhæng meget praksisnært. 
 Når der tages udgangspunkt i praksis og der f. eks. simuleres eller illustreres med praksisnære forhold, situationer, hjælpemidler etc., så appelleres der sam-

tidig til anvendelse af flere forskellige ”kanaler” (= læringsstile). Denne undervisningsform åbner også muligheden for, at alle elever kan bidrage, forstå/er-
kende og derved lære på forskellige niveauer (med forskellig grad af teoretisk dybde og forståelse). En sådan læringssituation vil fastholde interesse og enga-
gement hos flest mulige elever og derved give (forhåbentlig) alle en mulighed for at spørge – udforske – fordybe sig – endeligt erkende og lære, i den takt 
som den enkelte kan kapere.  

 Digitale læringsmidler – en hjælp til differentiering. 
 Flipped Learning – som udbredes mere og mere. Medvirker til at eleverne kan arbejde samtidig, men på flere niveauer, omkring forberedelse, fordybelse, 

udvikling af læringsmidler mv. 
 Kahoot – En virtuel og hurtigt opsat faglig quiz, hvor elevernes viden og indsigt kan måles og synliggøres i klassen / på nettet. Dette kan med kort varsel gøres 

til afsæt for den videre undervisning eller særlig vejledning til afgrænsede grupper (særligt dygtige eller særligt udfordrede). 
 Konsekvent anvendelse af iPads i Efter- og Videreuddannelsen i projektet ”Mit digitale penalhus”. På iPad’en samler kursisten bl. a. alle sine materialer, div. 

oplæg og teorimateriale, samt mappen ”Min uddannelse”, hvor egne uddannelsesmål og planer kan beskrives. Derved har den enkelte kursist en samlet 
oversigt over eget læringsforløb og langt de fleste læringsmidler. Dette er aktuelt et efteruddannelses-projekt, men erfaringer fra dette vil sagtens kunne 
overføres til de ordinære uddannelser også. Der er allerede forskellige IT-systemer, herunder LMS-systemer, som kan håndtere dette – uafhængigt af typen 
af hardware. 
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 Elevplan – som kilde til underviserens indsigt i eleverne mål og standpunkt, anvendes Elevplan løbende. Anvendes også – sammen med ItsLearning – til at 
formidle materialer, teste elevniveau o.m.a. i forhold til den enkelte elev eller grupper af elever. 

 Det holdningsmæssige fokus – også for den enkelte elev. 
 I skolens PDMG står på flere måder udtrykt, at der skal tages afsæt i den enkelte elev og dennes uddannelse. Det er derfor en grundholdning hos skolens 

lærere og pædagogiske ledelse, at undervisningsdifferentiering – og derfor nødvendigheden af at kende den enkelte elevs ståsted og mulighed for læring – 
er forudsætningen for det pædagogiske miljø, som skolens ledelse ønsker. 

 Det er samtidig vigtigt, at den enkelte elev også har en klar erkendelse af eget niveau og egne behov (ex. for læringsstil, vejledning etc.), samt ikke mindst de 
kompetencemål som uddannelsen retter sig imod. Denne viden skal omsættes i elevens initiativforpligtelse og engagement i sin egen uddannelse. Undervi-
serne kan ikke uddanne en elev uden elevens aktive medansvar for egen læring og vilje til at udnytte mulighederne for differentierede læringsaktiviteter. 
Dette er en bevidsthed og en holdning vi forsøger at præge alle elever med fra 1. dag på skolen. 
 

 


