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Resumé 

I dette resumé er der for hvert afsnit kort beskrevet hovedkonklusioner i forhold til resultater, mål og indsatser for de 4 klare mål. Resultaterne bliver 

opgjort på baggrund af Undervisningsministeriets centralt fastsatte indikatorer for de klare mål. For hvert mål er en vurdering af udviklingen i skolens 

resultater. Dernæst er en beskrivelse af skolens indsatser, som skal bidrage til at nå målene. Derudover er der en kort beskrivelse af plan for det 

praktikpladsopsøgende arbejde samt det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag og undervisningsdifferentiering. Ønskes uddybende forklaringer 

eller begrundelser, kan disse findes i de enkelte afsnit i Handlingsplanen.  

  

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

Resultat 2017 I 2017 var der 131, der søgte ind på GF1 direkte fra 9. eller 10. klasse. Det var 13 mindre end året før. Skolen havde i Handlingsplan 

2017 dog kun regnet med 100 ansøgere, så det var væsentligt bedre end forventet. 

Udfordringer De største udfordringer skolen har i forhold til rekruttering af elever til GF1: 

- Forældres manglende viden om SOSU- uddannelserne 

- SOSU uddannelsernes image 

- Få ansøgere til GF1 på skolens lokation i Middelfart  

Indsatser Skolen deltager i en lang række informations- og rekrutteringsaktiviteter i samarbejde med folkeskolerne, som fortsætter i 2018. Der 

opstartes derudover nogle nye indsatser, der skal medvirke til at tiltrække nye elever til skolens GF1 forløb: 

- Etablering af GF1 på Nyborg Gymnasium 
- Praktikpladsen Nyborg  
- Samarbejde med de fynske kommuner og Region Syddanmark om rekruttering af elever 
- Strategi for Markedsføringen 2018 

Resultatmål 2018 Skolen forventer en lille stigning i antallet af unge, der søger direkte fra 9. og 10. klasse til SOSU Fyn og fastsætter derfor måltallet for 

2018 på 140.  

 

Mål 2: Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse 

Resultat 2017 Overordnede resultater for frafald på grundforløb og hovedforløb: 

- Frafaldet 3 måneder efter start på GF1 og GF2 er ifølge skolens egne tal steget lidt fra 11,7% i 2016 til 12,7% i 2017.  
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- Ifølge skolens egne tal er frafaldet for hovedforløbet steget fra 3,6 % i 2016 til 6,7% i 2017. 

Frafaldet på grund- og hovedforløb er for 2017 skolens egne tal og der er derfor ikke frafaldstal for landsplan. I 2016 lå skolens 
frafald under resultat på landsplan for både grund- og hovedforløb. 

Overordnede resultater på SOSU Fyn for frafald i overgangene mellem GF1 og GF2 samt mellem GF2 og hovedforløb:  

- Andelen af elever der ikke er startet på GF2 en måned efter gennemførelse af GF1 er steget voldsomt fra 5,6% i 2016 til 

35,1% i 2017. Hovedårsagen hertil er sandsynligvis adgangsbegrænsningen på GF2 PA. 

- Andelen af elever der efter gennemført grundforløb ikke er i gang med hovedforløbet er steget fra 29,8% i 2015 til 35,5% i 

2016. Skolen har ikke mulighed for selv at udtrække data for 2017 

Udfordringer De største udfordringer for skolen i forhold til frafald på uddannelserne og i overgangene mellem uddannelserne er:  

- Højt frafald mellem GF1 og GF2 

- Højt frafald på SSH uddannelsen 

- Mangel på ansøgere til hovedforløbene – herunder i særdeleshed på SSH-uddannelsen 

- Mangel på ansøgere til skolens lokation i Middelfart 

Indsatser Skolen har påbegyndt en række nye indsatser, der skal være med til at fastholde eleverne i deres uddannelse på både 

grundforløbene og hovedforløbene samt øge rekrutteringen til hovedforløbene og støtte elevernes praktikpladssøgning: 

- Udvikling af skolens læringsmiljø, herunder anvendelse af uddannelsesvitaliserende samtaler  

- Afholdelse af Jobbazarer sammen med ansættende myndigheder 

- Deltagelse i samarbejde omkring i Garantiskolen 

- Samarbejde med kommuner om rekruttering af elever til Middelfart 

Derudover videreføres de igangværende indsatser ’Fokuseret indsats’ og ’Markedsføring af uddannelserne’, der har kørt i flere år.  

Resultatmål 2018 Resultatmålene for frafald for 2018, fastsætter skolen til: 

- Frafald på GF1 + GF2: 11% 

- Frafald på hovedforløb: 6% 

- Frafald i overgangen mellem GF1 og GF2: 20% 

- Frafald i overgangen mellem GF2 og hovedforløb: 29% 
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Mål 3a:  Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som muligt 

Resultat 2017 De overordnede resultater for tilgangen til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau: 

- Andelen af elever på skolen der vælger en EUX-uddannelse er steget fra 2,6% i 2016 til 7,8% i 2017. Dette ligger lidt under 

resultatet på landsplan (12,4%). Dette kan dog skyldes at EUX-uddannelsen er relativ ny for SOSU og PA-uddannelserne i 

forhold til mange af de øvrige erhvervsuddannelser.  

- Andelen af elever på skolen der vælger talentspor er steget lidt fra 49,9% i 2016 til 52% i 2017. Dette ligger langt over 

resultatet på landsplan (5,6%) 

- Der er i STIL’s datavarehus endnu ikke data for 2017 i forhold til andelen af fuldførte elever med fag på ekspertniveau og 

tilgangen til fag på højere niveau end det obligatoriske. Resultatet for 2016 er henholdsvis 0% og 4,9%. 

Indsatser Skolen vil fortsat bestræbe sig på at sikre en øget tilgang til de højere niveauer og dermed gøre eleverne så dygtige som muligt.  

Bl.a. har skolen stort fokus på markedsføringen af EUX-uddannelsen. 

Skolen har stort fokus på udvikling af skolens læringsmiljø, som også skal bidrage til at gøre eleverne så dygtige som muligt. 

Resultatmål 2018 Resultatmålene for 2018 fastsætter skolen til: 

- Andelen af elever der vælger en EUX-uddannelse: 9% 

- Andelen af elever der vælger talentspor: 49,9% 

- Andelen af elever der vælger fag på højere niveau: 6% 

- Andelen af elever der fuldfører med fag på ekspertniveau: 3% 

 

Mål 3b: Beskæftigelse for nyuddannede 

Resultat 2017 Beskæftigelsesfrekvensen for både SOSU uddannede (SSH+SSA) og PA-uddannede har ligget nogenlunde stabilt i årene 2012 til 2015. 

Beskæftigelsesfrekvensen er i 2015 0,75 for SOSU-uddannede og 0,49 for PA-uddannede. 

Indsatser På alle skolens uddannelser arbejdes der med karrierelæringsaktiviteter, hvor formålet er, at eleverne skal kunne sætte deres 

opnåede viden ind i en kontekst, og således bruge det de har lært gennem deres uddannelse i praksis. 

En ny undersøgelse udarbejdet af KL og FOA viser, at der er store udfordringer med rekrutteringen af SOSU-personale og at 73% af 

kommunerne mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. 
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Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 

 

 

ETU 

Resultat 2017 Den overordnede elevtrivsel på SOSU Fyn i 2017 har en særdeles god vurdering - nemlig 83 (På en skala fra 0 til 100 er en 

score over 80 er en særdeles god vurdering). Dette fremgår af Elevtrivselsundersøgelsen 2017 (ETU). Der er dog tale om et 

mindre fald for SOSU Fyn på 3 point i forhold til 2016. Resultatet på landsplan i 2017 er 83. 

Indsatser Skolen vil i den kommende tid undersøge detaljerne i resultaterne på de enkelte uddannelser og lokationer med henblik på at 

afdække, om der er behov for en specifik indsats på enkelte delområder. 

Resultatmål 2018 Skolens resultatmål for den samlede tilfredshed for 2018 er 86 (samme niveau som i 2016). 

 

 

 

VTU 

Resultat 2017 Årets virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) viser, at den overordnede tilfredshed er faldet fra 77 i 2016 til 59 i 2017 på 

en skala fra 0 til 100. Resultatet kommer ikke bag på skolen, idet skolen allerede inden resultatet forelå, har været i dialog 

med de ansættende myndigheder om bl.a. elevrekruttering, samarbejdet mellem skole og praktik m.v.  

Indsatser Skolen har tradition for et tæt samarbejde med ansættende myndigheder. Skolen formoder at den primære årsag til det 

relativt store fald i uddannelseskoordinatorernes tilfredshed med samarbejdet med skolen er den forandringsproces, som 

skolen har undergået det sidste års tid, hvor skolen blev ramt af en voldsom nedgang i aktiviteterne samtidig med, at en 

organisationsændring på ledelses- og medarbejdersiden blev igangsat. Der har været massive afskedigelser og stor 

udskiftning på personalefronten i forhold til undervisere, administrative medarbejdere og ledere.   

Skolen har derfor i samarbejde med de ansættende myndigheder i fuld gang med at implementere en handlingsplan, der bl.a. 

vil forbedre samarbejdet med praktikområdet.   

Resultatmål 2018 Skolen håber på til næste år at kunne nå op på samme gode niveau i virksomhedstilfredsmålingen som i 2016. Skolen 

fastsætter derfor resultat for 2016 som resultatmålet for 2018. 
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Plan for det praktikopsøgende arbejde 

Da skolen enten mangler elever eller kun lige har nok elever på de tre hovedforløbsuddannelser i forhold til at opfylde dimensioneringen, ser skolen ingen 

grund til at bruge mange ressourcer på det praktikpladsopsøgende arbejde i 2018.  

 

 

 

Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag og undervisningsdifferentiering 

SOSU Fyns pædagogik og læringssyn bygger på skolens pædagogisk didaktisk metodiske grundlag (PDGM) samt det vitaliserende læringsmiljø. PDMG har 

bl.a. fokus på praksisnær og scenariebaseret undervisning, undervisningsdifferentiering samt tematiseret og tværfagligt undervisning. Det vitaliserende 

læringsmiljø udtrykker bevidstgørelsen af, at elever og lærere bevæger sig i forskellige læringsrum.  

Skolen arbejder også med digitalisering. Skolen ønsker at facilitere, at eleverne dannes digitalt, så de kan være innovative og fungere og handle som 
medarbejdere i et stadigt mere digitalt demokratisk samfund I forbindelse med skolens indsats med implementering af PDMG, vision for læringsmiljø 
samt digitaliseringsstrategi arbejdes der løbende med en videreudvikling af undervisernes kompetencer. Der er behov for pædagogiske fora, hvor man 
løbende forholder sig til læringssyn, arbejdsform og metoder. 

I dette arbejde inddrages bl.a. skolens Center for Innovation, Læring og Teknologi (ILT), der inspirerer og faciliterer de forandringer, som skolen står foran. 
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Klare mål 1 - Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse   

 

1.1 Vurdering af udviklingen i antallet af elever, der søger grundforløb direkte fra 9. og 10. klasse 
I dette afsnit vurderes udviklingen i antallet af elever, der søger GF1 på SOSU Fyn direkte fra 9. og 10. klasse. Udviklingen fremgår af tabel 1.1.  

Tabel 1.1  

 
Antal elever som direkte efter 9. og 10. klasse har søgt GF1 på SOSU Fyn som første prioritet 

  

 2015 2016 2017 Resultatmål 2017 Resultat 2018 Resultatmål 

Ansøgertal 144 144 100 131 140 

Note: Tabellen viser antal 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne fra de elever som forlader grundskolens 9. og 10. klasse. Hver elev kan søge op til 5 
forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. I denne tabel opgøres alene 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne. Tabellen er opgjort på baggrund af 
oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned. Tabellen viser således kun søgningen fra grundskolen og ikke al søgning til erhvervsuddannelserne (søgning uden om 
den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU)). 
Oplysningerne om afgivende og modtagende institution stammer fra optagelse.dk, men institutionsnavnet er fra institutionsregistret. 
Opgørelserne kan afvige fra tidligere offentliggjorte tal grundet opdatering af datagrundlaget. Sammenligning over tid skal foretages med varsomhed grundet 
sammenlægninger, ændringer i udbud og demografi. 

 

Skolen forventede i december 2016 et markant fald i antallet af elever, som i 2017 ville søge GF1 direkte efter 9. og 10. klasse som første 

prioritet. Skolen vurderede i handlingsplanen for 2017, at kun 100 ville søge GF1 pga.:  

 En mere end halvering af dimensioneringen for antallet optagne elever til hovedforløbet til PA uddannelsen.   

 Indførelse af kvote på antal pladser på GF2 PA.    

Dette skal ses i sammenhæng med, at det var skolens erfaring, at mange grundforløbselever vælger grundforløb for netop at opnå kvalifikationer 

til PA uddannelsen. Skolen forventede derfor, at mange elever ville fravælge GF1 på skolen i 2017, da det i ville være væsentlig svære at blive 

optaget på PA uddannelsen.  På den baggrund er resultatet i 2017 på 131 elever rimeligt. Ansøgertallet til GF1 på SOSU Fyn faldt således kun med 

9 % fra 2016 til 2017, hvilket er det samme som på landsplan på SOSU-området. Faldet i ansøgertallet til GF1 er dermed større på SOSU-området 

end på det samlede EUD-område, hvor ansøgertallet faldt med 3 % fra 2016 til 2017 

1.2 Skolens udfordringer 
Resultatet for antal elever som i 2017 direkte efter 9. og 10. klasse søgte GF1 på SOSU Fyn som første prioritet, er ovenstående vurderet rimeligt. Det 

betyder ikke, at skolen er tilfreds og ikke ser udfordringer i årene fremover i forhold til rekrutteringen til GF1. Udforingerne er beskrevet i dette afsnit.  
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Rekruttering til SOSU uddannelserne 

En af udfordringerne for skolen er den generelle rekruttering til GF1 og i særdeleshed rekruttering til SOSU uddannelserne.  

 

Når eleverne starter på GF1 skal de vælge uddannelsesretning mod enten PA uddannelsen eller SOSU uddannelserne (SSH og SSA). Det fremgår af tabel 1.2 

at ved GF1 uddannelsesstart var der i 2017 ca. lige mange, der vælger uddannelsesretning mod PA uddannelsen og SOSU uddannelserne. Dette på trods af 

kvoten på GF2 PA, der betyder, at der ikke er et tilstrækkelig antal pladser til alle de elever, der ønsker GF2 PA. Det skal nævnes, at der på GF2 SSH og GF2 

SSA ikke er kvoter, hvorfor alle de elever, der opfylder de faglige krav kan starte på en af disse uddannelser.  

 

Tabel 1.2 

GF1 elevers ønsker om GF2 retning i 2017  

Antal GF1-elever rettet mod SOSU 61   (51%) 

Antal GF1-elever rettet mod PA 59   (49%) 

Note: Tabellen viser GF elevernes ønsker om retning på GF2 ved start på deres GF1 uddannelse  

Eleverne bliver undervist på tværs af fagretning og kan efter endt GF1 forløb godt skifte retning. Dette kan godt afhjælpe situationen med den ”manglende” 

interesse for SOSU uddannelserne i det omfang eleverne vejledes til at overveje en af SOSU uddannelserne som alternativ til PA uddannelsen. Men det 

understreger under alle omstændighederne skolens udfordringer med rekruttering til SOSU uddannelserne.  

Forældrenes manglende viden om SOSU Uddannelserne 

Det er skolens vurdering, at forældrene har stor indflydelse på deres børns valg af uddannelse. Det er dog skolens erfaring, at forældrene ofte har 

begrænset viden om SOSU uddannelserne, SOSU faget og mulighederne for med en SOSU uddannelse at videreuddanne sig. For mange forældre ligger 

gymnasievejen mere lige for. Skolen har gennemført undersøgelser, der underbygger denne vurdering. Derudover kan det hos flere forældre være en 

bekymring, at man på grundforløbet ikke er garanteret en praktikplads på hovedforløbet.  

SOSU uddannelsernes image 

Det er skolens vurdering, at SOSU uddannelserne har en lav status blandt unge og deres forældre i forhold til andre ungdomsuddannelser. Der hersker 

mange fordomme i samfundet om, hvad SOSU uddannelserne og SOSU faget indebærer, som er meget svære at ændre på.  

Få ansøgere til GF1 på skolens lokation i Middelfart  

Skolen har endnu ikke kunnet rekruttere et tilstrækkeligt antal GF1 elever til et pædagogisk og økonomisk bæredygtigt hold i Middelfart. Det betyder, at de 

potentielle GF elever, der trods alt er på Vestfyn må henvises til Odense lokationen. De generelle erfaringer man har for rekrutteringen af unge til 

ungdomsuddannelser er, at geografisk nærhed er afgørende for unges valg af uddannelse. Det er derfor en udfordring for rekrutteringen, at det ikke er 

lykkedes at oprette GF1 i Middelfart, som efterfølgende har undermineret rekrutteringsgrundlaget til GF2 og SSA i Middelfart. 
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1.3 Beskrivelse og vurdering af indsatser 
I dette afsnit beskrives de indsatser, som skolen har særligt fokus på, for at flere elever søger direkte ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. 
SOSU Fyn deltager generelt i en lang række samarbejder og indsatser for at informere elever i grundskolerne. Flere af skolens rekrutteringsaktiviteter 
gennemføres i samarbejde med de andre erhvervsskoler på Fyn, de fynske kommuner og UU-vejledningscentre m.fl. De konkrete indsatser er beskrevet i 
nedenstående. Alle indsatser samt effekten heraf vurderes løbende og justeres efter behov. 
 

Nuværende indsatser 
Skolen har allerede nu en lang række indsatser som fortsætter i 2018. Disse vil kun beskrives meget kort (For yderligere beskrivelse se Handlingsplan for 
øget gennemførelse 2017) 
 

Brobygning  

Skolen har hvert år et stort antal elever fra grundskolens 8., 9. og 10. klasse inde på skolen i en kortere periode i forskellige former for 

brobygningsaktiviteter. Skolen vurderer, at den praksisnære læring som brobygningsaktiviteterne tilbyder, giver brobygningseleverne et godt indblik i, 

hvordan det er at gå på SOSU Fyn, og et indblik i hvilke arbejdsfunktioner de kommer til at bestride. Det er ligeledes skolens vurdering, at 

brobygningsaktiviteter er vigtige for rekruttering af elever til skolens uddannelser.  

 

Valgholdssamarbejde med grundskoler og efterskoler 

Der er etableret en række valgfag for 7. til 10. klasse. Formålet er at kvalificere de unges uddannelsesvalg. 

 

Uddannelsesbroen 

Uddannelsesbroen er et etableret samarbejde mellem erhvervsskolerne i Odense og en række kommuner på Fyn. Målet er at bringe unge mennesker der er 

udenfor arbejdsmarkedet eller ikke er i uddannelse tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. 

 
EUD10 

Forløb som svarer til 10. klasse for elever som endnu ikke er afklarede i forhold til uddannelsesvalg, eller ikke har en adgangsgivende karakter fra folkeskolen 
i forhold til en erhvervsuddannelse 
 
Uddannelsesvejledere informerer 

Som tidligere nævnt er det skolens erfaring, at for specielt de unge ansøgere har forældrene en stor betydning i forhold til valg af uddannelse. Skolens 
uddannelsesvejledere deltager løbende i forskellige arrangementer for at skabe opmærksomhed og informere om skolens uddannelser.  
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Den grønne boks 

Den Grønne Boks er et oplevelses- og vejledningstilbud, hvor man kan få viden om mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser. Målet med boksen er at 
øge prestigen ved at tage en erhvervsuddannelse og henvender sig til 7.-10. klasse samt ledige under 30 år. Siden oktober 2015 har i alt 5000 unge fordelt 
på 58 skoler og 178 klasser fra 7. - 10. besøgt den grønne boks. 
 

Åbent hus på SOSU Fyn/Erhvervsuddannelsernes dag 

På erhvervsskolernes dag i november 2017 havde SOSU Fyn åbent hus. De besøgende kunne her få information om skolens uddannelser og stille spørgsmål 
til nuværende elever og lærere.  

 
Ung til ung-aftener 

”Ung til ung” indsatsen har kørt i de seneste 4 år på skolens afdeling i Middelfart. Alle 8. klasser fra folkeskolerne i Middelfart Kommune inviteres sammen 

med deres forældre til et aftenmøde, hvor de kan få information om en række ungdomsuddannelser. Det er skolens erfaring, at indsatsen er en stor succes i 

forhold til at informere både unge og deres forældre om skolens uddannelser.  

 

Koordineret Ungdomsuddannelse (KUU)  

Elever som ikke er optagelsesberettigede på en erhvervsuddannelse, men som gerne ville gå den vej, kan optages på den 2-årige Kombinerede 
Ungdomsuddannelse (KUU). KUU forsætter frem til og med 2018 hvorefter den indgår som en del af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). 
 

EUD i Skolen, skolen i EUD 

Indsatsens overordnede mål er at understøtte og implementere tiltag i grundskolerne, som bidrager til, at flere unge begynder og gennemfører en 
erhvervskompetencegivende uddannelse efter grundskolen.  
 

Educatia – The City of Education 

Educatia er et gameplay. Det foregår i en levendegjort uddannelsesby, hvor elever i de ældste klasser i grundskolen gennem leg og læring får en større 

forståelse for betydningen af erhvervsfag og et bedre grundlag for at vælge fremtidig uddannelse. Tilbuddet implementeres fra marts 2017 og frem. SOSU 

Fyn er netop nu ved at planlægge aktiviteterne for 2018.  

 

Nye indsatser 

Praktikpladsen Nyborg  

Praktikpladsen Nyborg åbnede i august 2017 og er en ny platform for formidling af praktikpladser i Nyborg og omegn og resultatet af et tværfagligt 

samarbejde mellem ungdomsuddannelser, virksomheder og Nyborg Kommune. Praktikpladsen Nyborg er et fælles samlingspunkt for de unge, der søger 
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praktikplads, virksomheder med behov for elever, uddannelsernes opsøgende vejledere og Jobcenter Nyborgs virksomhedskonsulenter. Praktikpladsen 

Nyborg arbejder bl.a. med at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og SOSU Fyn vejledere deltager i dette arbejde.  

 

Markedsføringen i 2018 

Primo 2018 bliver der udarbejdet en kommunikations- og markedsføringsstrategi for SOSU Fyn. Strategien vil have fokus på at øge kendskabet til skolens 

uddannelser bl.a. ved at fortælle gode historier om SOSU Fyn og styrke tilstedeværelsen på digitale medier. Vi vil fortsætte samarbejdet med de andre 

SOSU-skoler i regionen omkring fælles markedsføring. Ligeledes undersøger vi løbende mulighederne for samarbejde med andre lokale erhvervsskoler, hvor 

det giver mening. Vi vil desuden etablere et samarbejde med kommunerne omkring markedsføring af SSH-uddannelsen. Vi vil fortsætte med en jævn 

markedsføring gennem hele året, men øge markedsføringen på de enkelte uddannelser i de tidsrum, hvor vi ved at potentielle elever træffer beslutning om 

uddannelse.  

 

Etablering af GF1 på Nyborg Gymnasium 

Social- og Sundhedsskolen Fyn udlægger undervisning på GF1 SOSU til Nyborg Gymnasium med start august 2018. Udlægningen vil ske fra skolens afdeling i 

Svendborg, og eleverne på GF1 SOSU vil være optaget på afdelingen i Svendborg. Det skal bemærkes, at der også fortsat skal være GF1 SOSU i Svendborg. 

Nyborg Gymnasium har i de senere år etableret et campusmiljø, hvor ungdomsuddannelserne i byen er samlet under samme tag.  

 

Skolen vurderer, at placeringen af GF1 SOSU på Nyborg Gymnasium vil kunne tiltrække unge mennesker til uddannelsen. - unge som ellers ikke ville have 

overvejet en SOSU-uddannelse. Desuden har Social- og Sundhedsskolen Fyn længe haft udfordringer med at tiltrække elever bosiddende på Østfyn. 

Udfordringer som et GF1 SOSU i Nyborg forventes at kunne afhjælpe på. Nyborg Kommune støtter GF1 SOSU på gymnasiet, og mener at det vil kunne 

afhjælpe de udfordringer kommunen har med at rekruttere SOSU personale.    

Samarbejde om rekruttering af elever  

Skolen samarbejder generelt med de fynske kommuner og Region Syddanmark om rekruttering af elever. I øjeblikket er skolens bestyrelsesformand og 

direktør dialog med Nordfyns Kommune, Middelfart Kommune og Assens Kommune omkring specifikke udfordringerne med rekruttering af elever til 

uddannelserne på skolens lokation i Middelfart. De tre kommuner er indstillet på et samarbejde omkring løsning af udfordringerne.  

 

1.4 Fastsættelse af resultatmål  
Skolen forventer en lille stigning i antallet af unge, der søger direkte fra 9. og 10. klasse til SOSU Fyn, og fastsætter derfor måltallet for 2018 på 140.  

Umiddelbart ser antallet af elever i 9. klasse på Fyn i 2017, som er dem der kan søge ind på GF1 i 2018, ud til at falde en smule. Dette kunne betyde, at 

rekrutteringsgrundlaget for GF1 er mindre end i 2017. Dog kommer størstedelen af ansøgerne til GF1 historisk set fra 10. klasse og skolen vurderer derfor 

ikke at faldet har nogen bemærkelsesværdig betydning for antallet af ansøgere i 2018. 
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Måltallet på 140 begrunder skolen med en tro på, at EUX og den nye SSA-uddannelse kan tiltrække flere elever fra 9. og 10. klasse. Antallet af EUX-elever på 

GF1 er steget fra 34 i 2016 til 40 i 2017. Skolen vurderer, at antallet der vælger EUX i 2018 vil stige yderligere i takt med at kendskabet til EUX bliver udbredt.  

Skolen vurderer, at et mere udbredt kendskab til den nye SSA-uddannelse, hvor man kan starte direkte på uddannelsen efter gennemført GF2, kan medføre 

en stigning i antallet af ansøgere til GF1.   
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Klare mål 2 – Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse  

 

2.1 Vurdering af udviklingen i resultater 
I dette afsnit undersøges og kommenteres udviklingen i frafaldet blandt eleverne på de forskellige uddannelsesforløb på skolen og på overgangen mellem 
grundforløb og hovedforløb.  
 

Status efter gennemført GF2  

Tabel 2.1 viser status 3 måneder efter gennemført GF2, for elever, der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende år (eller senest på 
opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører grundforløbet). Skolen har ikke mulighed for selv at udtrække sammenlignelige data for 2016 og 2017. 
Der er derfor ingen beskrivelse af resultaterne, og der er ingen resultatmål for 2018.  
 
Tabel 2.1  

Status 3 måneder efter gennemført GF2, (eller senest på opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører grundforløbet) 

Status 2012 2013 2014 2015 2018 

Resultat 
SOSU Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
SOSU Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
SOSU Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
SOSU Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

I hovedforløb Uddannelsesaftale 43,4% 30,3% 43,2% 30,1% 39,9% 29,1% 55,1% 32,1%  
 
 

Ikke angivet 

Ikke i 
hovedforløb 

Frafald under grundforløbet 26,4% 30,3% 29,7% 30,0% 29,8% 29,5% 22,8% 26,7% 

Frafald efter grundforløbet 26,4% 26,3% 25,1% 26,9% 25,4% 27,2% 18,1% 25,0% 

Ingen aftale, men har haft 1,7% 2,5% 0,9% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 3,1% 

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

 I alt 484 59.086 438 59.858 386 62.346 623 63.842 
Note: Tabellen viser, hvor stor en andel, der hhv. starter på hovedforløb eller ikke gør, ud af de personer, der er startet på en erhvervsuddannelse i et givent kalenderår. 
I opgørelsen følges personer der er startet (førstegangstilgang) på et grundforløb i et givent kalenderår. Denne population svarer til forløbsstatistikken for grundforløbet.  
 
Tre måneder efter de har fuldført grundforløbet (eller senest på opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører grundforløbet) bliver det opgjort, hvor mange der er 
i gang med hovedforløbet, enten med status ”uddannelsesaftale” eller ”skolepraktik”, og hvor mange der ikke er i gang med hovedforløbet, enten med status ”frafald 
under grundforløbet” (dvs. ikke har gennemført et grundforløb på opgørelsestidspunktet), ”frafald efter grundforløbet” (dvs. har fuldført grundforløbet, men er ikke 
overgået til hovedforløbet) eller ”ingen aftale, men har haft” (dvs. elever som har mistet deres aftale på opgørelsestidspunktet). 
 
Status ukendt er elever, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke er gået fx 3 måneder siden eleven har opnået en kvalifikation til hovedforløbet. År er starttidspunkt på 

uddannelsen. Uddannelsesaftaler omfatter ordinære, korte, kombinations og restaftaler samt mesterlære. Se mere om opgørelsen under ”Om data”. 
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Supplerende indikatorer for frafald - frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb  

I tabel 2.2 ses frafald på skolens grundforløb og hovedforløb.  

Beskrivelse af frafald på GF1 og GF2:  

Frafaldet 3 måneder efter start på GF1 og GF2 er på skolen faldet fra 15,2% i 2015 til 11,7% i 2016. Skolens måltal for frafaldet på grundforløbet i 2017 var 

10%, men ifølge skolens egne tal er frafaldet steget en smule til 12,7% i 2017. På landslandplan er frafaldet ligeledes faldet fra 15,0% i 2015 til 12,5% i 2016. 

Skolens frafald er i 2016 således lavere end gennemsnittet på landsplan.  

 
Beskrivelse af frafald på hovedforløb:  
Frafaldet på hovedforløbet samlet er faldet markant fra 12,8% i 2015 til 3,6 % i 2016. Til sammenligning er frafaldet på landsplan faldet en smule fra 8,9% i 
2015 til 7,0% i 2016. Frafaldet blandt skolens elever på hovedforløbet var således kun ca. halvt så højt som på landsplan. Ifølge skolens egne tal er frafaldet 
for 2017 6,7% og frafaldet er således steget. Skolens måltal for frafaldet på hovedforløbet i 2017 var 10%, så frafaldet ligger stadig under måltallet.  
 
Beskrivelse af frafald i overgang mellem GF1 og GF2:   
Andelen af elever der ikke er startet på GF2 en måned efter gennemførelse af GF1 på SOSU Fyn er steget voldsomt fra 5,6% i 2016 til 35,1% i 2017. En 
forklaring herpå kan være, at der i 2017 blev sat en kvote på GF2 PA svarende til antallet af pladser på hovedforløbet på PA uddannelsen. I foråret 2017 
startede der således kun 25 elever på GF2 PA.   
 
I 2016 ønskede over halvdelen (89 elever) ved uddannelsesstart på GF1 at fortsætte på den pædagogiske assistentuddannelse. En stor gruppe elever kunne 
derfor ikke få deres ønske om at starte på GF2 PAU opfyldt. På trods af at skolens vejledere henviste elever til GF2 SSH eller SSA, har en stor gruppe elever 
stoppet deres uddannelse efter GF1. På landsplan er andelen af frafaldne elever steget fra 7,7% i 2016 til 10,0% i 2017.  
 
Beskrivelse af frafald i overgang ml. grund- og hovedforløb: 
Andelen af elever der efter gennemført grundforløb ikke er i gang med hovedforløbet er steget fra 29,8% i 2015 til 35,5% i 2016. Til sammenligning er 
andelen på landsplan faldet fra 46,0% i 2015 til 40,4% i 2016. På trods af en stigning blandt skolens elever og et fald på landsplan ligger skolens resultat 
stadig under resultatet på landsplan. Skolen har ikke mulighed for selv at udtrække sammenlignelige data for 2017 i forhold til overgangen mellem 
grundforløb og hovedforløb. 
 
Resultatmålene for 2018 beskrives i et senere afsnit.  
 
 
 
 
 
 



17 
 

Tabel 2.2  

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet (på SOSU Fyn og på landsplan) 

Frafalds indikatorer 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal, 
Elever 
SOSU 
Fyn  

Andel, 
SOSU 
Fyn 

Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 
SOSU 
Fyn 

Andel, 
SOSU 
Fyn 

Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 
SOSU 
Fyn 

Andel 
SOSU 
Fyn 

Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 
SOSU 
Fyn 

Andel 
SOSU 
Fyn 

Andel, 
landsplan 

Antal 
Elever 
SOSU 
Fyn 

Andel 
SOSU 
Fyn 

Andel, 
landsplan 

Resultat
mål 
SOSU 
Fyn 

Frafald på GF1 og GF2  
(afbrud u. omvalg, 3 mnd efter tilgang) 

45 10,3% 14,5% 49 12,7% 15,9% 95 15,2% 15,0% 106 11,7% 12,5% 102* 12,7%*  11,0% 

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

106 10,0% 8,3% 139 13,4% 9,0% 98 12,8% 8,9% 25 3,6% 7,0% 33* 6,7%*  6,0% 

Frafald i overgang mellem GF1 og GF2  
(ikke igang med GF2 1 måned efter 
gennemførelse af GF1) 

         6 5,6% 7,7% 39 35,1% 10,0% 20,0% 

Frafald i overgang ml. grund- og 
hovedforløb (ikke i gang med hovedforløb 
3 måned efter gennemførelse af GF2) 

144 42,9% 45,7% 103 34,8% 46,4% 113 29,8% 46,0% 223 35,5% 40,4%    29,0% 

Kilde: Frafaldstallene fra 2013-2016 er fra STILs Datavarehus og skolen har suppleret tallene med egne tal for 2017 (markeret med *) Tallene for frafaldet i overgangen 
mellem grundforløbets 1. og 2. del for 2017 er fra STILs datavarehus.  Beskrivelsen af disse opgørelsestidspunkter fremgår af noterne til tabellen.  
 
Note:  
Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet: Tabellen 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 – det tæller ikke som et omvalg i statistikken). 
 
I statistikken indgår hver person (cpr.nr) kun ved første tilgang til et grund-/hovedforløb i løbet af et kalenderår. Hvis en person i det efterfølgende kalenderår starter på 
en ny uddannelse eller har haft en pause fra uddannelsen på mere end syv måneder for grundforløbselever og 18 måneder for hovedforløbselever indgår personen i 
statistikken for det efterfølgende kalenderår. Kalenderåret angiver starttidspunktet på uddannelsen og beregnes ved hjælp af startdatoen for første skoleforløbsplacering. 
 
Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt andet afgangsmeldinger 
og skoleperioder. 
 
Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del: Opgørelsen af frafald i overgangen mellem grundløbets 1. og 2. del (Rapporten om Klare mål 2) er opdateret i 
handlingsplansrapporten og indeholder derfor nyere tal end tabellen under menupunktet Klare mål 2 i Datavarehuset. 
   
Tabellen viser hvor mange elever, der en måned 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. 
 



18 
 

I opgørelsen indgår kun elever, der er afgangsmeldt på grundforløbets 1. del. En elev indgår kun i statistikken, hvis eleven er startet på grundforløbets 1. del efter 
reformen trådte i kraft i august 2015 og er afgangsmeldt grundforløbets 1. del med adgangskoden ”33-Gennemført GF1”. Opgørelsen af kalenderåret 2015 omfatter 
elever, der er afgangsmeldt i perioden 1. august-1. februar 2016.  
 
Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra det studieadministrative system EASY-A. Statistikken er dannet ud fra registreringer om blandt andet afgangsmeldinger 
og skoleperioder. 
 
Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløbet: Tabellen viser hvor mange elever, der tre måneder efter at have gennemført grundforløbet (efter 
reformen på 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. 
 
I opgørelsen indgår kun elever, der har gennemført grundforløbet i løbet af et kalenderår. Dvs. de har fået kvalifikation til hovedforløbet eller adgangsmeldt med 
gennemført grundforløb. En elev indgår kun i statistikken, hvis eleven har gennemført grundforløbet (efter reformen på grundforløbets 2. del) i løbet af et kalenderår (dvs. 
perioden 1.januar-31.december). En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne har fået kvalifikation til hovedforløbet eller er afgangsmeldt, som fuldført på 
grundforløbet (herunder også elever der afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet – fortsætter ej"). 
 
I statistikken kan forekomme elever, der fx i 2014 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 2015 tager et opgraderingsforløb. I de tilfælde vil eleven tælle med i 
opgørelsen for både 2014 og 2015. 
 
Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger fra institutionernes studieadministrative systemer EASY-A og EASY-P. Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om 
kvalifikationer til hovedforløbet, adgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A. Fra EASY-P er anvendt registreringer om uddannelsesaftaler og skolepraktik.   

 

Frafald på grundforløbene 

Som supplement til de præsenterede data i tabel 2.2 præsenteres i tabel 2.3 skolens frafaldstal på grundforløbene. På GF1 er frafaldet steget en smule fra 
7,6% i 2016 til 7,9% i 2017. På GF2 PA er frafaldet faldet fra 11,9% i 2016 til 7,9% i 2017. Frafaldet på de nye GF2 SSH og SSA forløb er begge steget i 2017 til 
hhv. 17,0% og 13,3% i forhold til GF2 SOSU i 2016 hvor frafaldet var på 12,2%. I 2016 lå skolens frafaldstal under gennemsnittet på landsplan for alle 
grundforløbene.  
 
Tabel 2.3  

Frafald på Grundforløbet - 3 måneder efter tilgang (på SOSU Fyn og på landsplan) 
 2015 

2016 2017 

Uddannelse Andel, 
Sosu Fyn 

Antal, 
Sosu Fyn 

Andel,  
landsplan 

Antal, 
landsplan 

Andel, 
Sosu Fyn 

Antal, 
Sosu Fyn 

Andel,  
landsplan 

Antal, 
landsplan 

Andel, Sosu Fyn Antal, Sosu 
Fyn 

GF1  9,6 % 13 9,6 % 200 7,6 % 13 8,9% 207 7,9%* 10* 

GF2 PA 15,0 % 18 16,7 % 235 11,9 % 27 14,1% 365 7,9%* 5* 

GF2 SOSU  
15,9 % 

 
37 

 
15,4 % 

 
325 

 
11,9 % 

 
60 

 
12,2% 

 
621 

SSH  17,0%* 25* 

SSA  13,3%* 62* 

GF gl. ordning  18,5 % 24 17,2 % 506 - - - - - - 

Kilde: Frafaldstallene fra 2015-2016 er fra STILs Datavarehus og skolen har suppleret tallene med egne tal for 2017. Skolens egne tal er markeret med *. 
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I tabel 2.2 og 2.3 opgøres frafaldet med status 3 måneder efter påbegyndt uddannelse, som er standardopgørelsen i ministeriets handlingsplansskabelonen. 

Der falder dog desværre også en stor andel elever fra senere end de første 3 måneder af deres uddannelse.  

For både skolen og på landsplan gælder det for nogle af grundforløbene, at over halvdelen af de elever, der i alt frafalder uddannelsen, stopper senere end 

første 3 måneder. I forhold til at forhindre elevernes frafald, er det derfor nødvendigt med indsatser, der strækker sig over hele uddannelsernes forløb.  

Figur 2.1       Figur 2.2  

    

Note: Frafald opgjort efter hhv. 1, 2, 3 og 6 måneder      

Frafald på hovedforløbene 

I tabel 2.4 ses frafaldet på hovedforløbene - baseret på skolens egne tal. Generelt er frafaldet fra 2016 og 2017 steget på skolens hovedforløb. Frafaldet på 

skolens PA uddannelsen og på SSA uddannelsen ligger dog stadig forholdsvist lavt. Frafaldet på SSH uddannelsen på skolen var i 2014 og 2015 henholdsvis 

19,0% og 19,8%. I 2016 er frafaldet faldet til 6,2% og i 2017 er der ifølge skolens egne tal steget til 14,1%. Skolen har ikke umiddelbart nogen forklaring på 

dykket i frafaldet i 2016 for SSH uddannelsen. Sammenlignet med 2014 og 2015 er frafaldsprocenten for 2017 et ok resultat. Frafaldet ligger dog væsentligt 

over de andre to hovedforløbsuddannelser.  
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Tabel 2.4  

Frafald på hovedforløbet - 3 måneder efter tilgang (på SOSU Fyn og på landsplan) 

 2014 2015 2016 2017 
 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 

PA - - 4,0 % 53 3,6 % 5 2,7 % 35 2,4 % 3 4,7% 86 3,9%* 3* 

SSH 19,0 % 127 19,2% 1289 19,8 % 93 18,2 % 1102 6,2 % 21 15,3% 567 14,1%* 24* 

SSA 3,7 % 9 3,9 % 118 3,0 % 5 4,4 % 93 0 % 0 4,6% 96 2,4%* 6* 
 

Kilde: Frafaldstallene fra 2015-2016 er fra STILs Datavarehus og skolen har suppleret tallene med egne tal for 2017. Skolens egne tal er markeret med *. 

 

I figur 2.3 og 2.4 ses frafaldet på hovedforløbene i 2016 opgjort efter hhv. 1, 2, 3, 6, og 12 måneder. Som på grundforløbene sker der også på 

hovedforløbene et forholdsvis stort frafald senere end de første 3 måneder af elevernes uddannelse. På PA uddannelsen og SSA uddannelsen er der ingen 

eller næsten ingen frafald i løbet af de første 3 måneder. På social- og sundhedshjælperuddannelsen stiger frafaldet støt gennem alle månederne. Mønstret 

er stort set det samme på landsplan, hvor frafaldet dog generelt ligger højere end på skolen.  

Figur 2.3     Figur 2.4  

  

 Note: Frafald opgjort efter hhv. 1, 2, 3 og 6 måneder  
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Frafald på EUX 

Skolen oplevede et relativt stort frafald på 26,6% GF1 EUX i 2016, som ellers umiddelbart skulle være nogle af de stærkeste elever. Skolen formoder, at det 

relative høje frafald på EUX-uddannelsen hovedsageligt skyldes, at det på SOSU skolerne er en helt ny uddannelse. Kendskabet til uddannelsen var 

begrænset og vejledningen i grundskolen og vores egen uddannelsesvejledning har muligvis ikke været god nok. Da eleverne søgte ind uddannelsen var de 

derfor ikke så bevidste om, hvad det kræver at tage en EUX-uddannelse.  

I 2017 er frafaldet faldet til 11,1% i 2017. Skolen tror at årsagen til faldet skyldes, at kendskabet til uddannelsen er mere udbredt, og at vejledere både i 

grundskolen og SOSU Fyns egne uddannelsesvejledere er blevet bedre til at vejlede eleverne.  

Tabel 2.5 Frafald på GF1 EUX 

Frafald gennem hele forløbet på GF1 EUX - SOSU Fyn 

 Antal påbegyndt Antal frafaldet Frafaldsprocent 

2016 34 9 26,5% 

2017 36 4 11,1% 

 
Socioøkonomisk reference 

Den socioøkonomiske reference for frafald på erhvervsuddannelserne er et statistisk beregnet udtryk, som viser frafaldet for elever på landsplan med 
samme baggrundsforhold som skolens elever. ”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at 
tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede frafald. Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens 
elevgrundlag. Eleverne følges fra starten på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. uddannelsesaftale. I beregningen indgår faktorer på individniveau 
som for eksempel elevernes faglige niveau (afgangskaraktererne fra 9. klasse), adgangsvej, køn, herkomst og forældrenes uddannelse og indkomst – altså 
faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på.  
 
Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med skolens faktiske frafald, kan man få et billede af, om skolens frafald er bedre, dårligere eller på 
niveau med frafaldet på landsplan. 
 
Beskrivelse frafaldsniveau sammenlignet med den socioøkonomisk reference: 
I tabel 2.6 vises det beregnede forventede frafaldsniveau for 2015, hvis der tages højde for elevernes socioøkonomiske baggrund i forhold til det faktuelle 
frafaldsniveau. På skolens lokationer i Middelfart, Odense City og Svendborg er der et noget lavere frafald end forventet i forhold til den statistik beregnede 
socioøkonomiske reference. På lokationen i Odense Syd er frafaldet næsten som forventet i forhold til den socioøkonomiske reference.  
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Tabel 2.6  

Socioøkonomisk reference - SOSU Fyn  

 Afdeling Uddannelse 

2015 

Frafald 3 mdr. efter opnået 
kvalifikation - gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel                 
(* = signifikant) 

Middelfart Grundforløb SOSU   24% 44% 20% * 

Odense City Grundforløb SOSU   27% 50% 23%* 

Odense Syd Grundforløb SOSU   50% 48% 2% 

Svendborg Grundforløb SOSU   33% 48% 15%* 
Note: Tabellen viser hvor stor en andel, der forventes at falde fra, når der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund.  

 

2.2 Skolens udfordringer 
I nedenstående beskrives de udfordringer, skolen oplever i forhold til frafald på skolens uddannelser samt frafald i overgangene mellem GF1 og GF2 og 
mellem GF2 og hovedforløbene. 
 

Højt frafald mellem GF1 og GF2 

Som tidligere beskrevet er der i 2017 i et højt frafald i overgangen mellem GF1 og GF2 i forhold til i 2016, og frafaldet er meget højere end 
landsgennemsnittet. Som nævnt kan det høje frafald skyldes den indsatte kvote på GF2 PA. Skolens udfordring er her at vejlede eleverne til at være 
realistiske omkring deres valg af uddannelse og chance for at blive optaget på GF2 og foreslå dem en af SOSU uddannelserne som et alternativ til PA 
uddannelsen. 
 
Højt frafald på SSH uddannelsen 

Som tidligere nævnt er der i forhold til de andre to uddannelser på hovedforløbene på SSH uddannelsen historisk set og i 2017 et noget større frafald 

(bortset fra i 2016 hvor frafaldet på SSH-uddannelsen var meget lavt sammenlignet med de andre år.)  Årsagen hertil kan skyldes, at nogle af de elever, der 

går på SSH uddannelsen, har søgt og er kommet ind på SSA-uddannelsen og derfor ikke ønsker at færdiggøre deres SSH-uddannelsen. En anden årsag kan 

være, at en del af eleverne ikke er kvalificerede nok til at gennemføre uddannelsen.  

Mangel på ansøgere til grundforløbene 

Skolen har i de sidste år oplevet en lav tilgang til GF2 SSH og GF2 SSA. Dette giver udfordringer i at få et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere til SOSU 
hovedforløbene.   

 

Mangel på ansøgere til hovedforløbene 
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Skolen og de fynske kommuner mangler generelt ansøgere til skolens hovedforløb. Graden er dog forskellig fra uddannelse til uddannelse, og det samme 
gør sig gældende for årsagen. I tabel 2.7 ses resultaterne af to spørgsmål fra 2017 virksomhedstilfredshedsmåling, hvor skolen har udsendt spørgeskemaer 
til uddannelseskoordinatorerne (de ansættende myndigheder fra kommunerne og Region Syd på alle skolens tre hovedforløb).  
 
På baggrund af besvarelserne er der beregnet et indekstal på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er en dårligst og 100 er bedst.  
Tabel 2.7 

De ansættende myndigheders vurdering af rekrutteringen af elever til skolens udbudte uddannelser 

 SOSU Fyn Samlet SSH SSA PAU Landsgns. for SOSU skoler 

Det er nemt at få det antal elever der er behov for 58 28 74 62 62 

Det er nemt at få kvalificerede elever 58 32 72 61 53 
Kilde: VTU 2017 - Indekstal på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er en dårligst og 100 er bedst.  

 
SSH uddannelsen  

På SSH uddannelsen er det i de fynske kommuner ikke lykkedes at opfylde dimensionering for 2017. Dimensioneringen i 2017 på Fyn ligger på 208 og skolen 
har i alt optaget ca. 160 elever. Det er kommunernes erfaring, at nogle unge søger både om ansættelse som SSH og SSA og springer så fra SSH uddannelsen 
inden uddannelsesstart, hvis de bliver ansat som SSA elev. Kommunerne kan ved uddannelsesstart derfor ende med at ansatte færre elever end først 
antaget.  
 
Kommunerne giver derudover overfor skolen udtryk for, at der ikke er nok ansøgere til SSH uddannelsen.  
 
SSA uddannelsen  

På SSA uddannelsen er det stort set lykkedes for kommunerne og regionen at opfylde dimensioneringen på 408 elever på Fyn. Ca. 54% af de optagede 
elever på SSA uddannelsen har i forvejen i SSH uddannelse. Resten af eleverne har gennemført et GF2. Det er skolens erfaring, at mange elever med et 
gennemført GF2 SSA, og dermed umiddelbart kvalificerede til hovedforløbet, ikke opnår at få en uddannelsesaftale på hovedforløbet.  
 
Kommunerne og regionen giver udtryk for, at nogle elever på trods af et gennemført GF2 ikke vurderes kvalificerede nok til at starte på hovedforløbet. I 
resultatet fra VTU’en (tabel 2.7) er scoren på henholdsvis 74 og 72, hvilket ellers er en relativ god vurdering. 
 
Skolen er begyndt at henvise nogle elever på GF2 SSA til SSH uddannelsen, da skolens vurderer, at deres chance for ansættelse som SSH-elev er større og for 
at gøre dem mere kvalificerede til evt. at blive optaget på SSA uddannelsen.  
 
I takt med at flere og flere tidligere SSH uddannede bliver opgraderet med en SSA-uddannelse, vil det i højere grad være gennemførte GF2-elever, der skal 
udfylde dimensioneringen. Skolen forudser, at det i fremtiden vil blive en udfordring for skolen at rekruttere og uddanne et så stort antal GF2 elever, som 
det kræver at opfylde dimensioneringen på hovedforløbet.  
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PA uddannelsen  

PA uddannelsen har historisk set været en populær uddannelse, og det har ikke været et problem at få nok kvalificerede ansøgere. Fra 2017 blev 
dimensioneringen på uddannelsen reduceret til ca. det halve af tidligere, og det var derfor let at få kvalificerede ansøgere. Derudover blev som tidligere 
nævnt også indført en kvote på antallet af elever skolen måtte optage på GF2 PA. Antallet svarede stort set til antallet af praktikpladser på hovedforløbet.  
 
Efter nogle optag med begrænsning på GF2 er antallet af gennemførte GF2 PA’ere, og dermed kvalificerede til hovedforløbet, væsentligt reduceret i forhold 
til tidligere, hvor der var rigeligt af ansøgere. Dette ses også i resultatet af VTU’en (se tabel 2.7), hvor de to spørgsmål scorer henholdsvis 62 og 61.  
 

Mangel på ansøgere til skolens lokation i Middelfart 

På et bestyrelsesmøde i december 2016 blev det besluttet at omdanne Middelfartafdelingen til en satelitfunktion af en af afdelingerne i Odense. Dette med 

virkning fra 1. august 2017. På et bestyrelsesmøde i august blev givet en første status på arbejdet med at føre bestyrelsens beslutning ud i livet.  

 

Det fremgik her, at elevtallet indtil videre havde vist sig at ligge lavere end forventet. Det relativt lave antal elever pr. optag på GF2 SSA og SSA uddannelsen 

som udbydes i Middelfart, er en udfordring for arbejdet med at skabe et godt læringsmiljø på uddannelsen. Det kan være vanskeligt at skabe et dynamisk 

undervisningsmiljø, men lokationen er stort set lykkedes med at tilrettelægge de samme praksisnære og differentierede læringsaktiviteter som på skolens 

andre lokationer. 

 

2.3. Beskrivelse og vurdering af indsatser 
I nedenstående beskrives indsatser, der skal være med til at fastholde eleverne i deres uddannelse på både grundforløbene og hovedforløbene samt støtte 

til elevernes praktikpladssøgning. 

Garantiskolen  

SOSU Fyn deltager i samarbejde omkring i Garantiskolen. Garantiskolen er et samarbejde mellem 19 uddannelsesinstitutioner på Fyn (heriblandt SOSU Fyn) 

samt flere af de fynske kommuner. Målet er, at kommuner og uddannelsessteder fremover skal blive bedre til at samarbejde om at få alle unge til 

at færdiggøre en uddannelse.   

Jobbazar  

Inden GF2 eleverne skal søge om ansættelse i kommunerne og regionen afholder skolen ”jobbazarer”. De fynske kommuner bliver inviteret ind på skolen og 

har hver deres stand. GF2 Eleverne har her mulighed for at møde og tale med uddannelseskoordinatorer fra kommunerne, som ansætter elever til 

uddannelserne.  
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Uddannelsesvitaliserende samtaler 

Som en vigtig del af skolens fastholdelsesstrategi har SOSU Fyn har valgt at implementere uddannelsesvitaliserende samtaler. På flere af vores uddannelser 

vil elever og undervisere frem over arbejde med redskaberne i Vitaliseringskompasset til at tjekke trivslen og elevens oplevelse af at være ”på rette vej”, så 

de oplever at kunne mestre deres uddannelse. Skolen arbejder med at skabe vitaliserende rum hvor eleven føler sig: 

1. Set som det unikke menneske de er. 

2. Oplever at de bliver ”vist” hvem de kan blive. 

3. Oplever tilhørsforhold til skolen, andre elever og skolens medarbejdere. 

4. At de bliver udfordret på deres kompetencer på afstemt vis. 

Skolen melder fra start ud til alle elever at der arbejdes med fire fokuspunkter under deres uddannelse: 

1. Fagligt og teknikaliteter. 

2. Sociale kompetencer. 

3. Regulering af følelser og sensitivitet. 

4. Refleksioner og omtanke. 

Dette er medvirkende til at den enkelte elev føler sig set, mødt og respekteret på deres personlige og faglige kompetencer. 

Fokuseret indsats 

Skolen har tilknyttet Fokuseret indsats, som er en ekstern samarbejdspartner fra Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og Omegn. En gang om 

ugen kommer en socialrådgiver og en UU-vejleder fra Odense Kommune til skolens to lokationer i Odense, hvor de tilbyder samtaler med elever. Indsatsens 

formål er at hjælpe frafaldstruede elever til enten at fastholde dem i uddannelsen eller hjælpe dem i et nyt uddannelsesforløb og i sidste ende undgå at 

eleven falder ud af uddannelsessystemet. 

Markedsføring 

I forhold til at øge rekrutteringen af nye elever vil skolen som beskrevet under mål 1 vil fortsætte med en jævn markedsføring gennem hele året af alle 
uddannelser.  

Samarbejde om rekruttering af elever til Middelfart 

Skolens bestyrelsesformand og direktør er i øjeblikket i dialog med Nordfyns Kommune, Middelfart Kommune og Assens Kommune omkring udfordringerne 

med rekruttering af elever til uddannelserne på skolens lokation i Middelfart. De tre kommuner er indstillet på et samarbejde omkring løsning af 

udfordringerne.  
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2.4 Fastsættelse af resultatmål  
Til tabel 2.1 har skolen ikke mulighed for selv at udtrække sammenlignelige data for årene 2016 og 2017 og har derfor valgt ikke at udfylde skemaet, da det 
ikke giver mening at fastsætte et resultatmål for 2018. 
 
I tabel 2.2 ses resultatmålene for frafaldet på grundforløb og hovedforløb samt overgangen mellem GF1 og GF2 og mellem GF2 og hovedforløbet.  
 
Resultatmålet for frafaldet på grundforløbene har skolen fastsat til 11,0%. Dette er 1,7 procentpoint lavere end dette års frafald (ifølge skolens egen tal) og 
der er på niveau med resultatet i 2016. 
 
For frafaldet på hovedforløbene fastsætter skolen et resultatetmål på 6.0%, hvilket er 0,7 procentpoint lavere end dette års frafald (ifølge skolens egen tal). 
 
Frafaldet i overgangen mellem GF1 og GF2 var i 2016 5,6% og i 2017 35,1%. Da der er meget stor forskel mellem resultatet for de to år, er det svært for 
skolen at komme med et bud på, hvad der er et realistisk men ambitiøst resultatmål for 2017. Skolen fastsætter resultatmålet til 20%. Dette er noget over 
resultatet for 2016, men stadig 15,1 procentpoint lavere end i 2017.   
 
Resultatmålet for frafaldet mellem G2 og hovedforløbet fastsætter skolen til 29%. Frafaldet i overgangen har svinget mellem 42,9 % som det højeste i 2013 

til 29,8 som det laveste i 2015. Skolen vurderer derfor at 29% er et realistisk men ambitiøst resultatmål.   
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3a. Klare mål 3a - alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som muligt 

Nedenstående afsnit omhandler tilgangen til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau. 
 

3.1 Vurdering af udviklingen i resultater 
I tabel 3.1 ses resultatet for fuldførte med fag på ekspertniveau og tilgangen til fag på højere niveau end det obligatoriske, EUX og talentspor. Med hensyn til 
fag på ekspertniveau og tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske er de nyeste tal dog fra 2016, og skolen har ikke mulighed for at trække tal for 
2017, der er sammenlignelige med datavarehusets tal.  
 
Tabel 3.1 

Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau - SOSU Fyn og på landsplan 

Klare Mål 3: 
 

2015 2016 2017  2018 

Antal 
SOSU 
Fyn  

Andel 
SOSU 
Fyn  

Andel 
lands-
plan 

Antal 
SOSU 
Fyn  

 

Andel 
SOSU 
Fyn  

Andel 
lands-
plan 

Antal 
SOSU 
Fyn  

Andel 
SOSU 
Fyn  

Andel 
lands-
plan 

Resultat- 
mål  

SOSU Fyn  

Fuldførte med fag på ekspertniveau   7,8%   9,7%    3% 

Tilgang til fag på højere niveau end det 
obligatoriske 

  5,7% 21 4,9% 5,9%   
 

6% 

Tilgang eux   5,0% 29 2,6% 9,4% 43 7,8% 12,4% 9% 

Tilgang talentspor 77 8,9% 0,7% 306 49,9% 6,4% 102 52% 5,6% 49,9% 
Kilde: 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. 
Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-). Ved ”andele” er diskretionerede celler tomme.  
 

Der er ifølge tabel 3.1 ingen fuldførte elever på skolen med fag på ekspertniveau i 2016. På landsplan er andelen 9,7%. 
Tilgangen til fag på højere niveau end det obligatoriske er på skolen 4,9% i 2016, hvilket ligger under gennemsnittet på landsplan hvor andelen er 5,9% 
 
Andelen af elever på skolen der vælger EUX er i 2017 7,8%, hvilket er en stigning i forhold til sidste år, hvor andelen var 2,6%. Resultatmålet for 2017 var 3%, 
så og vi er således nået over resultatmålet. Årsagen til stigningen i antallet af EUX-elever kan være, at flere unge er blevet bekendt med uddannelsen.  
Andelen af elever der på skolen vælger talentspor er steget lidt fra 49,9% i 2016 til 52% i 2017. Til sammenligning er andelen på landsplan 5,6%. Skolens 
niveau ligger således væsentligt over landsgennemsnittet. Resultatmålet for 2017 var at 40% af eleverne skulle vælge talentspor, og skolen har derfor nået 
målet.   
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3.2 Beskrivelse og vurdering af indsatser 
 
EUX 

I forhold til at tiltrække elever til EUX uddannelserne har skolen i samarbejde med SOSU Syd og SOSU Esbjerg lavet en EUX-kampagne baseret på en 
elevprofil, der skal tiltrække flere unge elever, som kan spejle sig i elevprofilen. Elevprofilen er en eksisterende EUX-elev, som blev fotograferet, videofilmet 
og interviewet. Materialet blev lanceret på diverse digitale platforme såvel som i trykt materiale.  
 
I efteråret 2018 vil skolen øge markedsføringen af EUX, da vi ved, at det er denne tid på året at potentielle elever træffer beslutning om uddannelse. 

Derudover har skolen som nævnt i mål 1 hvert år et stort antal elever fra de fynske grundskoler i brobygning og introforløb på skolen. Ved præsentationen 
af skolens uddannelser har skolens vejledere og undervisere haft stort fokus på EUX-uddannelsen og mulighederne herefter. 
 
Talentspor, ekspertniveau og fag på højere niveau 

Skolen fortsætter bestræbelser på at sikre en øget tilgang til de højere niveauer - og dermed gøre eleverne så dygtige som muligt. 
 

3.3 Fastsættelse af resultatmål  
I forhold til tilgangen til fag på højere niveau end det obligatoriske kender skolen endnu ikke resultatet for 2017, på baggrund af resultatet for 2016 på 4,9% 
fastsætter skolen et resultatmål på 6%.  
 
Sidste år satte skolen resultatmålet for fuldførte med fag på ekspertniveau på 2% for 2017. Da skolen endnu ikke kender resultatet for 2017, og der ingen 
var i 2016, fastsætter skolen et forsigtigt resultatmål på 3% for 2018, hvilken trods alt er højere end målet for 2017. 
 
Skolen har en forventning om, at endnu flere vil vælge en EUX-uddannelse i 2018 i takt med at flere unge bliver præsenteret for uddannelsen. Skolen 
fastsætter derfor et ambitiøst men realistisk resultatmålet for 2018 på 9%. 
 
Da skolen allerede har en meget stor andel, som vælger talentspor, fastsætter skolen et resultatmål på 49,9% i 2018. 
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3b. Klare mål 3b - Beskæftigelse for nyuddannede 

I dette kapitel behandles beskæftigelsen blandt de færdiguddannede elever fra skolen.  
 

3.4 Vurdering af udviklingen i resultater 
 

I tabel 3.2 ses beskæftigelsesfrekvensen for skolens uddannelser og med beskæftigelsesfrekvensen for elever fra landets øvrige SOSU-skoler. 
Beskæftigelsesprocenten for alle de færdiguddannede elever i 2015 fra SOSU Fyn 0,72, hvilket er stort set det samme som landsgennemsnittet for alle 
færdiguddannede fra landets erhvervsskoler. 
 
Tabel 3.2 

Beskæftigelsesfrekvensen blandt skolens færdiguddannede elever - SOSU Fyn og på landsplan  

2013 2014 2015 

Beskæftigel-
sesfrekvens 

Beskæftigel-
sesfrekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddannede 

Antal færdig-
uddannede, 
landsplan 

Beskæftigel-
sesfrekvens 

Beskæftigel-
sesfrekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddannede 

Antal færdig-
uddannede, 
landsplan 

Beskæftigel-
sesfrekvens 

Beskæftigel-
sesfrekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-
uddannede 

Antal færdig-
uddannede, 
landsplan 

0,67 0,7 1.024 33.123 0,71 0,72 957 33.449 0,72 0,73 913 32.215 

Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 

Note: Frekvenserne er et gennemsnit af beskæftigelsen i kalenderåret efter endt uddannelse. Det vil sige, at for elever, som blev færdiguddannede i 2014, er 
frekvenserne et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse i 2015. 
 
Institutionsoplysningerne knytter sig til den institution, hvor eleven er afgangsmeldt fra. 
 
Beskæftigelsesfrekvenserne kan generelt være mindre præcise på uddannelser med relativt få elever og stor andel af kvinder, idet kvinder oftere end mænd vil have en 
barselsfrekvens/deltid. 
 
Bemærk, at der ingen øvre grænse for beskæftigelsesfrekvens er. Hvis den enkelte eksempelvis har to deltidsjob, kan beskæftigelsesfrekvensen overstige 1,0. Hvis en 
færdiguddannet kun arbejder halv tid, vil beskæftigelsesfrekvensen være 0,5. Erhvervsuddannede, som ikke har indbetalinger til ATP i perioden, indgår med 0,0 i 
beregningen af beskæftigelsesfrekvenserne. 
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I Tabellerne 3.3 og 3.4 er beskæftigelsesfrekvensen opdelt på PA og SOSU (både for SSH og SSA) og sammenlignet med beskæftigelsesfrekvensen for 
færdiguddannede elever fra alle landets SOSU skoler. 
 
Blandt de færdiguddannede elever på PA uddannelsen på SOSU Fyn har beskæftigelsesfrekvensen ligget stort set stabilt på mellem 0,44 og 0,46 i årene 2012-
2015. Resultatet er stor set det samme som gennemsnittet for alle landets SOSU-skoler på mellem 0,43 og 0,49. 
 
Tabel 3.3 

Beskæftigelsesfrekvensen blandt færdiguddannede pædagogiske assistenter - SOSU Fyn  

 2012 2013 2014 2015 

 
Beskæftigelsesfr

ekvensen  
Antal færdig- 
uddannede 

Beskæftigelses- 
frekvensen  

Beskæftigelses
frekvensen  

Beskæftigelses
frekvensen  

Antal færdig-
uddannede 

Beskæftigelses-
frekvensen  

Antal færdig-
uddannede 

SOSU Fyn 0,45 49 0,44 174 0,43 112 0,49 119 
Alle landets SOSU-
skoler 

0,46 982 0,44 1232 0,44 1157 0,46 1215 

Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 

Beskæftigelsesfrekvensen for de færdiguddannede SOSU elever på SOSU Fyn er relativ høj i forhold på PA området. Efter et lille fald i 2013 er 
beskæftigelsesfrekvensen steget og ligger stabilt på 0,75 i 2014 og 2015. For alle landets SOSU skoler ligger beskæftigelsesprocenten en smule over SOSU Fyn. 
 

Tabel 3.4 

Beskæftigelsesfrekvensen blandt færdiguddannede social- og sundhedshjælpere og assistenter - SOSU Fyn  

 2012 2013 2014 2015 

 Beskæftigelses- 
frekvensen  

Antal færdig-
uddannede 

Beskæftigelses-
frekvensen  

Antal færdig-
uddannede  

Beskæftigelses-
frekvensen 

Antal færdig-
uddannede 

Beskæftigelses-
frekvensen  

Antal færdig-
uddannede 

SOSU Fyn 0,75 803 0,71 850 0,75 845 0,75 784 
Alle landets SOSU-
skoler 

0,77 9016 0,75 8274 0,78 8340 0,79 8174 

Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 

3.5 Beskrivelse og vurdering af indsatser 
På alle skolens uddannelser arbejdes der med karrierelæringsaktiviteter. Formålet med at arbejde med karrierelæring er, at eleverne skal kunne sætte deres 
opnåede viden ind i en kontekst, og således bruge det de har lært gennem deres uddannelse ude i virkeligheden. 
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På PA uddannelsen gennemføres et udslusningsprojekt af fire 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 argumenterer for, hvilke ansøgere han ønsker til samtale, hvorefter eleverne inviteres til en øve-samtale. 
 
Igennem de sidste år er der sket en udviklingen i opgavesammensætning i ældreplejen i kommunerne. Kommunerne ønsker generelt færre SSH’er og flere 
SSA’er, fordi opgaverne i ældreplejen er blevet mere komplekse. Kommunerne ansætter derfor kun få nye SSH’er, og skolens nyuddannede SSH elever 
oplever, at det er meget svært at få fastansættelse. Det er på baggrund af ministeriets data i tabel 3.4 desværre ikke muligt at opdele 
beskæftigelsesfrekvensen på SSH’er og SSA’er, der ville kunne illustrere dette.  
 
En ny undersøgelse udarbejdet af KL viser, at 73% af kommunerne mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Antallet af plejekrævende ældre vil stige 

markant de kommende år. Det vurderes, at antallet af ældre over 80 år fordobles frem mod 2040. Samtidig er SSH’er og SSA’er blandt de ældste 

personalegrupper i kommunerne. Hele 26 procent er over 55 år, og da de i gennemsnit trækker sig tilbage som 63-årige, er der udsigt til, at mange af dem 

forsvinder fra kommunerne i de kommende år. Det er ikke kun flere ældre og aldrende ansatte, der udfordrer den fremtidige rekrutteringssituation på 

ældreområdet. Der er også udsigt til færre nyuddannede. På landsplan er der ved indførelsen af den nye erhvervsskolereform sket et fald på 22% fra 2014 til 

2015 i antallet af optagede på SOSU uddannelserne, og det er stort set ikke steget siden.  

Efterspørgslen på færdiguddannede SSA’er kan også mærkes blandt skolens tidligere elever. Der er blandt de dimitterede SSA elever en høj 

beskæftigelsesfrekvens, og skolen har derfor ikke igangsat nogle yderligere indsatser for at hjælpe eleverne til beskæftigelsen.  
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Klare mål 4 – Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes 

Mål 4 omfatter både elevtrivselsundersøgelsen og virksomhedstilfredshedsmålingen.  

 

4.1. Vurdering af udviklingen i resultater - Elevtrivsel 
Tabel 4.1 viser skolens resultater for 2016 sammenlignet med elevtrivslen på landsplan. Da skolen har fået resultaterne fra dette års 
elevtrivselsundersøgelse direkte fra ENNOVA, dog beregnet på en skala fra 0-100 frem for en skala fra 0 til 5 som ministeriet anvender, vælger skolen at 
analysere disse resultater (se tabel 4.2) 
 
Tabel 4.1 

Elevtrivselsundersøgelse 2015-2016 – Ministeriets beregningsmetode 

 2015 2016 2018 

 Resultat 
SOSU Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
SOSU Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Elevtrivsel (Generel indikator) 4,2 4,0 4,1 4,0 4,1 

Egen indsats og motivation 4,4 4,2 4,4 4,2 4,4 

Egne evner 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

Fysiske rammer 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 

Læringsmiljø 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 

Praktik 4,4 4,1 4,3 4,1 4,3 

Velbefindende 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 

Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 

Note: 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). 
 
Begge indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel. 
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Bemærk: Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-) i tabeller. Trækkes rapporten med "andele", er diskretionerede celler tomme. 
Datagrundlaget stammer fra den årlige obligatoriske trivselsmåling. 

 
Der er i år 852 elever, som har besvaret elevtrivselsundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 82. Dette er meget positivt i forhold til sidste år, hvor 
svarprocenten var 72 %. I tabel 4.2 ses skolens resultat for elevtrivsel 2015-2017, og 8 parametre der er med til at forklare elevtrivslen. Derudover ses det 
gennemsnitlige resultat for næsten hele landets SOSU skoler. Et par enkelte skoler har ikke anvendt Ennova til indsamling af ETU-besvarelser og er dermed 
ikke med som benchmark.  
   
Elevtrivsel 
Ennovas indikator for elevtrivsel dækker over fem spørgsmål, som er besvaret på en skal fra 1-10 og er i nedenstående tabel omregnet til indekstal på en 
skala fra 0-100. Den overordnede elevtrivsel på SOSU Fyn i 2017 har en særdeles god vurdering - nemlig 83 (På en skala fra 0 til 100 er en score over 80 er en 
særdeles god vurdering). Dette fremgår af Elevtrivselsundersøgelsen 2017 (ETU). Der er dog tale om et mindre fald for SOSU Fyn på 3 point i forhold til 2016. 
Resultatet på landsplan i 2017 er 83. 
 
Skolen har i det sidste år gennemgået store organisatoriske forandringer herunder en lang række afskedigelser, opsigelser og nye ansættelser. Derudover 
har flere af skolens uddannelser og dertilhørende undervisere skiftet lokation.  I en sådan noget turbulent forandringsproces tager det tid, før end alt falder 
på plads, og det er umuligt at undgå, at eleverne ikke bliver påvirkede af det i det daglige.  
 
Forklarende parametre 
Som det ses i tabel 4.2 indeholder undersøgelsen udover elevtrivslen resultatet på 8 områder, eller parametre der er med til at forklare den overordnede 
elevtrivsel. Hver parameter dækker over en række spørgsmål, som også er besvaret på en skal fra 1-10. Af de 8 parametre er de tre med den største 
statistiske sammenhæng med elevtrivslen ’Praktik’, ’Respekt og ansvar’ og ’Fysiske rammer’. Det vil sige, at man ved at ”skrue” på disse parametre opnår de 
største resultater i forhold til at øge den overordnede elevtrivsel. Bemærk er disse ikke er de samme som ministeriets 5 separate indikatorer.  
 
Scoren for alle de forklarende parametre er på skolen faldet mellem 1 og 5 point fra 2016 til 2017. De laveste scorer er på parametrene ’Fysiske rammer’ 
(60), ’Organisering’ (60) og ’Mål og fedback’ (68). Sammenlignet med resultatet på landsplan ligger skolen på alle parametre under resultatet på landsplan. 
De 3 parametre hvor scoren er lavest på skolen er også de parametre, der har den laveste score på landsplan. 
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Tabel 4.2 

Elevtrivselsundersøgelse 2015-2017 – Ennovas beregningsmetode 

 2015 2016 2017 

 Resultat 
Sosu Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
Sosu Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
Sosu Fyn 

Resultat, 
landsplan 

Elevtrivsel 87  86 86  85 83 83 

Mål og feedback 73 72 73 72 68 71 

Pædagogik og didaktik 79 79 78 78 74 77 

Respekt og ansvar 82 80 81 80 80 81 

Forberedelse 78 76 78 76 73 76 

Fysiske rammer 66 66 65 66 60 67 

Praktik 83 82 82 81 80 78 

Elevens egen indsats 81 81 81 80 79 80 

Organisering - - 65 65 60 66 
Kilde: Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 
Note: Indekstal på en skal fra 0 til 100 hvor 0 er dårligst og 100 er bedst. 

 

4.2. Beskrivelse og vurdering af indsatser 

Skolen vil i den kommende tid undersøge detaljerne i resultaterne på de enkelte uddannelser og lokationer med henblik på at afdække, om der er behov for 
en specifik indsats på enkelte delområder. 
 

Ved skolens eksterne leverandør for gennemførelse af ETU’en er det som noget nyt i år blevet muligt at få resultaterne for undersøgelsen på holdniveau 
senest dagen efter besvarelse. Underviserne kan sammen med holdet således gennemgå resultaterne, som kan lægge op til dialog med eleverne, og der kan 
tages hul på eventuelle problemstillinger. I år har nogle få undervisere testet det, og der udarbejdes i øjeblikket en evaluering. Der vil inden gennemførelse 
af næste års ETU blive besluttet, hvorvidt skolen ønsker at udbrede det til alle hold.  
 

4.3. Fastsættelse af resultatmål  

Resultatet for elevtrivsel og de øvrige parametre er endnu ikke beregnet efter ministeriets beregningsmetode. På baggrund resultatet for 2017 fra Ennova 

med et fald i elevtrivslen og de forklarende parametre formoder skolen, at det samme gør sig gældende for ministeriets tal. Efter et turbulent år tror skolen 

på, at når der igen kommer mere ro på organisationen i løbet af det kommende år, vil elevtrivslen også stige. Skolens resultatmål for den samlede 

tilfredshed for 2018 er 86 (samme niveau som i 2016). 
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4.4. Vurdering af skolens resultater – virksomhedstilfredshed 
 

I forbindelse med virksomhedstilfredshedsmålingen har SOSU Fyn valgt at henvende sig til uddannelseskoordinatorer/konsulenter, der findes i vores 10 
samarbejdskommuner på Fyn og i Region Syddanmark. Disse personer repræsenterer ansættende myndighed for stort set alle vores hovedforløbselever. 
Hvis en uddannelseskoordinator ansætter elever på flere uddannelser, har hun fået tilsendt to spørgeskemaer – et for hver uddannelse. Ud af de 38 
udsendte spørgeskemaer er 32 besvaret, hvilket giver en svarprocent på 84. 
 
Tabel 4.3 viser skolens resultater for 2016 sammenlignet med virksomhedstilfredsheden på landsplan. Da skolen selv har indsamlet data for 2017 og 
videresendt til Ennova, som har bearbejdet dem, vælger skolen at analysere på disse (se tabel 4.4). Resultaterne er dog beregnet på en skala fra 0-100 frem 
for en skala fra 0 til 10 som ministeriet anvender. 
 
Tabel 4.3 

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 – ministeriets beregningsmetode 

 2016 2018 

 Resultat SOSU Fyn Resultat, landsplan Resultatmål 

Virksomhedstilfredshed (Generel indikator) 7,54 7,48 7,54 

Virksomhedens oplevelse af samarbejdet med skolen 7,44 7,20 7,44 

Virksomhedernes oplevelse af eleverne 7,72 8,08 7,72 

Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 

Note: Skala fra 0 til 10 hvor 0 er dårligst og 10 er bedst 
 

Resultat fra VTU’en som ses i tabel 4.4 viser, at den overordnede tilfredshed er faldet fra 77 i 2016 til 59 i 2017 på en skala fra 0 til 100. Resultatet kommer 
ikke bag på skolen, idet skolen allerede inden resultatet forelå, har været i dialog med de ansættende myndigheder om bl.a. elevrekruttering, samarbejdet 
mellem skole og praktik m.v. 
 
Resultatet for 2017 er også noget under resultatet på landsplan på 70. På parametrene ’Elevernes præstation’, ’Samarbejde’, ’Information og vejledning’ er 
resultatet hhv. 64, 60 og 61 og der er således sket et fald på mellem 9 og 12 point. Resultatet for parametrene ’Skolens omdømme’ og ’Skolen er en 
professionel uddannelsesinstitution’ ligger på hhv. 57 og 62. Disse to var ikke med i sidste års VTU. På landsplan er der for tre af parametrene sket et lille 
fald. For fire af de i alt seks parametre ligger skolens resultatet mellem 11 og 13 point under resultatet på landsplan.  
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Skolen formoder, at den primære årsag til det relativt store fald i uddannelseskoordinatorernes tilfredshed med samarbejdet med skolen er den 
forandringsproces, som skolen har undergået det sidste års tid. Skolen blev ramt af en voldsom nedgang i aktiviteterne samtidig med, at en 
organisationsændring på ledelses- og medarbejdersiden blev igangsat. Der har været massive afskedigelser og stor udskiftning på personalefronten i forhold 
til undervisere, administrative medarbejdere og ledere.  Dette kan naturligvis ikke undgås at have en betydning for samarbejdet. Eksempelvis er der mange 
nye medarbejdere i skolens elevadministration, og det kan været svært for uddannelseskoordinatorerne at vide, hvem de skulle kontakte i forbindelse med 
elevsager. Derudover har afskedigelserne og opsigelserne bevirket, at en stor mængde viden er gået tabt, som naturligvis tager tid for nye medarbejdere at 
opbygge igen.  
 
Kommunerne har overfor skolen givet udtryk for, at eleverne har svagere forudsætninger for hovedforløbene end tidligere. Dette understøttes at VTU’en, i 
denne fremgår det, at niveauet for elevernes præstationer er faldet (fra 73 i 2016 til 64 i 2017). 
 
Tabel 4.4 

Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 – Ennovas beregningsmetode 

 Resultat Sosu Fyn Resultat landsplan 

Samlet tilfredshed 59 (-18) 70 (-3) 

Elevernes præstation 64 (-9) 69 (0) 

Samarbejde 60 (-11) 62 (-2) 

Information og vejledning 61 (-12) 72 (-2) 

Skolens omdømme 57 70 

Skolen er en professionel uddannelsesinstitution 62 74 
Kilde: Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 
Note: Indekstal på en skal fra 0 til 100 hvor 0 er dårligst og 100 er bedst. 
Tallet i parentes er forskellen i forhold til sidste års resultat. 
Landsplan er alle Sosu-skoler der har anvendt Ennova til udarbejdelse af VTU-rapport 

 

4.5. Beskrivelse og vurdering af indsatser 

SOSU Fyn har en årelang tradition for et tæt samarbejde med hele praktikområdet. Alle kommuner har 1-2 uddannelseskoordinatorer og regionen har 4-5 
koordinatorer, som alle er skolens nærmeste samarbejdspartnere. 
 
Der er desuden et tæt samarbejde med udvalgte repræsentanter i skolens to lokale uddannelsesudvalg (LUU), som også omfatter efter- og 
videreuddannelsesområdet. Disse er SOSU-LUU og PA-LUU. I de to 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 mellem skole og praktik. Den seneste udgave af ”Organisering af det faste samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og de 10 fynske 
kommuner, samt Region Syddanmark”, er fra 18. september 2013.  
 



37 
 

Der holdes fælles samarbejdsmøder mellem skole og praktikområdet flere 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 og temaplaner 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 hidtil har fungerer godt, og at ingen af parterne kunne tilbyde en praksisrelevant uddannelse af høj kvalitet 

uden dette samarbejde. Desværre er tilfredsheden med samarbejde ifølge resultaterne fra VTU’en dog faldet. Skolen er opmærksom på dette og har derfor 

udarbejdet en handlingsplan, der bl.a. vil forbedre samarbejdet med praktikområdet. En handlingsplan som indeholder en række indsatser, der er ved at 

blive implementeret.  

Eks. har skolen i december 2017 ansat, hvad der svarer til et årsværk til praktikkoordinering. Denne funktion skal samarbejde med kommunerne om 
koordineringen af praktikpladser.  
 

4.6. Fastsættelse af resultatmål  
Skolen håber på til næste år at kunne nå op på samme gode niveau i virksomhedstilfredsmålingen som i 2016. Skolen fastsætter derfor resultat for 2016 

som resultatmålet for 2018. 
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Plan for det praktikopsøgende arbejde 
Det skal indledningsvis bemærkes, at SOSU skolernes elever på alle hoveduddannelser skal have en uddannelsesaftale for at blive optaget på uddannelsen, 
og vi har derfor ingen elever på hoveduddannelse, der stopper pga. mangel på praktikplads. Vi har dog elever som gennemfører GF2, men som ikke får en 
uddannelsesaftale. Desuden er vore uddannelser ikke omfattet af muligheden for skolepraktik. Tabel 2 og 3 er derfor ikke medtaget i Handlingsplanen. 

 
5.1 Vurdering af udviklingen i resultater 

I tabel 5.1 ses en status på, hvad eleverne laver 3 måneder efter afsluttet GF2. Andelen af elever der har en uddannelsesaftale 3 måneder efter endt 

grundforløb er faldet fra 69% i 2015 til 48% i 2016.  

 

Tabel 5.1 

Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet GF2?  - SOSU Fyn og på landsplan  

Opgørelsesperiode 
(Periode hvor kvalifikationen er opnået) 

2015 
(1.4.2015.-31.3.2016) 

2016  
(1.4. 2016.-31.3.2017) 

2018 
(1.1.-31.12.2018) 

 
INDIKATORER 

Antal, 
Sosu Fyn 

Andel, 
Sosu Fyn 

Andel, 
Landsplan 

Antal, 
Sosu Fyn 

Andel, 
Sosu Fyn 

Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL, 
andel 

I hoved-forløb I aftale  294 69% 39% 391 48% 43% 65% 

Ikke i hoved-forløb Praktikpladssøgende 4 1% 4% 54 7% 3% 7% 

Ikke praktik-pladssøgende 127 30% 45% 363 45% 42% 45% 
Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb.  
Overgangen opgøres fra grundforløbet til hovedforløbet (3 måneder efter afsluttet grundforløb) for hele året for hver person opgøres overgang fra det senest fuldførte grundforløb, dvs. fra 
GF2 for elever efter reformen).  
Populationen afgrænses til alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløb i den angivne periode. For hver elev i populationen måles status efter tre måneder fra datoen for opnået 
kvalifikation.  
Eksempel: hvis en elev har opnået kvalifikation til hovedforløbet d. 31. jan. 2016, måles elevens overgang pr. 30. apr. 2016.  
Elevstatus kan antage følgende værdier: i uddannelsesaftale, i skolepraktik, registreret som praktikpladssøgende, øvrige (dvs. elever, der har opnået kvalifikation til hovedforløbet, men ikke 
er overgået til hovedforløbet eller er registreret som søgende samt elever, der ikke er i aftale på statustidspunktet, men har været i aftale.)  
I opgørelsen af overgang arbejdes der med tre former for overgang: overgået til aftale, overgået til skolepraktik, overgået til ikke praktik-pladssøgende. Dette betyder, at elever, som ikke er i 
aftale på måletidspunktet eller har været i aftale, men har mistet den på måletidspunktet, indgår ikke i optællingen af elever, som er overgået til én af de tre ovenfor nævnte kategorier.  
For hver uddannelse (defineret som CØSA-kode) opgøres samlet antal og andel elever, som er overgået til aftale (elever, som har været i aftale, men har mistet den igen, indgår ikke), 
skolepraktik og ikke praktik-pladssøgende hen over hele året. Andelen af elever beregnes ud af alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløbet. 
Datagrundlag til opgørelsen af overgang mellem grundforløb og hovedforløb:  
Datagrundlaget er institutionernes administrative systemer EASY-A og EASY-P. Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, afgangsmeldinger og 
skoleperioder fra EASY-A.  
Fra EASY-P er anvendt registreringer om uddannelsesaftaler og skolepraktik. En elev indgår i statistikken, hvis eleven har afsluttet grundforløbets 2. del i løbet af det relevante år.  
En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne elev har fået en kvalifikation til hovedforløbet eller er afgangsmeldt som fuldført på grundforløbet (heri indgår også elever, der 
afgangsmeldes med ”32 Gennemført grundforløbet - fortsætter ej”). I statistikken kan forekomme elever, der eksempelvis i 2015 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 2015 
tager et opgraderingsforløb - i de tilfælde vil eleven tælle med i opgørelsen for både 2015 og 2016.  



39 
 

For skolebaserede uddannelser, hvor der ikke indgås uddannelsesaftale med en virksomhed, erstattes kriteriet om andel elever med overgang til uddannelsesaftale 3 måneder efter afsluttet 
GF2 med andel elever med overgang til hovedforløbet 3 måneder efter afsluttet GF2. I den statistiske opgørelse sidestilles dette nemlig med overgang til uddannelsesaftale. 

 
I tabel 5.2 hvor resultatet er opgjort pr. uddannelse ses at andelen med uddannelsesaftale på PA uddannelsen 3 måneder efter endt grundforløb er faldet fra 

58% i 2015 til 24% i 2016. Skolen formoder at hovedårsagen til faldet er, at skolen i 2016 optog et stort antal elever på GF2 rettet mod PA uddannelsen (173 i 

foråret og 151 i efteråret), og at det var væsentlig flere end antallet af pladser på PA uddannelsen. Der var derfor et stort ”overskud” af gennemførte GF2’ere. 

På SOSU uddannelserne (SSH+SSA) er der ligeledes sket et fald fra 87% i 2015 til 66% i 2016.  

 

Af de elever som 3 måneder efter afsluttet GF2 ikke har en uddannelsesaftale er andelen af praktikpladssøgende steget fra 1% (4 elever) i 2015 til 7% (54 

elever) i 2016 (tabel 5.1). Årsagen til stigningen skyldes formentlig, at skolen fra starten af 2016 indarbejdede en ny og mere ensartet administrativ procedure 

omkring sikring af data om elevernes ønske om registrering. Vi tog også i løbet af 2016 direkte kontakt til de elever, som har været registreret på 

praktikpladsen.dk, med henblik på, at opfordre dem til at søge bredere i de fynske kommuner, da vi med sikkerhed vidste, at der var ledige praktikpladser, 

som ikke kunne besættes, ligesom kommunerne er opfordret til at anvende praktikpladsen.dk, hvis de ikke kunne få elever nok.  

 

Der er dog ligeledes sket en stigning i andelen af ikke-praktikpladssøgende fra 30% i 2015 til 45%. På landsplan er andelen 42% i 2016. 

 

Tabel 5.2 
Hvad laver eleverne 3 måneder efter 

afsluttet grundforløb 2? 
 

2015   
 (1.4.2015.-31.3.2016) 

2016 
 (1.4. 2016.-31.3.2017) 

Fra uddannelse (grundforløb 2) Aftaletype Antal i 2015  Andel i 2015  Antal i 2016 Andel i 2016  

1039 Sundhed, omsorg og pædagogik I aftale 85 56% . . 

1039 Sundhed, omsorg og pædagogik Ikke praktikpladssøgende 68 44% . . 

2002 Den pædagogiske assistentuddannelse I aftale 56 58% 85 34% 

2002 Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikpladssøgende 4 4% 30 12% 

2002 Den pædagogiske assistentuddannelse Ikke praktikpladssøgende 36 38% 136 54% 

2004 Social- og sundhedsuddannelsen I aftale 153 87% 306 66% 

2004 Social- og sundhedsuddannelsen Praktikpladssøgende . . 24 5% 

2004 Social- og sundhedsuddannelsen Ikke praktikpladssøgende 23 13% 136 29% 

2007 Social- og sundhedshjælper Ikke praktikpladssøgende . . 6 100% 

2008 Social- og sundhedsassistent Ikke praktikpladssøgende . . 85 100% 
Note: Det er ikke muligt for skolen at udtrække data for 2017, der er sammenlignelige med datavarehusets.  
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5.2 Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde  
 

SSH uddannelsen 
Der har på SSH uddannelsen været en stærkt faldende søgning til de eksisterende uddannelsespladser, og kommunerne har ikke nok kvalificerede ansøgere. 
En bekymrende stor del af ansøgerne har ikke 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. På trods af dimensioneringen for 
2017 ligger væsentlig under den tidligere dimensionering, er der ikke nok elever til at udfylde alle praktikpladserne i kommunerne. Skolen vurderer derfor, at 
det ikke er relevant at lave praktikpladsopsøgende arbejde i forhold til SSH uddannelsen. 

 
SSA uddannelsen 
Den nye dimensionering har øget antallet af uddannelsespladser med ca. 25% på SSA uddannelsen på landsplan.  Der har tidligere været rigeligt med ansøgere 
i forhold til antal uddannelsespladser, men i det seneste år har denne situation ændret sig. I 2017 er dimensioneringen opfyldt, men kommunerne giver udtryk 
for, at der kun lige er nok kvalificerede ansøgere til at udfylde praktikpladserne. Kommunerne har p.t. ”overskud” af uddannede og erfarne SSH’ere og ønsker 
at udskifte mange af disse med SSA’ere. Dette sker pga. udviklingen i opgavesammensætning i ældreplejen. Ca. halvdelen af eleverne der er startet på SSA 
hovedforløbet i 2017 har derfor en SSH-uddannelse. Resten har gennemført et GF2 forløb. Skolen vurderer, at der i det kommende år vil være færre og færre 
med en SSH uddannelse, som søger ind på SSA-uddannelsen og det vil således være elever med GF2, der skal udfylde langt de fleste af pladserne på SSA-
uddannelsen. Da der pt. kun lige er nok elever til at opfylde dimensioneringen vurderer skole derfor, at der heller ikke er relevant at lave 
praktikpladsopsøgende arbejde i forhold til SSA-uddannelsen. 

 
PA uddannelsen 
På PA uddannelsen er dimensioneringen i 2017 reduceret til omkring 55 praktikpladser i forhold til omkring 130 i 2015 under den tidligere dimensionering. 
Praktikstederne har pt. ikke umiddelbart nogle problemer med at udfylde praktikpladserne, og flere af de fynske kommuner har endda ansat flere, end det de 
skal ifølge dimensioneringen. Med kvoten på GF2 rettet mod den pædagogiske uddannelse uddanner skolen stort set kun det antal GF2 elever, der er 
praktikpladser til på hovedforløbet. Finder skolen selv flere praktikpladser, er der en bekymring i kommunerne for, at de ikke får de bedst kvalificerede elever 
til at udfylde de dimensionerede praktikpladser. Skolen har derfor ikke planer om at afsætte mange ressourcer til det praktikpladsopsøgende i forhold til den 
pædagogiske assistentuddannelse.  
 
Konklusion 
På baggrund af ovenstående situation og vurdering af de eksisterende data, så vil der ikke i 2018 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 uddannelsespladser findes i det primærkommunale og regionale område, så må den gældende dimensioneringsaftale tages for 
pålydende som et udtryk for arbejdsmarkedets behov og ønske om fremtidigt personaleniveau.   
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Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag  

Generelt om skolens pædagogisk-didaktisk-metodiske grundlag (PDMG): 

SOSU Fyns pædagogik og læringssyn bygger på PDMG samt visionen for det vitaliserende læringsmiljø fra marts 2017. Skolens PDMG kan ses på skolens 

hjemmeside og indgår i skolens lokale uddannelsesplaner. Arbejdet med implementering og udvikling af PDMG er en løbende proces.  

I SOSU Fyns PDMG er der formuleret følgende fokuspunkter: 

 At eleverne skal blive så dygtige som de kan. 

 At vi arbejder praksisnært og scenariebaseret. 

 At vi arbejder med undervisningsdifferentiering, møder eleven, hvor eleven er og afdækker elevens forudsætninger og potentiale for læring samt 

udfordrer. 

 At vi arbejder tematiseret og tværfagligt, så alle undervisningsfag indgår i samspil med hinanden. 

 At vi arbejder kollaborativt. 

Skolens PDMG er formuleret med stor inspiration fra 21st Century Skills, der bl.a. har fokus på problemløsning, innovation, videnskonstruktion og it. SOSU 

Fyn ønsker at uddanne gode reflekterende praktikere, der lærer at lære samt lærer at udvikle sin fagprofessionelle handlekompetence. Det læringssyn, som 

vi ønsker at drive og være gode rollemodeller for, sætter elevens læring i centrum. Kollaboration og videndeling vægtes høj, da det styrker eleven i at indgå i 

en fælles opgaveløsning. På alle niveauer i organisationen arbejder SOSU Fyn med et læringssyn, der bevæger sig fra lærerstyret undervisning til elevstyret 

læring. Arbejdet med at udvikle læringssyn, og på den måde skabe forandringer, er et løbende projekt i 2018 og årene frem. 

SOSU Fyn har på alle lokationer etableret Åbent læringscenter (ÅLC), hvor der de sidste par år er eksperimenteret med ovenstående skitserede læringssyn. 

De mange gode erfaringer indtænkes nu, hvor den elevaktiverende pædagogik bredes ud i stor målestok. ÅLC har været for elever med individuelle og 

afkortede forløb. Underviserne har fungeret som facilitatorer i elevernes læring. Scenariebaseret læring med autentiske situationer og praksisnært indrettet 

læringsmiljø har været den pædagogiske metode, som har vist sig at danne eleverne til at være dygtige, praksisnære, aktive, kreative, innovative, 

reflekterende og ansvarlige for egen uddannelse. Disse tegn forventer vi at kunne se på de forskellige uddannelsestrin. 
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Det Vitaliserende Læringsmiljø 

Skolens PDMG bliver suppleret af Det Vitaliserende Læringsmiljø (model 6.1): 

Model 6.1 Det Vitaliserende Læringsmiljø 

 

 

 

Ovenstående model udtrykker bevidstgørelsen af, at elever og lærere bevæger sig i forskellige læringsrum (kvadranter). SOSU Fyn har taget det standpunkt, 

at vi ser verden ud fra 1. kvadrant (experimentariet), hvor vi arbejder praksisnært og scenariebaseret. Derfra har vi brug for at besøge de andre læringsrum, 
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men kommer hele tiden tilbage til helheden og praksisnærheden.  Den der arbejder lærer. Derfor udvikler vi læringsaktiviteter, der er elevaktiverende. 

Forandringen består i, at vi bevæger os væk fra som udgangspunkt at stå i 3. kvadrant (formidling), hvor formidling har haft stor fylde. 

Det Vitaliserende Læringsmiljø skitserer det læringssyn vi ønsker skal være gældende for SOSU Fyn. Samtidig skitserer det Vitaliserende Læringsmiljø 

strukturelle forandringer, fx skema afløses af læringsaktiviteter, hold afløses af kompetenceplan m.m. Disse forandringer er nødvendige for at det 

elevaktiverende læringssyn kan udfolde sig. 

Fælles sprog 

SOSU Fyn har valgt at implementere uddannelsesvitaliserende samtaler af Jan Tønnesvang, som er en vigtig del af skolens fastholdelsesstrategi. Se 

beskrivelse i afsnit 2.3 

Digitalisering og Moodle 

Skolens digitaliseringsstrategi er at være på forkant med fremtidens velfærd i et læringsmiljø præget af innovation, læring og teknologi. Vi lever i en tid, hvor 

digital- og teknologisk dannelse samt digitale og velfærdsteknologiske kompetencer er en forudsætning for at kunne deltage i samfundet. SOSU Fyn ønsker 

at facilitere, at eleverne dannes digitalt, så de kan være innovative og fungere og handle som medarbejdere i et stadigt mere digitalt demokratisk samfund.  

Derfor har vi følgende mål for eleverne: 

 Eleverne er bedre rustet til fremtidens samfund og kan handle kompetent i praksis. 

 Eleverne træffer begrundede valg af teknologi i forhold til deres personlige, sociale og faglige behov i læring. 

 Eleverne er kompetente til at bevæge sig hensigtsmæssigt, respektfuldt og sikkert i det digitale rum. 

 Eleverne bliver mere kompetente til at mestre det 21. århundredes kompetencer. 

I den forbindelse er det besluttet at investere i en elektronisk platform, Moodle. Denne ene platform giver eleven adgang til links, webbog, virtuelle 
læringsaktiviteter, skema, scenarier o.m.a. Moodlen er designet til at kunne understøtte SOSU Fyns pædagogik og læringssyn, idet den lægger op til aktiv 
læring, kollaboration og autentisk praksisnærhed. Det er ikke bare en digital platform med filer, men en platform hvor eleven arbejder som multimodal 
producent. Udvikling og implementering af Moodlen på uddannelserne vil ske løbende hen over 2018. Det er en nødvendighed, at underviserne kan 
facilitere disse læreprocesser, så derfor ønskes de kompetenceløftet i takt med implementeringen. Derudover bliver der uddannet superbrugere, som kan 
understøtte udviklingsprocessen. 
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6.1 Styrket undervisningsdifferentiering 

Overordnet set så baner læringssyn, arbejdsform og digital dannelse vejen til mangfoldige muligheder for differentiering. Når vi nedtoner den synkrone 

tilgang til læring, så åbner der sig et væld af asynkrone muligheder for at udfolde sig som elev. Muligheder som er beskrevet nedenstående:  

 Scenariebaseret læring, fordi eleven har mulighed for at udvide eller begrænse det faglige og praksisnære fokus efter behov 

 De tematiserede og tværfaglige læringsaktiviteter, fordi eleven kan arbejde i nærmeste udviklingszone 

 Den kollaborative samarbejdsform, fordi eleverne hele tiden kan støtte og hjælpe hinanden med at træne, simulere og forstå. Der er stort 
potentiale i elev-til-elev-læring. 

 Underviserens kompetence til at facilitere differentiering og feedback. Jo mere underviseren kan slippe behovet for kontrol af målpinde, jo større 
muligheder åbner der sig for at arbejde på forskellige måder og med forskellige udtryksformer med målpindene. 

 Den elevaktiverende læringstilgang. Hvor der tidligere var en, nemlig underviseren, der lavede opgaver og udvalgte fagligt stof, så er der nu mindst 
ligeså mange muligheder, som der er elever til at bearbejde de praksisnære problemstillinger 

 Vitaliseringspsykologien, fordi det er et værktøj til at hjælpe elever med deres læring og potentiale. Personlige kompetencer kan være begrænsende 
i elevens udfoldelse, men med hjælp og værktøjer, så vil man kunne arbejde med differentiering på en indirekte måde. 

 Den digitale dannelsesrejse. Skype åbner for den globale læring og udveksling af erfaring. Forskellige it-tjenester (fx Kahoot, Jeopardy, Padlet, 
Pixton, VR o.m.a.) kan facilitere overblik, simulere kommunikation, bearbejdning af fagligt stof, hjælpe med repetition, understøtte kreativ og 
innovativ udfoldelse osv. 

Differentiering er ikke længere begrænset til sværhedsgraden af opgaven eller gruppesammensætningen. Differentieringen udspiller sig i høj grad i det 

læringsrum vi som skole stiller til rådighed. 

Hvad vil skolen arbejde videre med for at fortsætte implementeringen af PDMG? 

I forbindelse med skolens indsats med implementering af PDMG, vision for læringsmiljø samt digitaliseringsstrategi arbejdes der løbende med en 

videreudvikling af undervisernes kompetencer. Der er behov for pædagogiske fora, hvor man løbende forholder sig til læringssyn, arbejdsform og metoder. 

For at facilitere den ønskede forandring har SOSU Fyn åbnet Center for Innovation, Læring og Teknologi (ILT). Det er en pædagogisk didaktisk enhed 

bestående af ansatte, der faciliterer scenariebaseret og elevaktiverende læring, innovation, vitaliseringspsykologi, it og multimodalitet. ILT har til formål at 

inspirere og facilitere de forandringer, som skolen står foran. I praksis betyder det, at ILT faciliterer ved pædagogiske dage og generel udvikling, holder 

kurser og deltager i innovative processer. 

Samtidig er SOSU Fyn blevet velfærdsteknologis videnscenter sammen med to andre SOSU skoler, og dette center tilknyttes ILT. Det forventes at få stor 

indflydelse på andre måde at lære på og bevidstheden om velfærdsteknologiens muligheder for såvel ansatte som elever. 
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Konkret vil SOSU Fyn derfor i 2018 fortsætte udvikling af: 

 Elevaktiverende læringstilgang, dvs arbejde med elevcentrerede metoder, åbne opgaver og arbejdsformer 

 Nye måder at organisere læring på 

 Det praksisnære læringsmiljø og tilgængeligheden af artefakter og grej 

 Underviseren som facilitator 

 Værktøjer i vitaliseringspsykologien til brug for både undervisere og elever for at styrke fælles sprog 

 Nye måder at lære på, fx gennem Virtual Reality 

 

Alle lærerteams vil det kommende år arbejde med elevaktiverende læring, erfaringsudveksle og prøve af. Ligesom alle lærerteams får besøg af ILT for at 

afdække behov i læringsmiljø og kompetencer for at kunne leve op til skolens PDMG. 

Endvidere vil såvel elever som undervisere blive oplært i brugen af værktøjer inden for vitaliseringspsykologien, således af fælles sprog bliver 

implementeret. 

 

 

 


