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Læsevejledning
Handlingsplanen for øget gennemførelse er skolens mål- og resultatstyringsværktøj, som vil blive anvendt i skolens kvalitets- og strategiarbejde.
Handlingsplanen indeholder nedenstående fire afsnit.

Resumé
For hvert afsnit er der kort beskrevet hovedkonklusioner i forhold til resultater, mål og indsatser.

1. Klare mål
Afsnittet har fokus på skolens resultater og resultatmål i forhold til at bidrage til at opfylde de klare mål, som er en del af den nye
erhvervsskolereform.
Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
Resultaterne bliver opgjort på baggrund af UVM’s centralt fastsatte indikatorer for de klare mål. For hvert mål er en vurdering af udviklingen i skolen
resultater, herunder i forhold til egne resultatmål og reformens resultatmål. Dernæst er en beskrivelse af skolens igangsatte samt nye indsatser, som
skal bidrage til at nå målene.

2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde
Afsnittet er skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde. Resultaterne bliver opgjort på baggrund af UVM’s indikatorer for det
praktikpladsopsøgende arbejde. Udviklingen i skolens resultater vurderes i forhold til resultatmål. Dernæst er en beskrivelse af skolens indsatser, som
skal bidrage til at nå målene.

3. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og undervisningsdifferentiering
Afsnittet har fokus på, hvordan skolen arbejder systematisk med at omsætte det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag til praksis, og hvordan der
udvikles metoder til at styrke undervisningsdifferentieringen. Der er beskrevet, hvilke dele af det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag skolen
har særlig fokus på de(t) kommende år. Herunder bl.a. hvordan der konkret arbejdes med at implementere de enkelte dele, og hvordan ledelsen
løbende følger op på, at det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning og i skolens læringsmiljø.
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Særligt for handlingsplanen 2016
Handlingsplanens afsnit 1 om klare mål tager udgangspunkt i centralt fastsatte indikatorer for skolernes opfyldelse af erhvervsuddannelsesreformens
mål. Data for indikatorerne for de klare mål bliver løbende tilgængelige i perioden 2015-2020. Det betyder, at der i handlingsplanen 2016 ikke er tal til
rådighed for alle indikatorer. På de områder hvor data ikke er til rådighed er der anvendt egne tal. Det er vigtigt at påpege, at tal fra Ministeriets
forløbsstatisk og skolens egne tal ikke er direkte sammenlignelige. Resultatmålene på de forskellige områder er her fastsat på baggrund af resultater
fra 2014 og 2015 samt fra tidligere undersøgelser og erfaringer. Pga. endnu ikke opnået erfaring på nogle områder, (dette gør sig især gældende i
forhold til mål 3) er resultatmålene relative usikre.
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Resumé
For hvert afsnit er der kort beskrevet hovedkonklusioner i forhold til resultater, mål og indsatser. Der er for Handlingsplanen 2016 ikke tal til rådighed
for alle indikatorer for skolernes opfyldelse af erhvervsuddannelsesreformens mål. På de områder hvor data ikke er til rådighed, er der anvendt egne
tal. Det er vigtigt at påpege, at tal fra Ministeriets og skolens egne tal ikke er direkte sammenlignelige
Mål 1: Flere ansøgere skal søge GF1 direkte fra folkeskolen
Skolens resultater og måltal fremgår af skema 1.
Skema 1: Indikator for klare mål 1
Institutionsniveau

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

2013

Indikator
Ansøgertal

177

2014
Resultat
156

Landsplan (%)

2015

2016
Resultatmål

144

165

Resultat

2015
Resultat
18,50%

Antallet af ansøgere, som søger SOSU Fyn direkte fra 9. og 10. klasse, er faldet fra 177 til 144 i løbet af de sidste tre år. Skolen ønsker at vende denne
tendens. Skolens mål er derfor, at ansøgertallet skal stige fra 144 ansøgere i 2015 til 165 ansøgere i 2016. Måltallet er fastsat på baggrund af
-

At de faktiske ansøgertal direkte fra 9. og 10. klasse er faldet de sidste tre år
At der har været – og i de nærmeste år fortsat vil være - et mindre fald i antallet af afgangselever fra 9. og 10. klasse, og dermed også et fald i
rekrutteringsgrundlaget

For at tiltrække elever har skolen en række igangværende indsatser:
-

Brobygning/introforløb
Uddannelsesvejledningsaktiviteter
Forældreindsats
Den grønne boks
Åbenhus
Mobication
Ung til ung
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-

EUD10
Marketing

I 2016 har skolen valgt at igangsætte tre yderligere indsatser:
-

Helårskampagne
EUD i skolen – skolen i EUD
Survival Skills

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Skema 2 viser skolens resultater og måltal for frafald på grundforløb og hovedforløb samt overgangen fra grundforløb til hovedforløb.
Skema 2: Indikatorer for klare mål 2
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

Institutionsniveau
Resultater/forventede resultater
2014
2015

Indikator
Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb
Supplerende indikator
Frafald på grundforløb
Supplerende indikator
Frafald på hovedforløb
Supplerende indikator
Overgang fra grundforløb til hovedforløb

Resultatmål
2016

Landsplan
Resultat
2014

50 %

12,7%

Grundforløb 1. del:
9,5 %
Grundforløb 2. del:
19,1 %

Grundforløb 1. del:
9,5 %
Grundforløb 2. del:
18 %

15,8%

13,2%

7,3 %

10 %

8,4%

55,7%

79,1 %

60 %

53,7%
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Der er på GF 1 en relativ lav frafaldsprocent på 9,5. Skolen igangsætter derfor ikke umiddelbart nye indsatser i forhold til at reducere frafaldet ud over
de igangværende. Pga. det relative lave frafald i 2015 har skolen valgt at fastsætte resultatmålet for frafaldet på GF 1 i 2016 til 9,5 %
På grundforløb 2 (GF 2) er der et forholdsvist højt frafald (19,1 %). Skolen forudser også fremadrettet udfordringer hermed. Resultatmålet for 2016 er
derfor fastsat til 18 %.
Umiddelbart er der i 2015 et ekstraordinært lavt frafald på hovedforløbet samlet (7,3 %). Skolen forventer ikke at kunne fastholde dette, og har derfor
fastsat resultatmål for 2016 til 10 %.
Overgangen fra gennemført grundforløb til hovedforløb på 79,1 % for 2015, vurderer skolen at være ekstraordinært højt pga. flere omstændigheder.
Skolen forventer ikke at kunne fastholde dette og har derfor fastsat resultatmål for 2016 til 60 %. For overgangen mellem påbegyndt grundforløb og
overgang til hovedforløb har skolen fastsat resultatmålet for 2016 til 50 %.
Skolen vurderer, at den største udfordring er overgangen fra GF2 PAU til hovedforløbet PAU, da skolen har langt flere GF 2 PAU-elever, end der er
pladser på hovedforløbet. Skolen udbyder derfor et GF 2 SOSU merit-forløb, som tilbydes til de elever, som har gennemført GF 2 PAU, men ikke er
blevet optaget på PAU hovedforløbet.
Skolen har i øjeblikket flere indsatser, som skolen vurderer er med til at reducere frafaldet blandt eleverne.
-

Rettet mod GF 1 – Helhedsorienteret undervisning
Rettet mod PAU – True North Camp

Åbent læringscenter (ÅLC) er ikke en indsats, som er igangsat med det formål at fastholde eleverne, men skolens erfaringer viser, at det har en positiv
effekt på fastholdelsen. Der er ca. halvt så højt frafald blandt eleverne på GF 2 ÅLC end blandt de ordinære GF 2 elever.
Skolen vurderer, at det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i skolens nyeste pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag kan være med til
reducere frafaldet på alle uddannelserne.
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Mål 3.1: Skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan
Skolens resultatmål fremgår af skema 3.
Skema 3: Indikatorer for klare mål 3 – resultatmål 3.1
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan
Indikator
Andel elever med fag på ekspertniveau
Midlertidig indikator
Andel elever, der er i gang med fag på højere niveau end det obligatoriske
Midlertidig indikator
Andel elever, der er i gang med eux
Midlertidig indikator
Andel elever, der følger talentspor

Institutionsniveau
Skoleåret 2015/16
Resultatmål
Resultat

Landsplan
2016
Resultat

0%
30 %
0%
15 %

Da fag på ekspertniveau først er blevet udbudt fra skoleåret 2015/16, vil der i dette år endnu ikke være elever, som har fuldført med fag på
ekspertniveau. Skolen har derfor fastsat resultatmålet til 0 %.
Resultatmålet for hvor mange elever, der er i gang med fag på højere niveau end det obligatoriske er fastsat som andelen ud af alle hovedforløbselever
med tilgang i skoleåret 2015/2016. Skolen har derfor fastsat resultatmålet til 30 %
EUX bliver først udbudt fra efteråret 2016, og der vil således ikke være elever, der er i gang med EUX i skoleåret 2015/16. Skolen har derfor fastsat
resultatmålet til 0 %.
Da det på skolen kun været muligt at vælge talentspor fra december 2015, har skolen fastsat resultatmålet til 15 %
For at alle elever skal blive så dygtige som de kan, arbejder skolen på forskellige indsatsområder:
I perioden 2013-2014 har SOSU Fyn deltaget i samarbejdsprojekt under Region Syddanmarks projekt Syddanske talenter, hvor SSA-uddannelsen blev
tonet med en innovationslinje med to klasser.
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Der arbejdes derudover med talentsporet, hvortil der er nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra praksis og skolen. I gruppen arbejdes der med:
- hvordan talentspor skal implementeres i skole og i praksis
- hvordan de øgede faglige og teoretiske kompetencer kan komme i spil
- hvordan undervisningen skal tilrettelægges didaktisk og pædagogisk for at understøtte og stimulere talentfulde elever.
- hvilken forståelsesramme, der skal ligge til grund for talentbegrebet i SOSU-sammenhænge
- et dialogværktøj til spotning af talentet og en vejledende ramme til spotning af talentet/kompetenceprofil for talentet, som begge skal præsenteres
for teamledere og lærere i foråret 2016.
Der er for EUX nedsat en arbejdsgruppe, som har afholdt møder om implementeringen af EUX. Der skal i styregruppen arbejdes med, hvilken eksterne
gymnasiale samarbejdspartnere SOSU Fyn skal have, hvilken linje der skal starte op i august, og hvordan vi kan tiltrække /motivere eleverne.
Mål 3.2 Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes
Beskæftigelsesfrekvensen for færdiguddannede ses i skema 4.
Skema 4: Indikatorer for klare mål 3 – resultatmål 3.2
Institutionsniveau
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle
Beskæftigelsesfrekven
elever, så de bliver så dygtige, de kan
sen for
færdiguddannede
Indikator
0,67
Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede

Landsplan

Resultater 2013
Beskæftigelsesfrekv
Antal
ensen for
færdiguddannede
færdiguddannede
1024

0,70

Antal
færdiguddannede
33.123

Der er en samlet beskæftigelsesfrekvens for SOSU og PAU på 0,67 i 2013. Opdelt på uddannelser er der forholdsvis høj beskæftigelse blandt de
færdiguddannede på SOSU-området (0,71), mens beskæftigelsesfrekvensen blandt færdiguddannede pædagogiske assistenter er noget lavere (0,44).
PAU-elever deltager derfor i slutningen af deres uddannelse i et udslusningsforløb, hvor de bliver undervist i jobsøgning.
I oktober 2015 og januar 2016 gennemførte SOSU Fyn på lige fod med de andre SOSU-skoler en spørgeskemaundersøgelse blandt PAU-elever
dimitteret i foråret/sommeren 2015. Blandt de færdiguddannede elever var henholdsvis 51 % og 46 % i enten fast eller vikar/afløser job som
pædagogisk assistent. Henholdsvis 9 % og 19 % var i uddannelse.
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Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes
Generelt er der god trivsel blandt skolens elever, og skolen har et velfungerende samarbejde med praksis. I 2015 har der især været fokus på
forbedring af det fysiske miljø i forhold til indretning og udseende samt læringsrum til brug i undervisningen.
Derudover er der løbende fokus på medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling, da skolen vurderer, at dette har stor indvirkning på elevernes
trivsel.
På skolens afdeling i Odense Syd har skolen arbejdet med at skabe et ungemiljø for GF 1 eleverne.
Der er endnu ikke udviklet indikator for elevtrivsel.
Praktikpladsopsøgende arbejde:
Den største udfordring i forhold til antallet af praktikpladser vurderer skolen at være på PAU, hvor der derfor i 2016 er afsat 200 medarbejdertimer til
at styrke det praktikpladsopsøgende arbejde.
Skolen har ikke haft fokus på registreringen af praktikpladssøgende elever, så der er ingen praktikpladssøgende elever registreret ultimo august 2014
og 2015. Der vil i 2016 være fokus på registrering af praktikpladssøgende elever, og der er udarbejdet en procedure her for.

Det fælles pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag (PDMG):
SOSU Fyn ønsker i 2016 at opnå en række forandringer. Disse forandringer omhandler indfrielse af den politiske målsætning (Jf. bek. 1010 kap 1 stk.
2), at eleverne skal blive så dygtige, som de kan.
Det betyder, at vi på SOSU Fyn arbejder med nye måde at organisere læringen på, hvilket i det kommende afsnit illustreres gennem eksemplet Åbent
læringscenter.
Den praksisnære undervisning tænkes ind i hverdagens undervisningsforløb, hvor der arbejdes med at praksisgøre undervisningen mest muligt.
Hensigten med den praksisnære undervisning er, at eleverne erhverver sig de faglige kompetencer. Gennem projekt ”Praksisnær Undervisning” er der
yderligere bragt fokus på en række delprojekter og fire aktioner som en del af et aktionsforskningsprojekt i et samarbejde mellem SOSU Fyn og Center
for Skoleforskning på Syddansk Universitet. Projekt Praksisnær undervisning havde 13 delprojekter i perioden 2013-2015. Projektet har medført
igangsættelsen af mange praksisnære tiltag, som fortsat er i gang, eller som skaber incitament til nye innovative ideer.
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Alle lærere på skolen arbejder med undervisningsdifferentiering i den daglige undervisning. I Handlingsplan for øget gennemførelse er Projekt Flipped
Learning og Åbent Læringscenter valgt som eksempler på dette.
SOSU Fyn afholder i foråret 2016 tre pædagogiske dage, hvor der bliver arbejdet med PDMG.
På baggrund af kravet om kompetenceløft i den nye EUD-reform skal mange af skolens undervisere opkvalificeres med et undervisningsmodul
omhandlende undervisningsplanlægning og didaktik.
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1. Klare mål
Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse
Reformen sætter som resultatmål, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på mindst
30 pct. i 2025 (resultatmål 1.1).
Skema 1: Indikator for klare mål 1
Landsplanb (%)

Institutionsniveau

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

2013

Indikatora
Ansøgertal

177

2014
Resultat
156

2015

2016
Resultatmål

144

165

Resultat

2015
Resultat
18,50%

Note: Data til opgørelse af ansøgerne kommer fra optagelse.dk. På landsniveau er indikatoren for mål 1 opgjort som andel ansøgere efter 9. og 10. klasse. Da det ikke er muligt at lave
en tilsvarende andelsberegning på institutionsniveau, er indikatoren på institutionsniveau målt i absolutte tal. Tallene på institutionsniveau og landsplan er således ikke
sammenlignelige, og udviklingen i antal ansøgere er således ikke korrigeret for ændringer i antallet af elever, som har afsluttet grundskolen (populationen). Data er offentligt
tilgængelige i Datavarehuset i oktober 2015.
a Indikatoren på institutionsniveau opgøres som ”antal elever som efter 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelses 1. del af grundforløb som første prioritet” (i marts måned det
pågældende kalenderår).
b Indikatoren på landsplan opgøres som ”andel elever, som efter 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelses 1. del af grundforløb som første prioritet” (i marts måned det
pågældende kalenderår)
Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring.

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
I nedenstående vurderes udviklingen i antallet af elever, der søger direkte fra 9. og 10. klasse til SOSU Fyn. Skema 1 viser resultat og resultatmål for
antallet af elever som direkte efter 9. og 10. klasse har søgt ind på GF 1 på SOSU som første prioritet. Derudover viser skema 1 det landsdækkende
resultat for, hvor stor andel elever som efter 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelses 1. del af grundforløb som første prioritet.
Antallet af elever på SOSU Fyn, som søger direkte fra 9. og 10. klasse, er faldet fra 177 til 144 i løbet af de sidste tre år. Det skal dog påpeges, at skolen
ud over de 144 modtagne ansøgninger gennem optagelse.dk i 2015 har modtaget ca. 10 ansøgninger med posten, som således ikke indgår i de 144.
Hvorvidt det samme gør sig gældende for de andre år er uvist. Skolen vurderer, at resultatet for 2015 ikke direkte kan sammenlignes med de
foregående år pga. indførelsen af den nye EUD-reform, hvilket kan have ændret ansøgningsmønstret til grundforløbet. Der har ikke tidligere eksisteret

13

et GF 1, og der er indført karakterkrav for optagelse på grundforløbet. Disse faktorer kan have en betydning i forhold til udviklingen i antallet af
elever.
På landsplan er der 18,5 % af eleverne fra 9. og 10. klasse, som har søgt har ind på GF 1 på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. Det nationale mål
er, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 og andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025. I Region Syd
hvor SOSU Fyn er beliggende er andelen på 23,8 %, hvilket er den højeste andel sammenlignet med de øvrige regioner.
Nedenstående er en undersøgelse af, hvad der kan have været afgørende for udviklingen i antallet af ansøgere.
I tabel A ses udviklingen i antallet af ansøgere fra 9. og 10. klasse til alle landets SOSU-skoler. Modsat ansøgertallene til SOSU Fyn er der for det
samlede ansøgertal til alle de danske SOSU-skoler sket en stigning fra 2013 til 2014. Fra 2014 til 2015 er der på SOSU Fyn sket et fald i antallet af
elever der søger direkte fra 9. og 10. klasse, klasse hvilket også gør sig gældende for alle landets SOSU-skoler samlet.
Tabel A
Ansøgertal på hele landets 16 SOSU skoler
2013
2014
2015
Ansøgertal
1583
1653
1624
Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring.
Som det ses i tabel B har elevbestanden i grundskolens 9. og 10. klasse har på Fyn har været faldende fra 9930 i 2012 til 9641 i 2014. Faldet kan have
haft en lille betydning i forhold til faldet i antallet af elever på Social-og sundhedsskolen Fyn, som søger direkte fra 9. og 10. klasse. Da faldet i
elevbestanden er forholdsvis lille kan det dog kun forklare en lille del af faldet i ansøgertallet.
Tabel B
Elevbestanden i Grundskolen 9. og 10. klasse på Fyn
2012
2013
Antal elever 9. klasse
6192
5790
Antal elever 10. klasse
3738
3896
I alt
9930
9686
Kilde: Databanken

2014
5967
3674
9641
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I tabel C ses overgangen fra grundskolens 9. og 10. klasse på Fyn til GF i hovedområdet ”Sundhed, omsorg og pædagogik”. Det mest almindelige er at
søge GF1 på baggrund af en 10. klasse. Der er langt færre, der søger ind på GF1, allerede efter 9. klasse. Ansøgningsfrekvensen fra 9. klasse har været
nogenlunde konstant, hvorimod ansøgningsfrekvensen fra 10. klasse har været faldende (fra 4,4 % i 2012 til 3,4 % i 2014).
Tabel C
Overgang til uddannelse 3. mdr. efter afslutning af grundskolens 9. og 10. klasse på Fyn (absolutte tal i parentes)
2012
2013
2014
Andel med overgang til GF Sundhed, omsorg og pædagogik efter 9. klasse
0,4 % (23)
0,5 % (32)
0,4 % (22)
Andel med overgang til GF Sundhed, omsorg og pædagogik efter 10. klasse
4,4 % (181)
4,0 % (154)
3,4 % (132)
Kilde: Databanken
I tabel D ses søgningen fra folkeskolen til ungdomsuddannelser på Fyn fordelt på køn. Ud af de unge der søgte ind på en ungdomsuddannelse i 2014
på Fyn søgte 30,3 % drenge og 19,0 % piger en på en erhvervsuddannelse (4,9 % og 12,6 % inden for områderne Merkantil, Sundhed, omsorg og
pædagogik samt Krop og stil). Til sammenligning søgte 55,8 % drenge og 72,1 % piger ind på enten en almen- eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Tabel D
Søgningen til ungdomsuddannelser fra folkeskolen 2014 på Fyn
EUD-Teknik
EUD-anden
AlmenErhvervsØvrige
gymnasial
gymnasial
Drenge
25,4 %
4,9 %
32,9 %
22,9 %
13,8 %
Piger
6,4 %
12,6 %
57,3 %
14,8 %
8,9 %
Kilde: Kommunale Uddannelsesprofiler 2015 – Databanken

I alt
100 %
100 %

Note: Elever der forlader efterskoler, private skoler mv. ikke er med.
Elever der fortsætter i 10. klasse indgår ikke
EUD-anden dækker over Merkantil, Sundhed, omsorg og pædagogik samt Krop og stil
Øvrige dækker over særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, EGU, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og anden aktivitet end ungdomsuddannelse eller 10. klasse

15

I tabel E ses antallet af elever i 1. til 9. klasse i 2014 på Fyn (nyeste tal i Databanken). Der er færre og færre elever pr. årgang fra 9. og ned til 6. klasse i
2014. For 5. klasse og ned er antallet af elever pr. årgang svingende. Antallet af elever i 9. klasse for 2015 til 2017 vil derfor højst sandsynligt ligeledes
være faldende. Rekrutteringsgrundlaget for GF 1 elever på Sosu Fyn vil således være mindre, hvilket kan have betydning for antallet af ansøgere
fremover.
Tabel E
Elevbestanden i Grundskolen 2014 på Fyn (tallet i parentes er året hvor pågældende årgang går i 9. klasse)
9. klasse 8. klasse 7. klasse 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse 2. klasse 1. klasse
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
Antal elever
5967
5891
5718
5422
5731
5655
5567
5615
5683
Kilde: Databanken

I forhold til fastsættelse af resultatmål vurderer skolen, at 165 ansøgere er et realistisk og samtidig ambitiøst resultatmål for antallet af elever, der
søger direkte fra 9. og 10. klasse til SOSU Fyn i 2016. Dette begrundes med ovenstående analyse, som viser et fald i bestanden i grundskolens 9.
klasse, den historiske udvikling i antallet af ansøgere fra 9. og 10. klasse samt virkningen af skolens nuværende og fremtidige indsatser, som skal
tiltrække elever fra 9. og 10. klasse.

Igangsatte indsatser
For at øge antallet af elever der søger direkte fra 9. og 10. klasse har skolen igangsat en række indsatser på forskellige fronter Herunder
markedsføring, en række indsatser og projekter samt samarbejde med de andre erhvervsskoler, de fynske kommuner og UU- vejledningen.
Indsatserne er beskrevet i nedenstående.
Brobygning/introforløb
Skolen har hvert år et stort antal (ca. 2300 i 2014) elever fra folkeskolens 8.,9. og 10. klasse inde på skolen i introforløb eller brobygning i én til tre
dage. Når eleverne er i brobygning på skolen, bliver de af lærerne mødt med forskellige tiltag, som de kan relatere til deres hverdag. Teoretisk viden
fra SOSU-området er vanskeligt for de unge at relatere sig til ud fra deres hverdag, hvorimod den praksisnære læring giver mening for de unge og
giver dem et indblik i faget. Den praksisnære tilgang med f.eks. simulation med dukker eller mennesker er eksempelvis: Hvordan man kommunikerer
med en borger med demens eller med en borger der skal motiveres til rygestop, hvordan en borger skal vendes og hvordan der gøres rent. Herefter
kobles en kort teori-session på. Efterfølgende kan elevernes viden følges op med test på smartphones / iPads gennem f.eks. tiltag som padlet, kahoot
(som er nogle af de teknologier, som eleverne kender fra deres hverdag i folkeskolen) eller ved en diskussion. Elevernes motiveres også til læring
gennem bevægelse ved et huskepil, hvor de motiveres af at få viden mens de bevæger sig for at tilegne sig ny viden om, hvor længe man f.eks. skal gå
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for at forbrænde slik. I naturfag laver de forsøg med forskellige rengøringsmidler og ser konsekvenserne og uhensigtsmæssige handlinger i borgernes
hjem. Skolen mener, at den praksisnære læring giver brobygningseleverne et godt indblik i, hvordan det er at gå på SOSU Fyn, og et indblik i hvilke
arbejdsfunktion de kommer til at bestride. Samtidig fungerer brobygningen som reklame til at rekruttere nye elever til skolen.
Uddannelsesvejledere informerer
Skolens uddannelsesvejledere deltager løbende i forskellige arrangementer for at skabe opmærksomhed og informere om skolens uddannelser. Bl.a.
besøger vejlederne folkeskoler, efterskoler og 10. klasses centre, hvor de holder oplæg om skolens uddannelser.
Det er skolens erfaring, at for specielt de unge ansøgere har forældrene en stor betydning i forhold til valg af uddannelse. Skolen har derfor stort
fokus på at informere forældre til unge i folkeskolens 9. og 10. klasse om vores uddannelser. Skolens vejledere deltager på messer i UU-regi, hvor de
sammen med andre erhvervsskoler holder oplæg til forældrene om erhvervsuddannelser generelt og om mulighederne for at tage en videregående
uddannelse med en erhvervsuddannelse.
Projekt ”Forældreindsatsen: Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse”.
Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Social- og Sundhedsskolen FVH, Campus Vejle, SOSU Fyn, Tietgen Business og Kold
College og har til formål at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne til forældrene. Forældrene har en stor indflydelse på de unges valg af
uddannelse, men de ved for lidt om, hvad især erhvervsuddannelserne indeholder af muligheder for videre uddannelse. Målet med forældreindsatsen
er at øge antallet af unge, der tager den direkte vej til en erhvervsuddannelse, så de ikke laver et forkert uddannelsesvalg i første forsøg. Indsatserne
indbefatter blandt andet fokusgrupper med forældre, et forældresite og vejledning på forældremøder. Projektet løber fra den 1. oktober 2013 til den
1. august 2016.
Den Grønne boks
Odense Kommune står sammen med de fire erhvervsskoler Kold College, Tietgen Skolen, SOSU Fyn og Syddansk Erhvervsskole bag initiativet til ”Den
grønne boks”, som er en fysisk bygning placeret centralt i Odense. Den Grønne Boks er et oplevelses- og vejledningstilbud, hvor man kan få viden om
mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser. De fire erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledningen tilbyder viden om, hvad man kan
bruge en erhvervsuddannelse til. Der er vejledere fra såvel erhvervsuddannelserne som fra Ungdommens Uddannelsesvejledning til stede i boksen.
De kan svare på spørgsmål og vejlede om erhvervsuddannelserne. Målet med boksen er at øge prestigen ved at tage en erhvervsuddannelse. Den
henvender sig til 7.-10. klasse samt ledige under 30 år.
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Åbenhus på SOSU Fyn/erhversskolernes dag
På erhvervsskolernes dag i november 2015 havde SOSU Fyn åbenhus på alle skolens fire afdelinger. De besøgende kunne her få information om
skolens uddannelser og stille spørgsmål til nuværende elever og lærere. På de enkelte afdelinger var der arrangeret forskellige aktiviteter der gav et
indblik i, hvordan det er at gå på skolen.
Mobication
Fra 2012 til 2014 har skolens afdeling i Middelfart i samarbejde med UU-Lillebælt og Middelfart Kommune været med i projekt ”Mobication”.
Efterfølgende er projektet overgået til drift. Formålet er at synliggøre erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej. I foråret eller efteråret
deltager 8. klasser fra folkeskoler i Middelfart Kommune i Mobication. Fra afdelingen i Middelfart er der en fast lærer tilknyttet, som sammen med
lærere fra de deltagende 8. klasser planlægger forløbet. Eleverne fra 8. klasse er på afdelingen i 3 dage, hvor de bliver undervist af lærere fra SOSUskolen, men i fag fra folkeskolen. I løbet af de tre dage er eleverne også på virksomhedsbesøg på et plejecenter. Elevernes læring sker således i en ny
kontekst med fokus på fagenes anvendelighed i det videre uddannelsesforløb og ikke mindst på arbejdsmarkedet. På den måde kan de unge se
sammenhængen mellem det de lærer i grundskolen, det kommende uddannelsesvalg og arbejdsmarkedet.
Ung til ung
”Ung til ung” indsatsen har kørt i de sidste 3 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 herunder SOSU-uddannelsen. Til mødet
er der oplæg fra SOSU-skolens elever, hvor de fortæller om, hvordan det er at gå på skolen, og hvad de vil bruge deres uddannelse til. Det er skolens
erfaring, at indsatsen er en stor succes i forhold til at informere om skolens uddannelser. Mange af forældrene har en forud indfattet idé om, hvad en
erhvervsuddannelse er og bliver overraskede over, at dette ikke stemmer overens med virkeligheden. Da forældrene som tidligere nævnt har en stor
indflydelse på de unges valg af uddannelse, er det vigtigt at forældrene har den korrekte viden om skolens uddannelser.
EUD10
Elever som endnu ikke er afklarede i forhold til uddannelsesvalg eller ikke har en adgangsgivende karakter fra folkeskolen i forhold til en
erhvervsuddannelse, har mulighed for et EUD10 forløb. SOSU Fyn har et samarbejde med 10. klasser på Fyn om EUD10. EUD10 svarer til en almindelig
10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne. Derudover deltager eleverne i 6 ugers brobygning. Målet er at gøre eleverne fagligt
parate til at vælge den rette erhvervsuddannelse.
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Nye indsatser
Marketing – Helårskampagne
Skolen arbejder konstant med at markedsføre vores uddannelser og tiltrække elever. Fra foråret 2014 ansatte skolen en kommunikationsmedarbejder
bl.a. for at styrke skolens branding og markedsføring. Et vigende søgetal, manglende dimensionering og en ny reform sætter elevrekrutteringen som
1. prioritet for kommunikationsarbejdet 2016.
Skolen har I løbet af de sidste år dels fået udarbejdet og dels selv udarbejdet analyser/undersøgelser for at kunne målrette vores markedsføring bedst
muligt:
2009-analysen:
Skolen fik produceret “Kommunikationsstrategi for flere ansøgere” af bureauet Bysted. Denne fremviste bl.a. følgende:
- At social- og sundhedsuddannelsen opfattes som værende lavstatus.
- At positive hverdagshistorier er vigtige for skolens image.
- At information/indspark om uddannelserne fås via netværket (familie og bekendte).
Image-analyse:
Derudover fik Danske SOSU-Skoler foretaget en analyse i forbindelse med image-kampagnen “En uddannelse i livskvalitet” i 2015. Analysen formål var
at afdække SOSU-arbejdet/uddannelsens identitet. Konklusionen på dette var:
-

At det ikke er muligt at konkurrere på høj faglighed sammenlignet med andre ungdomsuddannelser. (Note: Dette er IKKE ensbetydende med,
at vi har en lav faglighed, men tungere uddannelser har mere at byde på i mediebilledet).
At elever på SOSU-uddannelserne er nogle der vil andre det godt.
At det vi lærer eleverne er, at give borgerne livskvalitet. Derfor har vi et særligt adgangskrav - udover gode karakterer ser vi også gerne gode
karaktertræk. Eleverne skal være glade for at arbejde med mennesker og have lyst til at hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv. Skolen søger
dem, der vil andre det godt.
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Medieundersøgelse:
Skolen har i to omgange foretaget en medieundersøgelse iblandt nye elever, som viser:
- At forældre og netværk har en stor påvirkning på de unge ansøgeres valg af uddannelse
- At potentielle elever og deres netværk er storbrugere af Facebook.
- At unge ansøgere i høj grad også benytter Instagram og Snapchat.
- At de fynske ugeaviser samt Søndagsavisen i nogen grad bliver læst.
- At skolens hjemmeside er en vigtig informationskilde for ansøgere.
På baggrund af de to analyser og medieundersøgelsen, vil rekrutteringen for 2016 derfor basere sig på “En uddannelse i livskvalitet” i annoncering,
historieproduktion og pressekontakt. Dette vil formodentligt afhjælpe opfattelsen af SOSU-uddannelsen som værende lavstatus, og samtidig målrette
sig mod potentielle elever i det netværk, typisk forældrene, som præger deres beslutninger om uddannelse. For at få dette til at fungere så effektivt
som muligt, vil samarbejdet blive fortsat og styrket i kommunikationsarbejdet mellem alle de fynske erhvervsuddannelsesinstitutioner inkl. EUCLillebælt, SOSU-skoler i Region Syddanmark samt Kommunikationsnetværket for danske SOSU-skoler.
Tidligere har skolen kørt kampagner et par gange om året, men da kommunerne og Regionen nu står for optaget, og at vi ikke ved, hvornår en potentiel
elev tager beslutningen om sin uddannelse vælger skolen derfor at køre en helårskampagne, hvor vi bestræber os på at være synlige hele året ud fra de
ressourcer, der er til rådighed. Dette har en direkte sammenhæng mellem skolens branding og rekruttering, hvor vi skal fremstå som en attraktivt sted
at uddanne sig.
EUD i Skolen, skolen i EUD
I 2016 igangsættes projekt ”EUD i Skolen, skolen i EUD”, som er et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense, fem kommuner
(Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense) og 5 erhvervsskoler (SOSU Fyn, Tietgen, Kold, Syddansk Erhvervsskole og Handelsgymnasiet Vestfyn).
Projektets overordnede mål er at understøtte og implementere tiltag i grundskolerne, som bidrager til, at flere unge begynder og gennemfører en
erhvervskompetencegivende uddannelse efter grundskolen. Tiltagene indeholder to hovedaktiviteter: Valgfagssamarbejde og Uddannelse & Job.
Valgfagssamarbejde vil implementere EUD valgfag og udvikle et samarbejde om EUD valgfag i og mellem de fem erhvervsskoler i Odense og Assens
samt grundskolerne i de fem ovenstående kommuner. Valgfagene skal motivere og introducere til en erhvervsuddannelse.
Uddannelse & Job skal understøtte og implementere en kvalificeret planlægning og undervisning i det timeløse emne Uddannelse & Job i samarbejde
med grundskoler, UUO, lokale virksomheder og de fem erhvervsskoler. Herunder forventes det at implementere og/eller understøtte flere
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underaktiviteter. Omdrejningspunktet for alle aktiviteter er at styrke elevernes indsigt i sammenhængen mellem EUD og jobmuligheder samt
kvalificere uddannelsesvalget.
Målgruppen for projektet er elever fra 8.-10. klasse, og den primære målgruppe er den andel af eleverne, som umiddelbart orienterer sig mod
gymnasiet uden at være tilstrækkelig udfordret på deres uddannelsesudvalg, samt de elever som endnu ikke er afklarede mht. deres uddannelsesvalg.
Projektet skal bl.a. gøre alle samarbejdspartnere til en aktiv del af partnerskaberne og derigennem skabe stærkere relation til både
ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Inspirere og motivere unge til at indse/opleve/forstå at der er gode karrieremuligheder med EUD uddannelse.
Survival Skills
”Survival Skills” er et koncept udviklet i et samarbejde mellem nordjyske erhvervsskoler, Region Nordjylland og eventbureauet By Mathew. Survival
Skills er tre gamedays, 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.
Den originale model fra Nordjylland har et godt udgangspunkt, men dette ønskes forbedret til en version 2, hvor erhvervsuddannelserne i EUD-Fyn
samarbejdet indgår. Konceptet er i skrivende stund under udvikling i EUD-Fyn samarbejdsgruppen. Ønsket er et iPad-spil, hvor der appelleres til
generation ”digital natives”. Eleverne fra grundskolen kommer på besøg hos skolerne, og via gamification som et bærende element, er formålet at
give eleverne viden om, hvor mange steder erhvervsuddannede er repræsenteret i samfundet. Igennem multiplaying og konkurrence vil eleverne
eksempelvis få forståelse for de mange erhvervsuddannelser der er i spil, når et produkt skal på markedet, når Hr. Hansen skal på hospitalet osv.
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Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Reformen sætter som resultatmål, at fuldførelsen skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025 (resultatmål 2.1.).
Skema 2: Indikatorer for klare mål 2
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

Institutionsniveau
Resultater/forventede resultater
2014
2015e

Indikatora
Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb
Supplerende indikator
Frafald på grundforløb

50,0 %

12,7%

Grundforløb 1. del:
9,5 %
Grundforløb 2. del:
19,1 %

Grundforløb 1. del:
9,5 %
Grundforløb 2. del:
18,0 %

15,8%

13,2%

7,3 %

10,0 %

8,4%

55,7%

79,1 %

60,0 %

53,7%

b

Supplerende indikatorc
Frafald på hovedforløb
Supplerende indikatord
Overgang fra grundforløb til hovedforløb

Resultatmål
2016

Landsplan
Resultat
2014

Note: Data for indikatorerne baserer sig på ministeriets forløbsstatistik på et kalenderår (ikke skoleår som tidligere anvendt). Data er offentligt tilgængelige i Datavarehuset i marts
2016/september 2016 (jf. bilag 1 i vejledningen).
a Indikatoren opgøres som ”andel elever, som påbegynder et grundforløb og efterfølgende (senest 3 måneder herefter) kommer i hovedforløb”.
b Den supplerende indikator opgøres som ”andel elever, der senest 3 måneder efter start på grundforløbet afbryder uden omvalg”.
c Den supplerende indikator opgøres som ”andel elever, der senest 3 måneder efter start på hovedforløbet, afbryder”.
d Den supplerende indikator opgøres som ”andel elever, der gennemfører grundforløbet og senest 6 måneder herefter opnår en uddannelses- eller skoleaftale”.
e Da der endnu ikke er data for hele 2015 i forløbsstatistikken, har skolen anvendt egne tal for 2015. Vær opmærksom på, at tallene baserer sig på kalenderår, ikke skoleår som tidligere
anvendt.
Datakilde: admsys, Styrelsen for It og Læring.

I det følgende er udviklingen i skolens resultater for de enkelte indikatorer beskrevet. For hhv. grundforløbet samlet (GF 1+GF 2), GF 1, GF2, hovedforløb
og overgangen mellem grund- og hovedforløb er der beskrevet, hvilke forhold der har været afgørende for udviklingen i frafald og fastholdelse samt
argumentation for resultatmål for 2016. For hver uddannelse er der efterfølgende en beskrivelse af de indsatser skolen har igangsæt eller vil igangsætte.
Skema 2 viser frafald på grundforløb og hovedforløb samt overgangen fra grundforløb til hovedforløb.
-

Hovedindikatoren Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb er andelen af de elever, som påbegynder GF 2 og inden for 3 måneder
efter færdiggjort GF 2 starter på hovedforløbet.
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-

Den supplerende indikator Frafald på grundforløb er andelen af elever, der inden for de første 3 måneder af henholdsvis GF 1 og GF 2 afbryder
uddannelsen. Frafaldsprocenten er opdelt på GF 1 og GF 2.
Den supplerende indikator Frafald på hovedforløb er andelen af elever, der inden for de første 3 måneder af hovedforløbet afbryder
uddannelsen. Hovedforløb dækker over både SOSU-uddannelsens trin 1 og 2 samt PAU.
Den supplerende indikator Overgang fra grundforløb til hovedforløb er andelen af elever, som gennemfører GF 2 og inden for 6 måneder efter
færdiggjort GF 2 starter på hovedforløbet.

Grundforløb – samlet
Som det ses i tabel F har frafaldet på grundforløbet samlet svinget de sidste 4 år og er i 2015 ifølge egne tal på 16,6 % efter 3 måneder. Dette kan dog
ikke direkte sammenlignes med frafaldsprocenten for 2012-2014, da disse er trukket fra forløbsstatistikken. Sammenlignes skolens frafaldstal for 2012
til 2014 med de gennemsnitlige frafaldstal for alle SOSU-skolerne og alle erhvervsskolerne har SOSU Fyn mindre frafald i både 2013 og 2014. Der er
endnu ikke tal for 2015.
Tabel F
Frafald grundforløb samlet efter 3 måneder (absolutte tal i parentes)
2012
2013
2014
2015 (egne tal)
SOSU Fyn
14,0 % (68)
9,6 % (42)
12,7 % (49)
16,6 % (86)
Alle SOSU-skoler
12,9 %
11,9 %
13,1 %
Alle erhvervsskoler
15,1 %
14,0 %
15,8 %
Kilde: 2012-2014: Forløbsstatistikken- admsys, Styrelsen for It og Læring, 2015: egne tal

GF 1 - Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
Der er ifølge egne tal på GF 1 relativt lavt frafald på 9,5 %. Skolen vurderer, at en af årsagerne hertil kan være, at eleverne kun kan påbegynde GF én
gang. Skolens uddannelsesvejledere gør det meget klart over for eleverne, at de kun har én chance og opfordrer dem på det kraftigste til at gennemføre.
Skolen vurderer derudover, at indførelsen af det nye karakterkrav for optagelse på erhvervsuddannelsernes grundforløb vil sortere nogle af de fagligt
svageste elever fra i forhold til tidligere, hvilket vil have en effekt i forhold til at reducere frafaldet på grundforløbet.
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Da GF 1 blev indført i forbindelse med den nye EUD-reform eksisterer der derfor ingen frafaldsdata fra før 2015 herpå. For at se udviklingen i frafaldet
over tid er der i tabel G frafald på grundforløbet for elever på 17 år og derunder som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med GF 1. Der vil højst
sandsynligt være nogle af de 17 årige, som efter den nye EUD reform skulle have gået på GF 2. Frafaldet for de unge er fra 2012-2014 steget væsentligt
fra 8,8 % til 13,9 %. På trods af at frafaldstallet for 2015 ikke direkte kan sammenlignes med tallene for 2012-2014, ser det dog umiddelbart ud til at
frafaldet igen er faldet.
Tabel G
Frafald 17 år og derunder/GF 1 efter 3 måneder SOSU Fyn (absolutte tal i parentes)
2012
2013
2014
2015 (egne tal)
8,8 % (21)
11,2 % (22)
13,9 % (20)
9,5 % (13) (GF 1)
Kilde: 2012-2014: Forløbsstatistikken- admsys, Styrelsen for It og Læring, 2015: egne tal
Skolen vælger at fastsætte frafaldsresultatet for 2015 på 9,5 % som resultatmål for 2016. Skolen vurderer dette til at være et realistisk mål, men også
ambitiøst på grund af det relativ lave frafald.

Indsatser rettet mod GF 1
Helhedsorienteret undervisning
Historisk set har skolen haft udfordringer med frafald på skolens grundforløb. Fra august 2015 blev der på af skolens afdeling i Odense Syd i gangsat
projekt ”Helhedsorienteret undervisning” som løber frem mod sommeren 2016. Projektet er et samarbejde mellem SOSU Fyn og Fastholdelses
Taskforce. Helhedsorienteret undervisning er et værktøj, hvis formål er at arbejde med det almenfaglige i det fagfaglige, hvor undervisningen
gennemføres differentieret som en integreret del af undervisningen på baggrund af elevernes realkompetencevurdering og dermed sikre fastholdelse
af eleverne i uddannelse. Målgruppen for indsatsen på SOSU Fyn er i første omgang elever fra skolens GF 1 - elever som har potentiale for en
erhvervsuddannelse, men som af forskellige grunde har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse. Tanken bag projektet er, at den
helhedsorienterede undervisning styrker samarbejdet omkring og med den enkelte elev og er målrettet elever med lave almenfaglige kompetencer,
især elever med anden etnisk baggrund. Den helhedsorienterede undervisning samler læringsaktiviteterne omkring den fagfaglige dimension og styrker
samspillet mellem praksis og teori, så grundforløbets aktiviteter giver mening for eleven, og giver ham/hende mulighed for at øge sin indlæring. Den
helhedsorienterede undervisning sætter fokus pa det almenfaglige i det fagfaglige, så svage almenfaglige kompetencer ikke bliver barrierer for
indlæringen af grundforløbets faglige kompetencemål.
På grund af det relative lave frafald på GF 1 vurderer skolen, at der ikke er behov for at igangsætte yderligere indsatser.
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GF 2 - Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
På GF 2 er frafaldsprocenten for 2015 ifølge egne tal på 19,1 % og således væsentlig højere end på GF 1. For at se udviklingen i frafaldet over tid er
nedenstående tabel H med frafald på grundforløbet for elever på 18 år og derover, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med GF 2. Frafaldet for GFeleverne over 18 år har været svingende fra 19,2 % i 2012 med et kraftigt fald i 2013 til 8,3 % i 2013 og igen en stigning til 12,0 % i 2014. På trods af at
frafaldstallet for 2015 ikke kan direkte sammenlignes med tallene for 2012-2014, tyder det desværre på at frafaldet for elevgruppen igen er steget.
Tabel H
Frafald 18 år og derover/GF 2 efter 3 måneder SOSU Fyn (absolutte tal i parentes)
2012
2013
2014
2015 (egne tal)
19,2 % (47)
8,3 % (20)
12,0 % (29)
19,1 % (73) (GF 2)
Kilde: 2012-2014: Forløbsstatistikken- admsys, Styrelsen for It og Læring, 2015: egne tal
I tabel I ses det, at der kun er en relativ lille forskel i frafaldet på GF 2 rettet mod SOSU og GF 2 rettet mod PAU med et frafald på 18,0 % på GF 2 SOSU
og 19,7 % på GF 2 PAU.
Tabel I
Frafald GF 2 efter 3 måneder SOSU Fyn 2015 (absolutte tal i parentes)
GF 2 SOSU
GF 2 PAU
18,0 % (23)
19,7 % (43)
Kilde: Egne tal
Frafaldet for GF 2 er relativt højt. Da næsten alle eleverne efter implementeringen af den nye EUD-reform skal gennemføre et GF 2 forløb antager
skolen, at noget af det frafald som tidligere var social- og sundhedshjælperuddannelsen har flyttet sig til GF 2, da det er her eleverne starter og har
deres første møde med skolen. Skolen formoder derfor, at GF 2 også i fremtiden vil være en af skolens største udfordringer i forhold til frafald. Det skal
bemærkes, at der højst sandsynligt vil være forskel på frafaldet blandt eleverne på forårsoptaget og på efterårsoptaget. Der er blandt eleverne på
forårsoptaget på GF 2 en stor del af eleverne, som kommer direkte fra GF 1 og skolen formoder, at frafaldet blandt disse elever er lavere, da de allerede
går på skolen. Frafaldet vil i så fald være lavere på forårsoptaget end på efterårsoptaget på GF 2. Skolen fastsætter på baggrund af ovenstående
resultatmålet for 2016 til at være på 18 %.
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Indsatser rettet mod GF 2
Åbent læringscenter (ÅLC)
Åbent læringscenter (ÅLC) er ikke en indsats, som er igangsat med det formål at fastholde eleverne, men skolens erfaringer viser, at det har en positiv
effekt på fastholdelsen. Den pædagogiske tankegang bag ÅLC tager udgangspunkt i skolens pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag (PDMG)
(se afsnit 3 for uddybende beskrivelse.)
De elever, der har mulighed for et afkortet forløb, bliver tilknyttet skolens åbent læringscenter (ÅLC), (se endvidere afsnit om det). Forløbet kan have
en varighed fra 8 til 20 uger afhængig af elevens merit. Eleverne starter på forskellige tidspunkter, hvor de eksisterende elever tager i mod og hjælper
de nye. De eksisterende elever får derved et stort ansvar over for de nye elever, som føler sig velkomne. Dette er med til at styrke den sociale
sammenhængskraft og dermed fastholdelsen.
Sammenlignes frafaldet på det ordinære grundforløb med skolens ÅLC er frafaldet blandt eleverne på ÅLC halvt så højt som på det ordinære GF 2 (tabel
J).
Tabel J
Frafald efter 3 måneder på grundforløb 2 startet i august 2015
Antal frafaldne
ud af elever i alt
Frafaldsprocent
Ordinært GF 2
44 ud af 171
25,6 %
Åben læringscenter
22 ud af 176
13,8 %
Kilde: Egne tal
Skolen vurderer at elementerne i ÅLC er med til at motivere og dermed fastholde eleverne, hvilket afspejles i frafaldstallet. Det skal dog påpeges, at
eleverne som bliver optaget på ÅLC ofte vil være fagligt stærkere end eleverne på det ordinære GF, hvilket muligvis kan være medforklarende til det
lave frafald.
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Overgang fra grundforløb til hovedforløb - Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
Som det ses i tabel K er der i 2015 ifølge skolens egne tal 79,1 % af de elever, som har gennemført et grundforløb i 2015, som har opnået en
uddannelsesaftale inden for 6 måneder. Til sammenligning er der i 2014 kun 55,7 % af skolens grundforløbselever, som inden for 6 måneder har opnået
en uddannelsesaftale på et hovedforløb. Andelen af elever, der gennemfører et grundforløb og fortsætter på et hovedforløb, er således steget markant.
Sammenligningen skal dog tages med forbehold, da tallet for 2014 er udtrukket af forløbsstatistikken. Det er på baggrund af forløbsstatistikken ikke
muligt at sammenligne med tidligere år, da disse opgøres efter 2 og 10 måneder.
Tabel K
Overgang fra grundforløb til hovedforløb efter 6 måneder
2014
2015 (egne tal)
Antal gennemførte Grundforløb
296
378
Antal uddannelsesaftaler SOSU
128
257
Antal uddannelsesaftaler PAU
37
42
Antal uddannelsesaftaler i alt
165
299
Andel i procent Hovedforløb
55,7 %
79,1 %
Kilde: Egne tal
Skolen vurderer, at resultatet for overgang fra gennemført grundforløb til hovedforløb for 2015 på 79,1 % er ekstraordinært højt. Det skyldes helt
særligt SSH-forløb, der blev oprettet i december 2015. Dette hold bestod af elever på forkortet GF 2, som gik direkte videre på et social- og
sundhedshjælper-uddannelsesforløb, som ekstraordinært blev oprettet i december 2015. Ud af 85 elever med afsluttet GF 2 i november 2015 gik 80
elever videre på SSH. Derudover vil der i 2016 være et stort antal gennemførte GF 2 PAU’er, som ikke har mulighed for at blive optaget på PAUhovedforløbet pga. det noget mindre antal hovedforløbspladser end antallet af gennemførte GF 2 elever. Skolen forventer derfor ikke at kunne
opretholde et tilsvarende højt resultat i 2016, og har derfor fastsat et resultatmål på 60 %.
Resultatmål for påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb fastsætter skolen på baggrund af resultatmålet for overgang fra gennemført
grundforløb til hovedforløb. Forskellen mellem de to indikatorer må være frafaldet på GF 2, og skolen fastsætter resultatmålet til 50 %

Indsatser rettet mod overgangen fra GF til HF
Overgangsforløb fra GF 2 PAU til GF 2 SOSU
Efter implementeringen af den nye EUD reform har skolen på GF 2 udfordringer i forhold til overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. Dette gør
sig gældende på GF2 rettet både mod SOSU og mod PAU men på forskellig vis. På GF 2 rettet mod SOSU har skolen på nuværende tidspunkt for få elever
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i forhold til at opfylde KL’s udmeldinger om antallet af praktikpladser på SOSU hovedforløb. Det samme gør sig gældende for ansøgere til GF 2 SOSUoptaget foråret 2016, hvor vi på nuværende tidspunkt har modtaget for få for ansøgere i forhold til hvad der er budgetteret med. På grundforløb 2
rettet mod PAU har skolen den modsatte udfordring, hvor vi har et meget stort antal ansøgere til GF 2 PAU. Som det fremgår i tabel L er antallet af
ansøgere til GF 2 PAU langt over antallet af pladser på hovedforløbet.
Tabel L
SOSU
PAU

Estimat for optagne GF 2 foråret 2016
250
200

Pladser på hovedforløb efteråret 2016
Ca. 365
Ca. 65

For at imødekomme denne ”fødekæde”-problematik vil skolen sammensætte og vejlede til et GF 2 SOSU merit-forløb (ÅLC) som tilbydes til de elever
som har gennemført GF 2 PAU, men ikke er blevet optaget på PAU hovedforløbet. Disse vil have gode chancer for at blive optaget på SOSUhovedforløbet. Denne ordning vil gøre det muligt at flytte nogle elever fra PAU til SOSU, således at flere elever med et grundforløb får en
uddannelsesaftale på et hovedforløb. Det er endnu uvist hvor mange, der vil tage imod tilbuddet.

Kombinationsuddannelse
Skolen har gjort sig overvejelser om at udvikle og på forsøgsbasis afprøve en ny uddannelse, som kombinerer elementer fra SOSU-uddannelsen og PAuddannelsen, hvor til både GF 2 SOSU og GF 2 PAU vil være adgangsgivende, men har endnu ikke en forsøgsbeskrivelse klar.

Hovedforløb - Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
Frafaldet på hovedforløbet har lige som på grundforløbet været svingende de sidste 4 år med det højeste frafald på 13,2 % i 2014. På trods af at
frafaldstallet for 2015 ikke kan direkte sammenlignes med tallene for 2012-2014 tyder det på, at frafaldet for hovedforløbet er faldet markant til 7,3 %.
En af forklaringerne kan som tidligere nævnt være, at noget af det frafald som tidligere var på hovedforløbet er flyttet til GF 2.
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Sammenlignet med alle SOSU-skoler er frafaldet for SOSU Fyn i årene 2012 og 2013 lavere og for 2014 det samme. Som det ses i tabel M ligger frafaldet
for alle erhvervsskolerne i alle tre år væsentlig under SOSU Fyn og alle SOSU-skolerne samlet.

Tabel M
Frafald Hovedforløb samlet efter 3 måneder (absolutte tal i parentes)
2012
2013
2014
2015 (egne tal)
SOSU Fyn
11,3 % 10,9 % 13,2 %
7,3 % (69)
Alle SOSU-skoler
12,3 % 13,1 % 13,2 %
Alle erhvervsskoler
7,7 %
7,4 %
8,4 %
Kilde: 2012-2014: Forløbsstatistikken- admsys, Styrelsen for It og Læring, 2015: Egne tal
I tabel N ses frafaldet fordelt på SOSU og PAU. For SOSU-uddannelsen er frafaldet steget fra 2012/13 til 2014, men ifølge skolens egne tal er frafaldet
faldet markant i 2015 til 7,6 %. Der skal stadig tages forbehold for, at tallene ikke direkte kan sammenlignes. For PAU er frafaldet generelt lavt, men
svinger lidt fra år til år. Ifølge skolens egne tal er frafaldet steget til 4,9 %, hvilket dog stadig er relativt lavt.
Tabel N
Frafald Hovedforløb efter 3 måneder
2012
2013
2014
2015 (egne tal)
SOSU
12,3 % (118) 12,1 % (114) 15,0 % (136)
7,6 (63)
PAU
3,8 % (5)
2,3 % (3)
1,5 % (2)
4,9 (6)
Kilde: 2012-2014: Forløbsstatistikken- admsys, Styrelsen for It og Læring, 2015: egne tal
Skolen vurderer, at det vil være en meget stor udfordring at bibeholde det meget lav frafald på hovedforløbet på 7,3 % og fastsætter derfor resultatmålet
på 10 %. Dette ligger noget under resultatet for 2014 på 13,3 % og skoler vurderer derfor 10 % som ambitiøst.

Indsatser rettet mod hovedforløb - SOSU
De gode erfaringer med ÅLC vil skolen overføre til enkelte hold på af social- og sundhedshjælperuddannelsen. Vi forventer, at dette vil have en positiv
effekt i forhold til fastholdelsen af eleverne.
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Indsatser rettet mod hovedforløb - PAU
True North
I de sidste 3 år har de nye elever på den PAU været på ”True North Camp” i den første uge af deres uddannelse. True North Campen er primært
faciliteret af skolens egne lærere, og har det overordnede formål at forbedre unges livskvalitet. I forhold til skolens elever handler det om at gøre dem
parate til uddannelsen ved at styrke eleverne personligt og socialt, så de bedre kan håndtere den faglighed og de udfordringer, de møder. Dette gøres
blandt andet ved at styrke elevernes tro på sig selv samt skabe gode relationer eleverne imellem og mellem elev og lærer. Når eleverne bliver bedre
til at navigere i fællesskaber, bliver mere robuste, skaber det tryghed hos eleverne og det er med til at gøre dem læringsparate. Konkret lærer
eleverne at knytte bånd gennem forskellige lege, rollespil, øvelser og teams. Derudover er et af de væsentlige mål at undervise eleverne i at tage
personligt lederskab, tage ansvar for eget liv, sætte sig mål og gå efter dem. Det langsigtede mål med at sende skolens PAU-elever på True North
Campen er at styrke eleverne til at kunne gennemføre uddannelsen og derved forebygge frafald.
På GF 2 rettet mod PAU anvendes der i undervisningen også elementer fra True North konceptet.

Indsatser generelt
Skolen vurderer, at vi ved at ændre den måde, hvor på skolen møder eleverne kan være med til at reducere frafaldet. I forhold til tidligere hvor fokus
har været på at støtte og hjælpe eleverne møder lærerne nu eleverne på en anden måde. Eksempelvis bliver alle eleverne ikke som tidligere tildelt en
kontaktlærer, men i stedet er der en tovholder for hvert hold, hvor det er et fælles ansvar mellem elev og lærer at få løst opståede problematikker. På
den måde bliver eleverne ikke fra starten taget i hånden og gjort til nogle der skal hjælpes. I stedet stiller skolen store krav om at eleverne selv tager
ansvar for deres uddannelse og for egen læring. Dette bliver specielt udmøntet på skolens ÅLC.
Derudover har skolen en formodning om, at vi med udgangspunkt i skolens PDMG, herunder den praksisnære undervisning, kan fastholde elever på
alle skolens uddannelser.
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Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Reformen sætter følgende resultatmål:
3.1.

Andelen af de dygtigste elever – målt ved andel elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske
minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg – skal øges år for år.

Skema 3: Indikatorer for klare mål 3 – resultatmål 3.1
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan
Indikatora
Andel elever med fag på ekspertniveau
Midlertidig indikatorb
Andel elever, der er i gang med fag på højere niveau end det obligatoriske
Midlertidig indikatorc
Andel elever, der er i gang med eux
Midlertidig indikatord
Andel elever, der følger talentspor

Institutionsniveau
2016
Resultatmål
Resultat

Landsplan
2016
Resultat

0%
30 %
0%
15 %

Note: Der eksisterer endnu ikke data for indikatorerne, da de alle baserer sig på ny registreringspraktik. Data er først offentligt tilgængelig i Datavarehuset i september 2016. (jf. bilag 1
i vejledningen).
a Indikatoren opgøres som ”andel af fuldførte elever med minimum ét fag på ekspertniveau i skoleåret 2015/2016 ift. alle fuldførte elever i skoleåret”
b Den midlertidige indikator opgøres som ”andel elever med tilgang i skoleåret 2015/16, der har eller har haft fag på højre niveau end det obligatoriske fastsat af de faglige udvalg ift. alle
elever med tilgang i skoleåret”.
c Den midlertidige indikator opgøres som ”andel eux-elever med tilgang til grundforløbets 2. del i skoleåret 2015/2016 ift. alle elever med tilgang til grundforløbets 2. del i skoleåret”.
d Den midlertidige indikator opgøres som ”andel elever, der følger talentspor med tilgang i skoleåret 2015/2016 ift alle elever med tilgang i skoleåret”.
Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring

Fastsættelse af resultatmål
I nedenstående afsnit fastsættes resultatmål for andelen af elever fag på højere niveau end det obligatoriske, som ses i skema 3.
Da fag på ekspertniveau først er blevet udbudt fra skoleåret 2015/16, vil der i dette år endnu ikke være elever, som har fuldført med fag på
ekspertniveau. Skolen fastsætter derfor resultatmålet til 0 %.
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Resultatmålet for hvor mange elever, der er i gang med fag på højere niveau end det obligatoriske er fastsat som andelen ud af alle hovedforløbselever
med tilgang i skoleåret 2015/2016. Skolen fastsætter resultatmålet til 30 %
EUX bliver først udbudt fra efteråret 2016, og der vil således ikke være elever, der er i gang med EUX i skoleåret 2015/16. Skolen fastsætter derfor
resultatmålet til 0 %.
Resultatmålet for hvor mange elever, der følger talentspor er fastsat som andelen ud af alle hovedforløbselever med tilgang i skoleåret 2015/2016.
Skolen fastsætter resultatmålet til 15 %. Det har på skolen kun været muligt at vælge talentspor fra december 2015. Elever startet i efteråret 2015 har
således ikke haft mulighed for at vælge talentspor. Resultatmålet vurderes dog ud fra det samlede antal elever tilgang med tilgangen i skoleåret inkl.
dem, som ikke har haft mulighed for at vælge talentspor.
Det skal bemærkes, at da skolen pt. stort set ingen erfaringer har i forhold til, hvor mange elever der vælger fag på højere niveau end det obligatoriske,
er resultatmålene for andel elever, der er i gang med fag på højere niveau end det obligatoriske og andel elever, der følger talentspor et kvalificeret gæt.

Indsatser
SOSU Fyn har igangsat forskellige indsatser for, at flere elever, skal vælge fag på højere niveauer end det obligatoriske herunder:
Toningen af SSA uddannelsen med innovationslinjen, som startede i 2014, som er igangværende.
Talentsporet hvor en arbejdsgruppe, beskæftiger sig med fortolkningen og udmøntningen af talentsporet på PAU og SOSU området, og den videre
formidling af denne fortolkning. Talentsporet er i gang inden for begge områder.
Ekspert niveauet som kan bringes i spil på flere måder; som en del af talentsporet, hvor fagene ligger på ekspert niveau. Hos eksempelvis SSA elever,
som ønsker et talentspor (i juni 2016 kan de SSA-elever, som ikke har haft mulighed for, at komme på talentsporet, sideløbende med SSA
uddannelsen blive opkvalificeret ved, at tage 2 fag på ekspert niveau = svarende til talent sporet på SSH, som de mangler). Hos elever, som ønsker at
tage et eller flere fag på ekspert niveau, uden det er en del af talentsporet.
I de følgende afsnit gennemgås opbygningen af de forskellige forløb samt hvordan eleverne motiveres til de forskellige indsatser, som tilbydes på
SOSU Fyn.
Innovationslinjen
SOSU Fyns har i perioden 2013-2014 været med i et samarbejdsprojekt under Region Syddanmarks Syddanske talenter, hvor det var ønsket at lave en
toning af uddannelsen inden for et specifikt område gennem hele uddannelsen. ”Denne beslutning blev truffet på baggrund af ønsker fra både skoler
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og ansættende myndigheder samt konklusioner i rapporten ”Kompetencer til social innovation – udvikling af kompetencer til social innovation hos
pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever”. Evalueringsrapport innovationslinjen på SSA uddannelsen i Fredericia og Odense
(2016); S. 19. Evalueringen blev foretaget på et tidligt tidspunkt i innovationsholdenes uddannelsesforløb (sommeren 2015). Dette betyder, at
evalueringen finder sted, i starten af SSA elevernes uddannelsesforløb.
Innovationslinjens formål er at give eleverne viden om, og erfaringer med at arbejde innovativt ift. SSA’ernes opgaver. ”Som uddannet på et
innovationsforløb, vil social- og sundhedsassistenten blandt andet have kompetencer til at:




Arbejde med innovative ideer og løsninger til gavn for borgere og patienter
Anvende velfærdsteknologiske løsninger
Se muligheder i fremtidens opgaver i sundhedsvæsenet”. Evalueringsrapport innovationslinjen på SSA uddannelsen i Fredericia og Odense
(2016); S. 4

De 7 lærere på innovationslinjen i Odense Syd, har forud for opstarten af innovationslinjen været gennem et kompetenceudviklingsforløb hos Fonden
for Entreprenørskab/ Young Enterprise, som efterfølgende har givet lærerne supervision på deres undervisning. Lærerne har fået viden om teori og
metoder ift. innovation, til brug for deres egen undervisning.
For at eleverne kan opnå de ovenfor nævnte kompetencer, arbejder de i hverdagen med en gennemgående arbejdsmodel1 og struktur for deres
læringsaktivitetsforløb, hvor de bringer innovationskompasset i spil. ”Kompasset sikrer, at udtænkningen af en ide´-og refleksionen over iværksættelsen
af denne hele tiden, udgør den røde tråd i det pågældende læringsaktivitetsforløb. Når eleverne beskæftiger sig med det faglige stof, er det altså hele
tiden med idegenereringen i baghovedet”. Evaluerings innovationslinjen på SSA uddannelsen i Fredericia og Odense (2016); S.7. I praktikperioderne har
eleverne haft opgaver med, hvor fokus har været på mulighedsrum, potentialer for forandring mv.
Forud for opstart på innovationslinjen på SSA uddannelsen, fik eleverne tilsendt en e-mail med info om innovationslinjen, hvorefter de kunne træffe et
motiveret valg om ansøgning til SSA uddannelsen - innovationslinjen. Ansøgerne blev udvalgt ud fra faglige og personlige kompetencer.
Praktikvejlederne og deres ledere, var forud for opstart af linjen, inviteret til en temadag. Praktikvejlederne fortæller, at eleverne fra innovationslinjen
vejledes på samme vis, som øvrige elever, og at det er forskelligt, hvordan faget innovation bringes i spil praktikken.

1

Eleverne arbejder med denne model i de fleste læringsaktiviteter, men ikke i alle.
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Aktuelt er der etableret to klasser i november 2014 (25 elever) og en i maj 2015 (24 elever).
Talentspor og fag på ekspertniveau
Talentsporet på skoledelen indebærer, at mindst 25% af fagene gennemføres på et højere niveau end det obligatoriske. PASS beskriver, hvilke, fag der
skal gennemføres på ekspertniveau på SSH, SSA og PA uddannelsen.




SSH (pleje og dokumentation og rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats).
SSA (koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, sygepleje og forebyggelse og rehabilitering).
PAU (bevægelse og idræt, natur og udeliv, sundhed i den pædagogiske praksis og digital kultur)

Vi har på SOSU Fyn et euv1 (voksne med megen praksis erfaring, som havde opstart i oktober 2015.) På dette hold, er der fx to talenter. De følger
klassen hele tiden, og får derudover fire fag på ekspertniveau (Jf. ovenstående ekspertfag ifølge PASS), hvor de andre elever tager alle de
uddannelsesspecifikke fag, på avanceret niveau. Talenterne på PAU, følges af en talentmentor.
SSH’erne startet 1. december 2015 tilbydes talentspor på SSA. Skolen har imidlertid fået mulighed for, at starte et talentspor på SSA til juni, hvis vi
sideløbende med, at de tager SSA-uddannelsen, også opkvalificerer eleverne til et ekspertniveau i de 2 fag, som udgør talentsporet på SSH. Vi har ikke
udviklet det endnu, men vi regner med at kunne opkvalificere dem i løbet af 1. skoleperiode på SSA-uddannelsen. De ansættende myndighed, er ved
at optage elever til juni-optaget på SSA, men det er uklart hvor mange, der har valgt talentsporet.
Forud for talentsporets oprettelse, blev der nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra praksis og skolen, som arbejder med talentspor. Gruppen
arbejder med; de kommende optag på SSA, SSH og PA, hvordan talentspor skal implementeres i skole og i praksis, og hvordan de øgede faglige og
teoretiske kompetencer, kan komme i spil og hvordan undervisningen, skal tilrettelægges didaktisk og pædagogisk for at understøtte og stimulere
talentfulde elever. Hvilken forståelsesramme, der skal ligge til grund for talentbegrebet i SOSU-sammenhænge? Et dialogværktøj til spotning af
talentet og en vejledende ramme til spotning af talentet/kompetenceprofil for talentet, som begge skal præsenteres for teamledere og lærere i
foråret 2016.
Talentforståelsen bygger på Niras A/S udarbejdede rapport ”Talentudvikling i Danmark”, som er udgivet af Undervisningsministeriet.
NIRAS ser på talentudfoldelsen, som det der sker, når talentets evner som generel intelligens og/eller specielle evner, der ligger
over gennemsnittet, er til stede, og suppleres af to faktorer, hhv. de rammevilkår talentet er omgivet af, og talentets evne til at
omsætte sine særlige evner.
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Dette sidste aspekt – evnen til at omsætte evnerne, beror bl.a. på motivation, vilje, social forståelse, en opmærksomhed på
omgivelserne, et godt psykisk trivselsniveau og en følelse af at ”høre til”. (Citat slut)
Med afsæt i ovenstående rapport defineres begrebet ”talent” i projektet ”Syddanske talenter” som følger:
Talent er, når elever i uddannelsessystemet:
-

har lysten og viljen til at yde en særlig indsats

-

har rammevilkår, som gør det muligt at udvikle talentet

-

har forudsætninger inden for et eller flere områder

Denne forståelse tager udgangspunkt i, at talent både bygger på medfødte og erhvervede evner, samt lysten og viljen hos eleven til at
udvikle sit talent. Motivation og træning, bliver væsentlige parametre i forhold til at talenter, kan udfoldes og udvikles.
Det vurderes både på GF 1 og GF 2 dialog med eleverne, om de er egnet til talentspor. Ved indgåelse af uddannelsesaftale, medbringes vurderingen fra
skolen til ansættende myndighed, idet skolens vurdering indskrives i uddannelsesaftalen.
EUX
EUX opstarter i august 2016. Styregruppe er nedsat og har haft sine første møder. Kommissorium er udarbejdet. Der skal i styregruppen arbejdes med,
hvilken eksterne gymnasiale samarbejdspartnere SOSU Fyn skal have, hvilken linje, der skal starte op i august, hvordan vi kan tiltrække /motivere
eleverne.
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Beskæftigelse
3.2

Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes.

Skema 4: Indikatorer for klare mål 3 – resultatmål 3.2
Institutionsniveau
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle
Beskæftigelsesfrekven
elever, så de bliver så dygtige, de kan
sen for
færdiguddannede
Indikatora
0,67
Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede

Landsplan
Resultater 2013
Beskæftigelsesfrekv
Antal
Antal
ensen for
færdiguddannede
færdiguddannede
færdiguddannede
1024

0,70

33.123

Note: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede dækker beskæftigelsesfrekvensen for elever året efter endt uddannelse (her 2014) for samtlige uddannede i afslutningsåret (dvs.
elever færdiguddannede i 2013). Beskæftigelsesfrekvensen opgøres ud fra ATP. Data er offentligt tilgængelige i Datavarehuset fra november 2015.
a Indikatoren på institutionsniveau og landsplan opgøres som ”Nyuddannedes gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens et år efter endt uddannelse fordelt på uddannelser”.
Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring.

Vurdering af resultater
I nedenstående undersøges beskæftigelsesfrekvensen for skolens uddannelser, som sammenlignes med beskæftigelsen for elever fra landets øvrige
SOSU-skoler.
Som det ses i skema 4 er beskæftigelsesprocenten for alle de færdiguddannede elever i 2013 fra Social- og Sundhedsskolen Fyn 0,67, hvilket er en smule
lavere end landsgennemsnittet for alle færdiguddannede fra landets erhvervsskoler. I tabel O og P er beskæftigelsesfrekvensen opdelt på PAU og SOSU
og sammenlignet med beskæftigelsesfrekvensen for færdiguddannede elever fra alle landets SOSU-skoler.
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På PAU er beskæftigelsesfrekvensen for skolens elever steget kraftigt fra 2011 til 2012. Derefter ligger det nogenlunde jævnt på henholdsvis 0,45 og
0,44 for 2012 og 2013, hvilket er tæt på gennemsnittet for alle landets SOSU-skoler på henholdsvis 0,46 og 0,43.
Tabel O
Den pædagogiske assistentuddannelse
2011
2012
2013
Beskæftigelse
Antal
Beskæftigelse
Antal
Beskæftigelse
Antal
sfrekvensen
færdiguddannede
sfrekvensen
færdiguddannede
sfrekvensen
færdiguddannede
SOSU Fyn
0,28
50
0,45
49
0,44
174
Alle landets SOSU-skoler
0,43
560
0,46
980
0,43
1174
Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring
Beskæftigelsesfrekvensen for de færdiguddannede SOSU-elever på SOSU Fyn er relativ høj i forhold på PAU-området, men faldet lidt fra 0,75 til 0,71 fra
2012 til 2013. For alle landets SOSU skoler ligger beskæftigelsesprocenten en smule over, men er også faldet.
Tabel P
2011
Beskæftigelse
Antal
sfrekvensen
færdiguddannede
SOSU Fyn
0,69
903
Alle landets SOSU-skoler
0,75
9292
Kilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring

Social- og sundhedsuddannelsen
2012
Beskæftigelse
Antal
sfrekvensen
færdiguddannede
0,75
803
0,77
9013

2013
Beskæftigelse
sfrekvensen
0,71
0,75

Antal
færdiguddannede
850
8271

Der er i Datavarehuset og Databanken kun tal frem til 2014. For at få nyere viden om hvordan beskæftigelsen ser ud for de færdiguddannede
pædagogiske assistenter har SOSU Fyn på lige fod med landets øvrige SOSU-skoler udarbejdet en dimittendundersøgelse blandt de 60 PAU-elever som
blev færdige med deres uddannelse i foråret 2015. Undersøgelsen er blevet gennemført to gange – i oktober 2015 (3 måneder efter endt uddannelse)
og i januar (6 måneder efter endt uddannelse). Skolens svarprocent var på henholdsvis 92 % og 80 %.
Resultatet af undersøgelsen for SOSU Fyn og for alle landets SOSU-skoler ses i tabel Q. Undersøgelsen viser, at ca. 3 måneder efter endt uddannelse er
51 % af de færdiguddannede PAU-elever fra foråret 2015 er i enten fast eller afløser/vikarjob som pædagogisk assistent, 4 % er i andet job, 9 % er i
uddannelse og de resterende 36 % er arbejdssøgende. 3 måneder senere er andelen af tidligere elever i job som PA faldet til 46 %. Andelen i
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uddannelse er steget til 19 % og andelen af arbejdssøgende er faldet til 21 %. Faldet i andelen af dimittender i job som PA og jobsøgende kan således
skyldes, at flere er påbegyndt uddannelse og flere er kommet i andet job.
Sammenlignet med resultatet efter 3 måneder på landsplan er der lidt flere blandt SOSU Fyns tidligere elever, der arbejder som pædagogisk assistent.
Færre er i uddannelse blandt SOSU Fyns tidligere elever og flere er arbejdssøgende. 6 måneder efter endt uddannelse ligner SOSU Fyns tal meget de
landsdækkende. Dog er der en større andel blandt SOSU Fyns tidligere elever, som er arbejdssøgende.
Tabel Q
Beskæftigelse for PAU-elever dimitteret foråret/sommeren 2015 (egen undersøgelse)
Pædagogiske
I job som PA (fast,
I job
Arb.
assistenter
afløser el. vikar)
(andet) I udd.
Søgende
Barsel/syg. Andet I alt
SOSU Fyn status
oktober 2015
51 % (28)
4 % (2)
9% (5)
36 % (20)
0%
0%
100 % (55)
Alle SOSU-skoler
status oktober 2015
45 % (185)
8 % (35) 17 % (69) 25% (102)
4% (18)
1% (5)
100 % (414)
SOSU Fyn status
januar 2016
46 % (22)
10 % (5)
19 % (9)
21 % (10)
4 % (2)
0%
100 % (48)
Alle SOSU-skoler
status januar2015
46 % (143)
9 % (28) 18 % (56) 15 % (47)
10 % (30)
1 % (4)
100 % (308)
Kilde:
De sidste 3 år har SOSU Fyn sammen med nogle af de andre SOSU-skoler fået lavet et specialudtræk fra Danmarks Statistik med data om SOSU Fyns
dimittender fra 2011 og 2012 og deres beskæftigelsesstatus i 2013. Resultat herfra ses i tabel R og S. Her er det muligt at se på dimittender fra socialog sundhedshjælperuddannelsen og for social-og sundhedsassistentuddannelsen separat. Beskæftigelsen blandt færdiguddannede SOSU-uddannede
er som tidligere nævnt forholdsvis høj. Den er lidt højere blandt de tidligere SSA-elever end blandt SSH-eleverne. Andelen af ledige blandt SSAeleverne som dimitterede i 2013 ligger meget lavt på 3,7 %. Blandt SSH-eleverne er den 12,7 %.
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Tabel R
Social- og sundhedshjælper status 2013 (absolutte tal i parentes)
Dimitteret år
2011
2012
Total
Under uddannelse
16,2 % (103)
4,6 % (21)
124
Beskæftiget
64,4 % (410)
69,9 % (320)
730
Ledig
8,6 % (55)
12,7 % (58)
113
Uden for arbejdsstyrken
10,2 % (65)
12,2 % (56)
121
Ukendt / Uden match
0,6 % (4)
0,7% (3)
7
I alt
637
458
1095
Kilde: Danmarks statistik specialudtræk
Tabel S
Social- og sundhedsassistent status 2013 (absolutte tal i parentes)
Dimitteret år
2011
2012
Total
Under uddannelse
10,9 % (30)
13,3 % (36)
66
Beskæftiget
79,6 % (218)
73,4 % (199)
417
Ledig
2,6 % (7)
3,7 % (10)
17
Uden for arbejdsstyrken
5,1 % (14)
8,9 % (24)
38
Ukendt / Uden match
1,8 % (5)
0,7 % (2)
7
I alt
274
271
545
Kilde: Danmarks statistik specialudtræk
SOSU Fyn forventer ændringer i beskæftigelsessituation for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassister i de kommende år. Hidtil har
der været væsentlig flere SSH’er ansat i sundhedssektoren i forhold til SSA’er i kommunerne. Skolen forventer, at dette ændrer sig i de kommende år,
således, at der vil være en mere ligelig fordeling.
Dette skyldes bl.a., at kommunerne forventer, at kompleksiteten af arbejdsopgaverne i plejesektoren vil øges, og social- og sundhedspersonalets
kompetencer derfor skal styrkes. Derfor forventer hovedparten af kommunerne af ansatte væsentlig flere SSA’er i fremtiden, da disse har den
nødvendige faglighed, og det forventes samtidig at der ansættes betydelig færre SSH’er.
Skolen forventer ikke betydelige ændringer i det samlede antal SSH’er og SSA’er ansat i kommunerne. Antallet af SSA’er ansat i Region Syddanmark
forventes af falde i de kommende år.
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Skolens forventning om en kommende ændring i forholdet mellem antallet af SSH’er og SSA’er i kommunerne baseres bl.a. på udmeldinger fra disse.
En interviewundersøgelse af 73 ældrechefer fra landets 98 kommuner (Telefoninterview blandt ældrechefer, Danske SOSU-skoler, 2013) viser
eksempelvis, at 44 procent af de adspurgte kommuner i 2013 havde mellem 70 til 79 procent SSH’er ansat mod 30 til 21 procent SSA’er. I 2018
forventer 59 procent af de adspurgte kommuner at fordelingen er 50 til 59 procent SSH’er ansat mod 50 til 41 procent SSA’er.
Den forventede ændring i forholdet mellem antallet af SSH’er og SSA’er i kommunerne viser sig desuden i KKR Syddanmark beslutning i efteråret 2015
om at reducere antallet af SSH elever med omkring 10 procent og et ønske om at hæve antallet af SSA elever. Dette begrundet i ændringer i
arbejdsmarkedsbehov - herunder et ønske om et højere kompetenceniveau for ansatte i plejesektoren.
Tal for ledigheden underbygger yderligere skolens forventning om forskydning mellem SSH’er og SSA’er. 12,1 procent af de SSH’er der dimitterede i
perioden 2008-2011 var således, ifølge Danmarks Statistik i 2012, ledige men det tilsvarende tal for SSA’er er 6,6 procent.

Indsatser
PAU uddannelsen arbejder med et udslusningsprojekt af 4 dages varighed. Her trænes eleverne i at finde job på diverse jobsøgningssider, samt skrive
ansøgninger og CV. Kropssprog trænes ift. en samtale. Jobsamtalen øves via forumspil. I projektets slutning inviteres en arbejdsgiver ind som læser
elevernes ansøgninger og argumenterer for, hvilke ansøgere han ønsker til samtale, hvorefter eleverne inviteres til en øve samtale som et
træningsforum.
SSH-eleverne får af skolens dansklærere tilbudt hjælp til at skrive ansøgning og CV.
Som tidligere nævnt er der blandt de dimitterede SSA-elever en høj beskæftigelsesfrekvens, og skolen har derfor ikke igangsat en indsats for at hjælpe
eleverne til beskæftigelsen. SSA-uddannelsen har en naturlig rekruttering fra erhvervslivet, som headhunter de elever de har haft i praktik, eller
ansætter elever via opsatte annoncer på skolen.
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Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
Reformen sætter som resultatmål, at elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020 (resultatmål 4.1).
Skema 5: Indikatorer for klare mål 4
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Institutionsniveau
2016
Resultatmål
Resultat

Landsplan
2016
Resultat

Indikatora
Elevtrivsel
Indikatorb
Aftagertilfredshed
a
b

Indikatoren er under udvikling og opgørelsesmetoden er således endnu ikke specificeret. Data forventes offentligt tilgængelige i Datavarehuset i marts 2016.
Indikatoren er under udvikling og opgørelsesmetoden er således endnu ikke specificeret. Data forventes offentligt tilgængelige i Datavarehuset i 1. kvartal 2017

Indsatser
Skolen arbejder konstant med at forbedre elevernes trivsel. På baggrund af bl.a. den årlige elevtrivselsundersøgelse, hvor skolens elevers trivsel
kortlægges, udarbejdes der på de i de enkelte teams på skolens afdelinger en plan for, hvor der skal gøres en indsats i forhold til at øge elevernes trivsel.
Fysisk miljø
Skolens ETU fra 2014 viste, at der generelt er god trivsel blandt eleverne på Sosu Fyn. Skolen ligger på stort set alle områder over landsgennemsnittet.
Der er dog på baggrund af Ennovas analyse et par enkelte områder, som bør prioriteres i arbejdet med styrkelsen af elevernes trivsel. Et af dem er det
fysiske miljø – herunder skolens indretning og udseende samt arbejdsforholdene på skolen.
Skolens ledelse har i samarbejde med eleverne valgt at prioritere nogle indsatser igennem det sidste år for at gøre det fysiske læringsmiljø bedre.
Pladsforhold - tilpasning af plads i undervisningslokalerne til antallet af elever samt områder til gruppearbejde: På afdelingen i Odense City har skolen
i sommeren 2015 udvidet med 400 kvadratmeter til bl.a. grupperum Afdelingen i Svendborg er i sommeren 2015 flyttet til en ny lokalitet, hvor en
eksisterende bygningen er renoveret og optimeret mht. indretning og antal lokaler til de krav der stilles til undervisningen. På afdelingen i Odense Syd
er der arbejdet skemateknisk på at opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler. På afdelingen i Middelfart er der ingen udfordringer med
antallet og indretningen af undervisningslokaler og grupperum.
Æstetisk miljø og skolens indretning generelt: På den nyindrettede afdeling i Svendborg er der blevet afsat ressourcer til at gøre undervisningslokalerne,
fællesarealer og områder til gruppearbejde til inspirerende undervisningsmiljøer. Der er indrettet hyggekroge med sofaer, opstillet fodboldborde, der
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er malet i lyse farver og skolen er indrettet, så der er et optimalt lysindfald. Der er indkøbt nye borde, stole og tavler, der er tilpasset en moderne
undervisning. I Odense City er der indkøbt kunst, og en kunstner har sammensat en farvepalet, som anvendes når lokaler i fremtiden skal males. I de
lokaler som blev taget i brug i sommeren 2015, er der brugt ressourcer på skabe et attraktivt uddannelsesmiljø. I Odense Syd har der igennem mange
år været fokus på at skolen er udsmykket med kunst. Der har ligeledes igennem det sidste år været fokus på at skabe nogle praksisnære
undervisningsmiljøer, hvor der bl.a. er indrettet læringsrum bestående af opstillinger, der ligner private hjem, sengestuer, bomiljøer. Læringsrummene
som bruges i undervisningen er også med til at forbedre afdelingens æstetiske miljø. Afdelingen i Middelfart har de sidste år været igennem en
modernisering, hvor der bl.a. har været fokus på at forbedre indretning og udsmykning. Der er indrettet hyggekroge, elevhuler, studiepladser, opstillet
sofaer og der er indkøbt kunst.
Trivsel blandt personalet
På skolen arbejdes der ud fra den tanke at for at eleverne kan trives skal lærerne trives. Her er tillid, samarbejde og retfærdighed mellem ledelsen og
medarbejderne tre vigtige nøgleord. Der er derudover stor fokus på åbenhed og på at inddrage lærerne. Der laves endvidere på flere af skolens
afdelinger målinger af social kapital og der udarbejdes en strategi for det videre arbejde med trivslen.
Skolen arbejder løbende med kompetenceudvikling af skolens medarbejdere. En kompetenceudviklingsplangruppen arbejder i øjeblikket med
planlægning af kompetenceudvikling af skolens lærere. Målet er, at det skal give et kompetenceløft, der sætter sig konkrete spor i lærernes
tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen og i SOSU FYN’s pædagogiske og didaktiske udvikling.
Kompetenceudviklingen skal bl.a. ske i henhold kravet i Reformaftalen ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” hvori der står at
alle lærere inden 2020 skal have erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point – mindst på diplomniveau – eller en fuld
erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Derudover er der krav om erhvervspædagogisk diplomuddannelse (60 ECTS-point) til de ”ikke
læreruddannede” lærere, der er ansat efter jan 2010.
Samarbejde med praksis
Det er af stor betydning for skolens opgavevaretagelse og ikke mindst for elevernes uddannelseskvalitet og deres oplevelse af sammenhæng, at
samarbejdet mellem skolen og de forskellige praktikområder (10 fynske kommuner og Region Syddanmark) fungerer godt i hverdagen. Derfor har de
samarbejdende parter en lang tradition for at mødes i forskellige fora og sammenhænge.
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De faste strukturer findes i form af en række ordinære møder, som dels holdes centralt mellem SOSU Fyn og praktikområderne, og dels holdes lokalt
mellem skolens afdelinger og repræsentanter for de lokale samarbejdspartnere (både fra kommuner og region). Derudover er der indgået en aftale
om, hvordan den gensidige information sikres på et højt niveau, samt hvordan utilsigtet overlapning i arbejdet søges undgået.
Ud over disse ordinære møder finder der også et omfattende dagligt samarbejde sted omkring enkelte elevhold, enkelte elever, fordeling af
praktikpladser og en lang række andre forhold. En del af dette samarbejde foregår også i form af fælles pædagogiske udviklingsprojekter.
Skolen samarbejder også med praksis om udarbejdelsen af lokale samarbejdsplaner herunder temaplaner samt fælles læringsredskaber.
Praktikvejlederne inviteres flere gange om året ind til skolen til forskellige temadage om konkrete tiltag.
Skolen vurderer, at vi har et godt samarbejde med praktikstederne og at praktikstederne er tilfredse med samarbejdet.
Ungemiljø
For at skabe god trivsel hos de unge har skolen på flere måder forsøgt at skabe et ungemiljø.
Hver fredag er der på skolens afdeling i Odense Syd morgensang for GF 1 eleverne og til dels også GF 2 eleverne. Oprindeligt havde morgensangen til
formål at give de unge elever fra GF 1 noget dannelse og skabe en fællesskabskultur. Fra at det har været lærerne der satte dagsorden til
morgensamlingerne har eleverne taget styringen og kommer selv med indslag af forskellig karakter som f.eks. musikalske. Interessen for
morgensamlingen har bredt sig og ofte er der også deltagelse af GF 2 elever.
For at skabe et ungemiljø er der bl.a. indrettet hyggekroge med sofaer og opstillet fodboldborde.
Fælles elevråd
Ud over elevrådene på hver af skolens fire afdelinger har eleverne på SOSU Fyn et fælles elevråd på tværs af skolens afdelinger, som fungerer rigtig
godt. I øjeblikket arbejder det fælles elevråd eksempelvis med ”Projekt Kulturbilleder”. Projektet skal visualisere spørgesmålet: ”Hvornår er Social- og
Sundhedsskolen bedst? ”. Dette har mundet ud i en fotokonkurrence, som har tre formål:
1. Skabe samhørighed på tværs af afdelingerne og uddannelserne omkring det gode ved skolen
2. Eleverne får indblik i vigtigheden af deres fagidentitet, hvilket er med til at forebygge frafald
3. Projektet vil være en solid base for markedsføring på Facebook, hvor bruger-aktivitet skaber grobund for organisk rækkevidde i netværket
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2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde
Skema 6: Elever i hovedforløb fordelt på aftaletyper og skolepraktik
Resultater
Elevers fordeling på aftaletyper m.v. ultimo augusta
I
uddannelsesaftale
I skolepraktik

2014
Antal
1259
11
0
0
0
0
1270

I ordinære uddannelsesaftaler m.v.b
I restuddannelsesaftaler
I korte uddannelsesaftaler
Skolepraktik
Delaftale under skolepraktik
VFU-forløb under skolepraktik

Total

Resultatmål
2016
Antal
Andel
99 %
1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100 %

2015
Andel
99,1%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100 %

Antal
1264
14
0
0
0
0
1278

Andel
98,9%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100 %

a Opgjort

ultimo august i året.
følgende aftaletyper: Ordinære uddannelsesaftaler, ordinære kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler samt uddannelser uden praktik.
Datakilde: Praktikpladsstatikken, Styrelsen for it og læring
b Omfatter

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
Skema 7: Praktikpladssøgende elever
Praktikpladssøgende elever ultimo
augusta
Praktikpladssøgende elever med
afsluttet grundforløb
- Heraf praktikpladssøgende elever
med afsluttet grundforløb i
uddannelser med skole praktik
- Heraf praktikpladssøgende elever
med afsluttet grundforløb i
uddannelser uden skole praktik

Institutionsniveau
Resultater

Resultatmål
Ændring i
2016
pct. ift.
(antal)
2015

2014
(antal)

2015
(antal)

Ændring i
pct.

0

0

0

50

0

0

0,0%

0

0

0

Landsplan
Resultater
2014
(antal)

2015
(antal)

Ændring i
pct.

-

2285

2520

10,3%

-

0,0%

1939

2247

15,9%

50

-

346

273

-21,1%

a Opgjort

ultimo august i året.
Obs. værdier mindre end fem, vil grundet diskretionshensyn ikke fremgå af tabellen. Datakilde: Praktikpladsstatikken, Styrelsen for It og Læring
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Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
På Social- og sundhedsskolen Fyn er der ingen praktikpladssøgende elever registreret og ultimo august 2014 og 2015. Skolen har derfor ikke haft fokus
på registreringen af praktikpladssøgende elever, da registreringen i praksis ikke har en betydning for eleverne. For at blive optaget på hovedforløbet
skal eleven ansøge på lige fod med andre. Tallene for praktikpladssøgende elever skal derfor tages med forbehold.
Skolen vil fra 2016 registrere alle praktikpladssøgende, og der er udarbejdet en udførlig manual for proceduren til brug i skolens administration. Elever
der har bestået GF2 og som ved hovedforløbets start ikke er tilmeldt en af vores uddannelser sendes en mail om muligheden for at blive registreret
som praktikpladssøgende. De bedes returnere mailen med kontaktinformation inden fem dage, såfremt de ønsker registrering. Eleverne kontaktes
derefter min. hver 3 mdr. om, hvorvidt de ønsker at forblive praktikpladssøgende.
Skolen har på baggrund af erfaringer i forhold til antallet af afsluttede GF 2 elever der ønsker at stå som praktikpladssøgende samt forventet antal
gennemførte GF 2 elever i foråret og pladser på hovedforløbet fastsat et resultatmål på 50 elever som er registreret praktikpladssøgende i august 2016.

Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde
Skolen arbejder løbende med det praktikpladsopsøgende arbejde. Skolen er stadig afventende i forhold udmeldingen om en dimensioneringsaftale,
hvilket er afgørende for hvor mange ressourcer skolen skal afsætte til det praktikpladsopsøgende arbejde. Der er på nuværende tidspunkt afsat 200
timer fordelt på to medarbejdere til at varetage opgaven i 2016. Som tidligere nævnt har skolen i øjeblikket en udfordring i forhold til at skaffe nok
elever på SSH til at opfylde de nuværende praktikpladser pga. fødekæde problematikken på GF2. Skolen vil være praktikpladssøgende inden for både
det pædagogiske og sundhedsområdet, men den primære indsats vil være på det pædagogiske område, der det er her skolen forventer at få den største
udfordring i forhold til antallet af praktikpladser.
De to medarbejdere vil løbende arbejde med at tage kontakt til og besøge potentielle private praktiksteder. Skolen er i dialog med
brancheorganisationer og netværk for virksomheder for at informere om fordelene i at ansætte elever. På SOSU-området etablerede skolens efter- og
videreuddannelsesafdeling i 2015 aftale med 10 private plejehjem i Odense Kommune, og skolen ser her et stort potentiale for et videre samarbejde
omkring oprettelse af praktikpladser.
Omfanget af det praktikpladsopsøgende arbejde fremover vil være afhængig af udfaldet af en fremtidig dimensioneringsaftale.
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3. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag
3.1 Hvilke(n) konkrete forandring(er) forventer skolen at opnå?
SOSU Fyn ønsker i 2016 at opnå følgende konkrete forandringer;








At eleverne skal blive så dygtige´, som de kan
At vi arbejder med nye måder at organisere læringen på
At vi arbejder praksisnært
At vi arbejder med undervisningsdifferentiering
At vi arbejde med PDMG på de pædagogiske dage i 2016
At vi arbejde med et kompetenceløft af lærerne

De konkrete forandringer har relation til SOSU Fyns pædagogiske didaktiske metodiske grundlag samt læringsmiljø (PDMG), som kort beskrives
nedenfor.
Generelt om PDMG
SOSU Fyns pædagogik bygger på det Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag samt læringsmiljø fra 4. juli 2015. PDMG blev implementeret i
2008, revideret i 2012. Aktuelt er PDMG ændret i forbindelse med den nye EUD reform.
PDMG beskriver SOSU Fyns pædagogiske afsæt:
”SOSU Fyns overordnede mål for det pædagogiske arbejde er at uddanne kompetente og reflekterende praktikere til det
nuværende og kommende arbejdsmarked samt at give basis for videreuddannelse. Vores pædagogik sætter den enkelte elevs
læring i fokus og tager udgangspunkt i, at alle har et personligt og fagligt udviklingspotentiale. Pædagogikken er båret af gensidig
respekt og ansvarlighed.
I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet vil vi skabe rum for trivsel og læring. Vi ser læring som en dynamisk proces, hvor de enkelte
elever udvikler deres viden, færdigheder og kompetencer i et fagligt læringsfællesskab. Udgangspunktet er de enkelte elevers
forudsætninger samt de faglige og personlige læringsmål. Eleverne møder krav om at være aktive og eksperimenterende, og de
bliver udfordret i forhold til udvikling af den faglige og personlige identitet. Underviserne arbejder professionelt med elevernes
relations- og samarbejdskompetencer, således at eleverne udvikler deres samarbejdspraksis (kollaborativt samarbejde).
Underviserne arbejder professionelt og systematisk med udvikling af de pædagogiske metoder og med refleksion over den
pædagogiske og didaktiske praksis ud fra følgende” PDMG
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Med baggrund i PDMG er der udarbejdet fire fokusområder som listes op herunder:

1.
2.
3.
4.

Eleverne skal blive så dygtige, som de kan
Vi underviser tematiseret
Vi arbejder praksisnært
Vi differentierer undervisningen

PDMG har et bilag, der definerer betydningen af begreberne; den reflekterende praktiker, differentiering, praksisnær undervisning og kollaborativt
samarbejde.
”Den Reflekterende Praktiker
Den reflekterende praktiker er indbegrebet af erhvervsfaglighed. Eleven er undersøgende overfor egen og andres praksis for
igennem handling at skabe værdi sammen med borgeren.
Målet er, at den enkelte elev lærer at udvikle sin fagprofessionelle handlekompetence, så eleven er i stand til at vælge det rigtige
værktøj i situationen.
Differentiering
Differentiering forudsætter en fortløbende, cirkulær proces, hvor lærer og elev afdækker elevens forudsætninger for læring.
Afdækningen danner baggrund for krav til design for læring.
Målet er - som Kierkegaard ville have udtrykt det – at vi møder eleven, hvor eleven er, og begynder der.
Praksisnær undervisning
Praksisnærhed er et princip, der gør læring tydelig og sammenhængende i forhold til erhvervet.
Målet er at sikre, at teorien bliver anvendelighed og meningsfuldhed for eleven.
Kollaborativt samarbejde
Kollaborativt samarbejde udrykker en læringsform, hvor eleverne lærer sammen i et fællesskab, hvor videndeling, gensidig
afhængighed og refleksion er fundamentet for den fælles viden.
Målet er at eleven har en samarbejdskompetence, der gør eleven i stand til at indgå i en fælles opgaveløsning. Bilag til PDMG
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3.2 Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen arbejde med for at opnå forandring?
For at opnå de i punkt 3.1 nævnte forandringer vil der i 2016 blive arbejdet med en række aktiviteter, som er listet op i afsnittene nedenfor.
Nye måder at organisere læringen på
EUD reformen har ændret på forskellige faktorer, som har indflydelse på undervisningen af eleverne, eksempelvis antallet af klokketimer, 45
minutters daglig bevægelse, realkompetence vurderingen samt de nye GF 1 og GF 2. Dette stiller høje krav til lærerne om mange forskellige varierede
pædagogiske undervisningsformer, der har fokus på, at hver enkelt elev skal blive så dygtig, som han/hun kan. Lærerne på SOSU Fyn arbejder
professionelt og systematisk med udvikling af de pædagogiske metoder og med refleksion over den pædagogiske og didaktiske praksis.
På skolens lokale afdelinger arbejdes der kontinuerligt med opbygning af forskellige læringsmiljøer, hvilket ligger i tråd med PDMG’ens betragtning
om at skabe mange forskellige muligheder for trivsel og læring. Derigennem bliver læring til en dynamisk proces, som udvikles i forskellige
læringsmiljøer, hvor eleverne udvikler deres viden, færdigheder og kompetencer.
Lærerne arbejder i hverdagen aktivt med hver enkelt enkelte elevs forudsætninger, elevens faglige og personlige læringsmål. Ligesom der stilles krav
til eleverne om at være aktive og eksperimenterende - i hverdagens undervisning og studietimer. Herigennem udvikles elevernes faglige og personlige
identitet.
Lærerne arbejder professionelt med elevernes relations- og samarbejdskompetencer, hvorigennem deres evne til kollaborativt samarbejde udvikles.
EUD reformen påpeger, at eleven skal mødes af forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Formålet med dette er, at eleverne skal blive så dygtige,
som de kan. Undervisningen skal være differentieret for at tage hensyn til hver enkelt elevs faglige og personlige forudsætninger. Undervisningen skal
være praksisnær for at styrke elevernes transfer. Dette er implementeret i skolens PDMG. 2 3 4

2

§ 28. Der skal ved undervisningens tilrettelæggelse tages hensyn til elevernes ønsker og tilstræbes den differentiering af undervisningen, som en hensyntagen til elevernes forudsætninger og interesser
tilsiger. (LBK 789)
3 § 46. Den lokale undervisningsplan skal indeholde beskrivelse af følgende: 2) Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemførelse, herunder valg af undervisnings- og
arbejdsformer og systematik for anvendelse af metoder og strategi til fremme af undervisningsdifferentiering. (BEK 1010)
4 § 61. Undervisningen skal gennem undervisningsdifferentiering m.v. tage hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for at lære og skal være praksisrelateret for derved at styrke
elevernes evne til at forbinde teori og praksis. I løbet af et uddannelsesforløb skal eleven møde forskellige undervisnings- og arbejdsformer, herunder sådanne der sigter mod at fremme lysten og evnen til
fortsat læring i et livslangt perspektiv. Stk. 3. Skolen inddrager eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen, herunder valg af konkret indhold i overensstemmelse med elevens personlige uddannelsesplan.
(BEK 1010)
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Der kan varieres på et utal af måder i en undervisningslektion ift. at undervise tematiseret, arbejde praksisnært og differentiere undervisningen. Her
følger to af mange eksempler på forskellige læringsmiljøer, hvor der kan integreres mange forskellige undervisningsformer, som viser, hvordan det
pædagogiske afsæt for PDMG er foldet ud (jf. punkt 1 til 4 under punkt 3.1):
ÅLC som eksempel på en ny måde, at organisere læring på
SOSU Fyn har skabt en nye måder at organisere læring på. ÅLC anvendes her som eksempel. Nedenstående beskrivelse bygger på SOSU Fyns
erfaringer, idet der ikke er fremkommet større forskningsprojekter i Danmark om ÅLC, siden år 2000. 5
I foråret 2015 blev de første tanker om ÅLC på SOSU Fyn lagt. Herefter blev et kommissorium beskrevet og en styregruppe nedsat. Definitionen af ÅLC
er beskrevet i note 6. De elever, som er udvalgt til ÅLC, er GF2-elever, som har merit for dele af grundforløbet efter en realkompetencevurdering
(RKV), der betyder, at eleverne starter på deres forløb på forskellige tidspunkter men afslutter på samme tid.
ÅLC er et læringsrum, som er fokuseret på, at eleven er meddesigner/facilitator for sit GF2-forløb, så eleverne oplever ejerskab, engagementet og
motivation som de bærende elementer i deres uddannelsesforløb. Lærerens rolle skifter karakter fra den lærerstyrede tilgang til den elevstyrede
tilgang. Læreren går fra at undervise en samlet klasse til at vejlede hver enkelt elev gennem feed back modellen.
Arbejdet med at afprøve den nye undervisningsform som et pædagogisk tiltag fortsætter i 2016 på GF2 med merit og på dele af hovedforløbet. Der
finder en løbende lokal opfølgning sted af de pædagogiske muligheder ligesom, der sker vidensdeling på itslearning mellem de lærere, som er
tilknyttet ÅLC’erne, og der føres dagbøger. Således bevares den pædagogiske viden/erfaring/idegenerering, som lærerne / tovholderne har fået.

5

Der foreligger en mindre undersøgelse fra Undervisningsministeriet fra år 2000 ”Åbne læringscentre hvorfor og hvordan”, hvis erfaring er af ældre dato og derved vanskelig at anvende.

6

Definition

”På Sosu Fyn definerer vi Åbent læringscenter, som et af skolens læringsrum, som er fokuseret på den enkelte elevs udvikling af kompetencer. Læringsaktiviteterne i det åbne læringscenter består af
differentierede, fleksible og målrettede læringsprocesser.
Elevfokuseret betyder, at vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs realkompetencevurdering og læringsbehov. Vi forventer, at eleven tager ejerskab og er meddesigner af sit uddannelsesforløb.
Differentierede læringsprocesser betyder, at de matcher den enkelte elevs forudsætninger og faglige niveau.
Fleksible læringsprocesser betyder, at de er tilrettelagt således, at elevernes forskellige uddannelsesplaner kan rumme forskellige og varierede måder at tilegne sig viden på.
Målrettede læringsprocesser betyder, at læringsaktiviteterne er struktureret, således at læringsmål og succeskriterier er tydelige for eleven og lægger op til løbende feedback kommunikation med vejlederen.
” Citat Overordnet beskrivelse af åbent læringscenter
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Undervisningen tilrettelægges på ÅLC ud fra elevernes RKV og ud fra de lokale forhold på skolerne, og bygges op over scenariebaseret læring, korte
oplæg, det interaktive plejecenter Afrodite og lignende. En gang hver uge afholdes vidensdeling, hvor eleverne fremlægger, hvad de har arbejdet med
i ugens løb, og lærere og elever vidensdeler sammen. De strukturelle rammer er af forskellig karakter på de lokale afdelinger. Eleverne beskriver, at
strukturen med vidensdeling, bevægelse, studietimer, oplæg/diskussioner/scenarier og at tage imod nye elever samt planlægning af ugen, giver dem
en fast ugentlig kontinuitet, som kan hjælpe eleverne med at strukturere deres forløb. Eleverne beskriver, at de finder strukturen som et væsentligt
holdepunkt i hverdagen, set i relation til de mange variationer af RKV’ens udmøntning i hverdagen, fx fra et 16 ugers forløb med dansk med lille
erfaring indenfor SOSU-faget til 8 ugers forløb uden dansk og naturfag, med en længerevarende erfaring.
Eleven bliver facilitator for sit eget grundforløb og bliver opmærksom på egen læring, læringsstil og modstand mod læring. Eleverne oplever en
progression i deres faglige kompetencer, som eleverne beskriver skaber en øget motivation for læring. Denne metode retter sig til PDMG: ”Eleverne
skal blive så dygtige som de kan,” som ligeledes er en del af det overordnede politiske mål for eleverne.
Forløbene på ÅLC er målstyrede ud fra den lokale uddannelsesplans temaplaner. Eleven laver deres egne læringsmål på baggrund af temaerne
beskrevet i temaplanen. Eleverne arbejder dermed målstyret.
Der undervises tematiseret, hvilket betyder at temaerne er gennemgående temaer for skole og praktikperioder. Dette skaber en øget oplevelse af
transfer mellem teori og praksis hos eleverne. Den lokale uddannelsesplan, indeholder en temaplanen for hvert enkelt uddannelsestrin på SOSU Fyn.
Temaplanen er opdelt i forskellige mål: Vidensmål – hvor eleven skal have grundlæggende viden på en række områder, der beskrives i temaplanen.
Færdighedsmål, hvor eleven skal have færdigheder i at anvende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under
overholdelsen af relevante forskrifter beskrevet i temaplanen. Kompetencemål, hvor eleven skal have kompetencer til på grundlæggende niveau at
kunne vise en række kompetencer, som beskrives i temaplanen.
Eleven arbejder med kompetencemålene som strukturelt redskab for ugen og beskriver specifikt, hvad han/hun mangler at arbejde med ift. fx
rehabilitering, sundhedsfremme, arbejdsmiljø og lignende. Heri inddrages også elevens erfaring ud fra den RKV, som er lagt forud for forløbet af
uddannelsesvejlederne. I hverdagens praksisser betyder det, at flere elever kan arbejde på forskellige niveauer samtidigt, og læreren derved
differentierer mellem de forskellige niveauer, som eleverne kan befinde sig på, idet én elev kan være på et forløb på 16 uger og en anden elev på et 8
ugers forløb. Det betyder, at eleven på et 8 ugers forløb, skal vejledes af en lærer til, hvordan hun skal tilegne sig viden, mens eleven på et 16 ugers
forløb har længere tid til at tilegne sig tiden til det, men ikke den samme erfaring i at udøve det. Denne undervisningsdifferentiering er i tråd med
PDMG: ”Vi differentierer undervisningen”.
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Eleverne arbejder med scenarier, som har udgangspunkt i simulerede hverdagssituationer i praksis. Scenarierne kan indebære alt fra at arbejde med
simulationsdukker, der skal plejes, til at kommunikere med en lærer, som agerer borger eller pårørende, til rehabilitering og APV udarbejdelse i en
borgers hjem, som er bygget op som en lejlighed.
En case kan være et gennemgående pædagogisk arbejdsredskab, som bruges til de forskellige læringsaktiviteter og til eksamen.
Den praksisnære undervisning har til hensigt at simulere de udfordringer og dilemmaer, som eleverne vil møde i deres praktikker. Dermed tænkes
transfer ind mellem teori og praksis.

Praksisnær undervisning - som eksempel på en af SOSU Fyns undervisningsformer
Fra 2013-2015 har SOSU Fyn gennemført et projekt med fokus på praksisnær undervisning, hvor projektets overordnede formål, var en øget læring
hos eleverne, så de blev kompetente og reflekterende praktikere efter afsluttet uddannelse. Lærerne fik nye kompetencer inden for den praksisnære
læring og i udviklingen af flere pædagogiske metoder, undervisningsformer og erfaringer. Lærerne fik desuden mulighed for at udvikle og afprøve nye
ideers effekt hos eleverne.
Hovedprojektet var opdelt i et aktionsforskningsprojekt (herunder 4 delprojekter/aktioner), afdelings delprojekter (7 delprojekter), og to projekter,
som gik på tværs af alle afdelinger.
De ni afdelings delprojekter består af:








Forumteater – Middelfart.
Lærerrollen ved skills – metoder – SSH – Syd.
Generationsmøder – GF – Syd.
Måltidet som læringsrum – GF – Syd.
Brug af den motiverende samtale i undervisningen – E/V uddannelsesafdelingen.
Feed back formativ evaluering – alle – Syd.
Lærerens erhvervskundskab – E/V uddannelsesafdelingen.

De to tværgående projekter for alle afdelinger består af:


Simulering med simuleringsdukker.
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Digital dokumentation i ”Aveleo light”

SOSU Fyn har yderligere deltaget i et aktionsforskningsprojekt. Hvorunder der var iværksat 4 aktioner/delprojekter i samarbejde med SDU:





Det tredje læringsrum SSA – Syd.
Vejlederfunktionen – Middelfart.
PBL med papir, billede og læringskasse GF – Svendborg.
Læringsrum i naturen PAU City

Delprojekterne er blevet samlet og vist på en konference ”Praksisnær i nye klær”. På konferencen har forskellige stande demonstreret tiltagene:
simulationsdukker, skills-metoden, forumteater, læringsrum i naturen, måltidssituationen, vandhulspædagogik, gør& hør mærk & se, og Future Lab.
I de mange delprojekter på skolens afdelinger viste sig et væld af kreative nye praksisnære undervisningstiltag og pædagogiske metoder. Ideerne lever
videre, og der kommer kontinuerligt nye ideer til. Delprojekterne kan implementeres i en afdeling ved introduktion fra de lærere, som udviklede
ideen, hvorefter afdelingen kan arbejde videre med ideen.
Feedback projektet som eksempel på praksisnær undervisning
Under hovedprojekt Praksisnær Undervisning er delprojekt: Feed back. Delprojektets fokus var på lærerens egen kompetenceudvikling inden for
feedback, så der blev udviklet en fælles ”feed back kultur” på tværs af skolens afdelinger mhp.at give eleverne effektive læringsprocesser. 7
For at arbejde med feed back begrebet, blev der koblet fire igangværende projekter sammen (GF, måltidet, generationsmøde, SSH, lærerrollen ved
Skills-metoder, SSA, tredje læringsrum) Projekterne arbejdede i fællesskab med feedbackbegrebet.
Konsulenter udefra overværede en konkret undervisningssituation, hvor lærerne beskrev, at de havde fået et fælles sprog og konsulenterne så en fælles
referenceramme. Samtidigt beskrev lærerne også udfordringen i at have modet som lærer til at afgrænse og synliggøre læringsmålene for eleven.8
”Umiddelbart lyder det nemlig både overbevisende og som en nødvendighed at have klare mål, men i praksis, har det vist sig, at det kan være en
7

”Det teoretiske fundament for feedbackprojektet har været inspireret af Hattie´s opdeling i stadierne ”feed-up, feed-back og feed-forward og bygger på den antagelse, at klare læringsmål er den røde tråd i
situeret feedback. Det er derfor vigtigt, at eleverne kender læringsmålene, og at lærerne ”oversætter” kompetence- og fag mål til disse i de enkelte undervisningssituationer og kan tage udgangspunkt i at koble
læringsmålene til en ”praksisnær sosu-faglig situation og sosu-faglige handlinger”. Citat hovedprojekt Praksisnær undervisning side 71
8

Feedback handler om at gøre læring synlig for eleven, som er i en lærings- og udviklingsproces. John Hatties forskning har bidraget med, at gøre opmærksom på behovet for at opstille synlige og klare mål
for lærings- og udviklingsprocesser og i den forbindelse hans store vægt på feedbackprocesser som redskab til at sprogliggøre arbejdet mod læringsmålene.
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udfordring at ”oversætte” kompetencemål og en bekendtgørelses fagmål til direkte læringsmål, og når målene samtidig skal tilpasses
bedømmelsesgrundlaget for eksamen mv. Der er ofte rigtig mange emner og mål, som opleves lige vigtige, og man ønsker naturligvis at få det hele
med, men risikerer så også at tabe eleverne undervejs.” Hovedprojekt Praksisnær undervisning (2015); s. 72, SOSU Fyn
I evalueringen af projektet beskrives et udviklingspotentiale for at føre succesen videre fra en afdeling til hele skolen som en metodisk feedback kultur.
Dette med henblik på at udvikle feed back kompetencerne yderligere og få dem integreret i den daglige undervisning. Ligesom det kan styrke den
praksisnære undervisning og intentionen med EUD reformen om mere praksisnær undervisning. Yderligere beskrives en mulighed for anvendelse af
kulturen i det pædagogiske ledelsesarbejde.
Delprojekt ”Uddannelse mellem Skole og Praktik” et etnodidaktisk aktionsforskningsprojekt mellem SOSU Fyn og Center for Forskning i Skoleudvikling
(CFS) ved Syddansk Universitet (SDU)
I delprojekt ”Uddannelse mellem skole og praktik” har SOSU Fyn i et samarbejde med CFS under SDU været med i et aktionsforskningsprojekt, hvor
formålet var at medvirke til en forskningsbaseret pædagogisk og metodisk udvikling af skolens praksisnære undervisning samt en udvikling af skolens
position som videns center inden for området.

SOSU Fyn ønskede at fremme: ” uddannelse af ”reflekterende praktikere” og elevernes engagement, og tilfredshed med uddannelsen og evner til at
gennemføre den. Udvikling af fælles sprog blandt lærerne og anvendelse af ny viden i daglig undervisningspraksis. Udvikling af nye og velbeskrevne
undervisningsformer, nye typer af praktikforløb, lærer- og vejlederkompetencer, samarbejder mv., hvor der er en dokumenteret sammenhæng mellem
forskningsresultater og praksis”. Hovedprojekt Praksisnær undervisning (2015); s.100, SOSU Fyn
Skolens lærere arbejdede med aktionerne (projekterne):





Det tredje læringsrum SSA – Syd.
Vejlederfunktionen – Middelfart.
PBL med papir, billede og læringskasse GF – Svendborg.
Læringsrum i naturen PAU City).

Lærerene afprøvede deres aktioner i undervisningen. Samtidigt undersøgte de effekten af deres pædagogiske tiltag i forhold til eleverne gennem
interviews, evalueringer og løbende refleksioner.
Forskernes rolle fra CFS var at ”foretage selvstændige studier af skolekulturen og elevers forskellige tilgange til uddannelsen dels observeret
undervisning, deltaget i værksteder og i diverse samtaler, hvor såvel lærernes erfaringer som resultaterne af forskernes studier er blevet diskuteret”.
Hovedprojekt Praksisnær undervisning (2015); s. 118, SOSU Fyn
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Ud fra dette samarbejde mellem SOSU Fyn og CFS på SDU blev der skrevet en bog, ”Teori og praksis på SOSU uddannelserne Et
aktionsforskningsprojekt på SOSU Fyn” Red; Jakob Ditlev Bøje, Helle Winum, Steen Beck og Dorrit West. Bogen indeholder: en beskrivelse af metode.
Kulturanalyse af skole og elever. Aktionerne set i et lærer perspektiv og perspektiver på proces og produkt.
Lærerne på alle skolens afdelinger har været involveret i et eller flere projekter. Lærerne har lavet nye praksisnære tiltag, som har været yderst
meningsfulde og kompetente, ligesom det har øget læringen hos eleverne. På denne måde fastholdes flere elever, ligesom de bliver mere
kompetente, oplever en øget transfer mellem teori og praksis og bliver endnu mere kompetente og reflekterende praktikere efter endt uddannelse.
Denne udvikling fastholdes gennem projekter som fortsat løber i 2016, hvor også nye ideer udvikles og afprøves.
Arbejdet med undervisningsdifferentiering
Se punkt 3.6-3.10.
At vi arbejder med PDMG på de pædagogiske dage i 2016
I foråret 2016 afholdes tre fælles pædagogiske dage, hvor der arbejdes med PDMG på alle niveauer i organisationen.




Målet på den første pædagogiske dag er, at alle medarbejdere får et godt kendskab til PDMG og ledelsens retning for dette.
På den anden pædagogiske dag er målet er at kvalificere arbejdet med PDMG yderligere og reflektere over hverdagens pædagogiske metoder
ud fra de fire overskrifter i PDMG `ens bilag: Den reflekterende praktiker. Differentiering. Praksisnær undervisning. Kollaborativt samarbejde.
Målet på den tredje pædagogiske dag er, at medarbejderne tager ejerskab for det PDMG, og for den fortsatte proces og for
implementeringen af PDMG i hverdagen.

Der vil på de pædagogiske dage være en række inspirerende oplægsholdere, som kan bringe PDMG i spil og sætte en refleksionsproces i gang i hele
gruppen.
At vi arbejder med et kompetence løft af lærerne
På baggrund af kravet om kompetenceløft i den nye EUD-reform, skal flere af skolens lærere opkvalificeres med et undervisningsmodul svarende til
10 ECTS point. Modulet omhandler undervisningsplanlægning og didaktik. 9 Målet for modulet er, at ”lærerne opnår kompetence til at planlægge,
9

”Modulet Undervisningsplanlægning og didaktik er hentet fra Diplomuddannelse i erhvervspædagogik, hvor det er et obligatorisk modul på 10 ETCS-point. Det kan således både bruges for deltagere der skal
have et kompetenceløft på 10 ECTS-point, for deltagere, der er i gang med en fuld erhvervspædagogisk diplomuddannelse på 60 ECTS-point og for deltagere, der tager Pædagogisk Diplomuddannelse (PD).
Citat Folder Social og Sundhedsskolen Fyn december 2015
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tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning og differentierede undervisningsforløb”. Folder Social og Sundhedsskolen Fyn
december 2015. Indholdet i undervisningsmodulet har udgangspunkt i skolens PDMG med praksisnær og differentieret undervisning.

3.3 Hvordan måler skolen, om der er sket forandring?
Skolen vil måle om der er sket en forandring på følgende måde:
Elevernes læringsudbytte øges ved;





At flere elever vælger fag på højere niveau end det obligatoriske (ekspertniveau).
At flere elever vælger talentspor.
At eleverne vælger et EUX forløb.
At flere elever opnår højere standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer.

Forandringen kan også måles ved:






Større tilfredshed end tidligere med undervisningen blandt eleverne hvilket måles gennem skolens elevtilfredshedsundersøgelse og ved, at
den pædagogiske ledelse og lærerne interviewer eleverne om deres oplevelse af undervisningen.
Eleverne får en oplevelse af stærke faglige og sociale fællesskaber, hvilket kan måles gennem fokusgruppeinterviews.
Forandringen kan derudover ses ved større arbejdsglæde blandt lærerne, hvilket måles gennem APV, MTU, og ved at den pædagogiske
ledelse taler med lærerne ved fx MUS
Virksomhedstilfredshedsundersøgelse
Efter de pædagogiske dage foretages der fokusgruppeinterview med lærere og elever mhp. at vurdere, hvorvidt PDMG er implementeret i
undervisningen.

3.4 Gennem hvilke aktiviteter, vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende og systematisk følges op på, at de(t) valgte
element(er), bliver praktiseret gennem den enkelte lærers undervisning?
Skolens pædagogiske ledelse har valgt at følge op på, at de valgte elementer bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning ved at:





Nye måder, at organisere læringen, sættes på som et punkt på dagsordenen til teammøder, hvilket gør, at der kan etableres et ”erfa rum”
med de lærere, som har fået erfaringen og med de lærere, som skal til at tilegne sig erfaringerne med en ny måde at organisere læringen på.
Lærerne superviseres i nye måder at organisere læringen på.
Den pædagogiske ledelse og lærere deltager i forskellige fora, hvor nye måder at organisere læring på bringes i spil.
PDMG bringes i spil til teammøderne.
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Fortsat fokus på praksisnær undervisning ved at implementere de tiltag, der er igangsat på andre afdelinger.

3.5 Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringer fra undervisningens praksis systematisk, danner grundlag for
eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag / eller i lærerenes praksis?
Den pædagogiske ledelse vil sikre, at erfaringer fra undervisningens praksis danner grundlag for eventuelle justeringer PDMG og / eller i lærernes
praksis gennem:




Gennem en refleksion over PDMG, på de pædagogiske dage. SOSU Fyn betragter PDMG som et ”plastisk” dokument. Der er aktuelt ikke taget
stilling til, hvor hyppigt dokumentet evalueres, og hvem der skal evaluere dokumentet ud over den pædagogiske ledelse.
Afholdelsen af tre fælles pædagogiske dage i foråret 2016 med fokus PDMG på alle niveauer i organisationen.
Arbejdet med kompetenceudvikling ift. BEK 1010. ”Kompetenceudviklingsplangruppen arbejder med planlægning af kompetenceudvikling af
skolens lærere som tidligere nævnt. Målet er, at det skal give et kompetenceløft, der sætter sig i konkrete spor i lærernes tilrettelæggelse og
gennemførelse af undervisningen, og i SOSU Fyns pædagogiske og didaktiske udvikling.
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Styrket undervisningsdifferentiering
3.6 Hvilke(n) konkret(e) forandring(er) forventer skolen at opnå?
SOSU Fyn har et særligt fokus på undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip, hvilket ses i de mange forskellige
undervisningsformer som finder sted i hverdagens praksisser på SOSU Fyn i skolens PDMG.
Som to af mange eksempler nævnes undervisningsdifferentiering på ÅLC, og i projekt ”Flipped Learning – en it-pædagogisk metode til at styrke
gymnasie / HF og SOSU-elevers færdigheder i dansk og matematik/naturfag” (Projekt Flipped learning).
Undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip i undervisningen har udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, potentialer, behov
og interesser. Differentieringen bruges for at kunne benytte elevernes forskelligheder til at opnå individuelle og fælles mål, idet eleverne befinder sig
på forskellige niveauer i en klasse, og derved ikke kan lære ud fra samme forudsætninger. Det er dermed op til læreren at differentiere og tilpasse
undervisningen, så hver enkelt elevs behov bliver udfordret og tilgodeset, og udvikler sig ud fra det faglige niveau, de har.
Danmarks Evalueringsinstituts rapport: Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip En evaluering af sammenhænge mellem
evalueringsfaglighed og differentieret undervisning fra 2011- Nils Egelund, EMU – Danmarks Læringsportal
(http://www.emu.dk/modul/undervisningsdifferentiering) beskriver, at undervisningsdifferentiering indebærer, at lærerne planlægger
undervisningen ved at gøre sig professionelle overvejelser om følgende forhold:








Det personlige kriterie
Indhold / Mål
Metoder
Organisering
Materialer
Tid

Inden for disse fem forhold kan læreren ud fra sine pædagogiske og didaktiske overvejelser vælge at gennemføre sin undervisning på vidt forskellig vis
fx kollaborativt gruppearbejde, simulation, individuel fordybelse og lignende. På denne måde bliver undervisningsdifferentiering et bærende
pædagogisk princip, som undervisningen bygges op omkring, frem for flere forskellige metoder.
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Undervisningsdifferentiering på et åbent læringscenter
På ÅLC ønsker SOSU Fyn at leve op til EUD reformens LBK 789 § 28, der omhandler undervisningsdifferentiering. Hvor den traditionelle undervisning
er fokuseret på én lærer, der gennem oplæg giver eleven viden, så lægger den nye elevstyrede tilgang vægt på eleven som facilitator for sit eget GF.
Eleven skal selv være ansvarlig for egen læring. Undervisningen kan differentieres ud fra et personligt kriterie (RKV – forskellige startdatoer – forskellig
teoretisk og praktisk erfaring, personlig motivation og modstand mod læring som læreren kan arbejde med sammen med eleven gennem feed back
modellen), et indholdsmæssigt kriterie (temaplaner baseret på LUP og målstyret læring) og et metodisk kriterie (scenariebaseret læring fx simulation,
skills, forumteater, rollespil, gruppearbejde, opgaver)
Men også kriterier som organisering herunder de lokale forhold spiller for SOSU Fyn en rolle, idet der er forskellige rammer og muligheder for,
hvordan en undervisningen, kan udmøntes i praksis i Svendborg, Odense C og Odense Syd og Middelfart. Yderligere spiller det strukturelle kriterie
også en rolle (hvordan et undervisningsforløb er bygget op, og hvordan undervisningsformen påvirker eleven).
Temaplanen er det metodiske arbejdsredskab, som eleverne målstyrer efter. Temaplanen indeholder vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål.
Det er kompetencemålene, som er elevernes metodiske og strukturelle redskab for, hvilke områder de arbejder med i de forskellige uger, som de har
til rådighed under deres GF.
I hverdagens praksisser betyder det, at flere elever kan arbejde på forskellige niveauer samtidigt, og at læreren derved differentierer sin feed back til
hver enkelt elev, mellem forskellige niveauer- Fx fra en elev, som har et 16 ugers forløb til en elev, som har et 8 ugers forløb. Eleven på 16 uger har
længere tid til at tilegne sig en viden, men kortere erfaring, hvor eleven på 8 uger har kortere tid til at tilegne sig en viden men længere erfaring.
Undervisningsdifferentiering i Projekt Flipped Learning
Det andet udvalgte fokusområde er projekt Flipped Learning (varighed - august 2014 – juni 2016). Projektet er en del af Syddansk Uddannelsesaftale.
Der er involveret 100 lærere fra 10 gymnasier, HF skoler, SOSU Skoler (SOSU Fyn, SOSU FVH, SOSU Syd), 1 it-pædagogisk koordinator - tovholder og en
administrator af projektets midler og elever. Fokus er på de elever, som har de største udfordringer i matematik, dansk og naturfag, mhp. at fastholde
dem i uddannelsen. Den traditionelle uddannelsestænkning vendes på hovedet.
Projektet har som overordnet formål at undersøge og dokumentere effekten af, om Flipped learning flytter lærerens ressourcer fra den traditionelle
oplægsbaserede undervisning til, elevernes oplevelse af ændringer i læringsmiljøet, motiverer og understøtter læring. Gennemgangen af et fagligt
emne foregår derhjemme som lektier/hjemmearbejde vha. en video, der kan ses præcis det antal gange som hver enkelt elev har brug for, for at
tilegne sig de basale kundskaber i dansk matematik og naturfag (SOSU området). Eleven er forpligtet til at se videoen inden fremmøde til næste
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lektion. Videoen kan følges op med enkle online test, spørgsmål mv. Til den førstkommende lektion kan eleven stille uddybende og
forståelsesspørgsmål til læreren.
Flipped learning projektet bygger på forandringsteori, hvoraf der kan udledes fire hypoteser:
”Hvis eleverne får mulighed for at få lektier for i form af læringsvideoer, så bliver de i et vist omfang mere motiverede for at forberede
sig til timerne, fordi det faglige stof præsenteres mere multimodalt og varieret og dermed mere tilgængeligt i særlig grad for de fagligt
udfordrede elever.
Hvis eleverne ser læringsvideoer med tilhørende online spørgeskemaer forud for undervisningen, så bliver det nemmere for lærerne at
tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger, fordi spørgeskemaerne giver data om elevernes forståelse af det
pågældende stofområde.
Hvis lærerne kan give eleverne adgang til læringsvideoer i forskellige sværhedsgrader, både før og under klasseundervisningen, så øges
elevens faglige niveau, fordi der frigives lærertid, der ikke længere skal bruges på grundlæggende forklaringer, og kan eleven nemmere
blive udfordret på sit eget niveau.
Hvis eleverne selv bliver aktive i forhold til medproduktion af læringsvideoer, så øges deres faglige forståelse, fordi øget aktivitet giver
øget læring og elevens egen formidling af fagligt stof bevirker læringsaktiviteter på de højeste taksonomiske niveauer.”
Arbejdspapir Syddansk uddannelsesaftale – Projekt Flipped Learning

Forandringsteorien beskriver at der finder en række forandringer sted hos eleverne:
”Eleverne er mere motiverede for at lave lektier, idet de oplever, at de har bedre mulighed og større forudsætninger for at forstå
lektien, når den gives som video. Eleverne oplever øget variation i undervisningen, idet video og Flipped Learning nu indgår i
lærerens portefølje af didaktiske værktøjer.
Lærerens undervisning af eleverne sker med fokus på at differentiere undervisningen i et Flipped Learning-perspektiv. Eleverne
undervises af læreren i de forskellige muligheder, der er for at tilgå svært tilgængeligt stof (via lærebogen, via videoen, via
informationssøgning på internet m.m.). Eleverne oplever at blive udfordret mere individuelt på deres eget niveau i forhold til tid til
opgaven, sværhedsgrad, gruppesammensætning osv. Eleverne oplever en underviser med mere tid til den enkelte i den daglige
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undervisning i kraft af, at der sættes tid fri, når noget af stoffet gennemgås hjemme hos den enkelte elev, eller at eleven kan finde
hjælp til den enkelte opgave i in-class flip videoer. Eleverne føler sig mere motiverede til at deltage i undervisningen i kraft af, at
deres forståelse for faget, øges og at der er flere måder at tilgå svært tilgængeligt stof på (multimodalitet).
Eleverne lærer at give hinanden (og læreren) konstruktiv feedback i bestræbelserne på at styrke den faglige forståelse af stoffet.
Eleverne udarbejder peer reviews. Eleverne undervises af læreren i at lave drejebog/storyboard og de bevidstøres om vigtigheden
af videoens længde, fokus, indhold m.m. Eleverne er mere aktive i forhold til: At planlægge et læringsforløb og lave en fokuseret
fremlæggelse. En begyndende egenproduktion af videoer og spørgeskemaer. Formidling af og refleksion over fagligt stof. ”Citat
Arbejdspapir Syddansk uddannelsesaftale – Projekt Flipped Learning”
Projektet skaber også mulighed for en online videndelingsportal 10 og en konference: Flipped Learning i ungdoms- og erhvervsuddannelserne, som er
en åben konference for alle parter i Syddansk Uddannelsesaftale med oplæg fra deltagere, workshops og markedsplads. I foråret/sommeren 2016 går
projektet ind i sin fjerde fase, hvor online videndelingsportalen færdiggøres, og der vil finde en direkte kontakt til partnerne i Syddansk
Uddannelsesaftale sted for at gøre opmærksom på vidensportalen. I maj afvikles den åbne konference: Flipped Learning i ungdoms- og
erhvervsuddannelserne.

3.7 Kan digitale midler indgå som et redskab i undervisningsdifferentieringen? Hvis ja hvordan?
På SOSU Fyn, indgår de digitale læremidler som en del af undervisningsdifferentieringen. Differentieringen ses i projekt Flipped Learning og efter
videreuddannelsesafdelingens anvendelse af iPads i undervisningen af kursister.
Projekt Flipped learning
Udformningen af undervisningsforløbet har fokus på nye differentierede interaktionsbaserede læringsaktiviteter i klassen og produktion af
hjemmevideoer, som anvendes i elevernes læringsforløb. Videoer og it baserede undersøgelsesværktøjer som fx Google Analyse, Socrative og mange
flere indgår som et vigtigt element i differentieringen. Det handler om værktøjer, der anvendes til at indsamle data (inden timerne, inden elev og lærer
mødes) om elevers forståelse af den eller de sete videoer. Disse data giver læreren mulighed for at tilrettelægge læringsaktiviteten på en sådan måde, at alle
elever kan arbejde videre med læringsaktiviteten svarende til det videns-, færdigheds- og kompetenceniveau, der er opnået gennem “lektien”.

10

”En online videndelingsportal: Flipped STX.HF.SOSU, der præsenterer og eksemplificerer Flipped Learning projektet og løbende fungerer som projektets informationskanal udadtil. Portalen fungerer i de
første 3 faser også som intern kommunikationsforum for deltagerne i projektet. Portalen vedligeholdes af it-pædagogisk konsulent ved IT-Center Fyn, Anne Mette Lundstrøm og indeholder følgende:
Undervisningsplaner i både matematik og dansk efter Flipped Learning principper. Eksempler på elevprodukter/opgavebesvarelser i Flipped Learning forsøg. Konkrete manualer/guides til det tekniske aspekt
af Flipped Learning (Sådan optager man videoer, vodcasts eller podcasts, redigerer og deler med elever og kolleger. NB: det tekniske aspekt fylder meget lidt i dette projekt, men det er en forudsætning at
lærerne har de fornødne kompetencer i forhold til at bruge video som et læringsmateriale). Artikler med opsamlede erfaringer om potentialer og begrænsninger i Flipped Learning” Citat side 2 i projekt
ansøgning
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IPads i skolens Efter- og Videreuddannelse
IPads anvendes i Efter- og Videreuddannelse til; ”At være frontløber i forhold til fjernundervisning, som er en klar del af EV afdelingens fremtid. ”
Projektbeskrivelse for det digitale penalhus. Skolen har overvejelser om dette skal udbredes til de ordinære uddannelser.
De digitale midler er i projekt Flipped learning blevet en del af undervisningen, hvor de i EV i sommeren 2016 vil afvikle dele af deres undervisning
vha. en iPad og mhp. at skabe en brandingeffekt på SOSU Fyn.

3.8 Hvordan måler skolen om de(n) valgte metode(r) bidrager til at øge elevernes læringsudbytte, motivation og
fastholdelse?
SOSU Fyn vil måle elevernes læringsudbytte, motivation og fastholdelse gennem at få:
Fagligt dygtigere elever. Flere elever som gennemfører et GF, som vælger fag på højere niveau end det obligatoriske niveau eller vælger fag på
talentspor, eller som ønsker at tage en EUX.
En øget motivation. Hvilket ses gennem: større elevtilfredshed, større fremmøde til timerne, fokus på årsagerne til manglende fremmøde gennem
opfølgende samtaler ud fra skolens retningslinjer for lovligt og ulovligt fravær ved tovholderen for holdet (tidligere kontaktlærerfunktion).
Elevernes oplevelse af stærkere faglige og sociale fællesskaber. En elev som fx er stærk i word, power point, foto og videooptagelser, overførsel af
filer til elevplan, kan hjælpe en mindre erfaren elev. En ung elev, som er stærk i IT kan hjælpe en elev kammerat som er mindre stærk i it. Denne
kammerat er måske stærkere i sin viden om at begå sig i praksis. På denne måde kan der udveksles erfaringer og et fællesskab opbygges, såvel fagligt
som socialt.
I foråret 2016 gennemføres en evaluering af ”Det digitale penalhus”.

3.9 Gennem hvilke aktiviteter, vil den pædagogiske ledelse følge op på, at de(n) valgte metode, bliver praktiseret i
lærerenes undervisning?
SOSU Fyn vil fortsat arbejde med at skabe systematik i undervisningsdifferentieringen.
SOSU Fyn arbejder dagligt med undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip i undervisningen og vil fortsat fokusere på:



Hvad eleverne skal lære ud fra målene fra undervisningen? (Målstyret undervisning)
Hvilke forudsætninger hver enkelt elev kommer med? (RKV, motivation, modstand, erfaringer med gruppe arbejde, erfaringer med forskellige
undervisningsformer)
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Hvad indholdet i undervisningen skal være, samt hvilke materialer, der undervises med? (iPads, smartphones, simulation, forsøg, narrativer
mv)
Hvilke undervisningsmetoder, der er egnede ift. Eleven, når målet for undervisningen? (Scenariebaseret undervisning, oplæg, Flipped learning
mv.)
Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og feedback fra lærer til lærer (gennem feed back modellen)
Lærerne sparrer i dagligdagen med hinanden om, hvilke pædagogiske metoder, de har gode og mindre gode erfaringer med ift.
differentiering.
Lærerne deler materialer med hinanden gennem its learning.
Teamlederne bringer undervisningsdifferentiering i spil til teammøderne evt. gennem inddragelsen af PDMG og i sparring af det daglige
pædagogiske arbejde.

3.10 Hvordan arbejder den pædagogiske ledelse med at lærerenes erfaringsudveksling og vidensdeling om deres
undervisningspraksis, bliver anvendt til at udvikle og styrke metoder til undervisnings differentiering?
Den pædagogiske ledelse arbejder løbende med lærernes erfaringsudveksling, og vidensdeling ift. at udvikle og styrke undervisningsdifferentiering
som metode.
Den pædagogiske ledelse afholder i foråret 2016 tre pædagogiske dage, med fokus på PDMG, hvoraf undervisningsdifferentiering er en del af PDMG.
Den pædagogiske ledelse holder jævnligt møder med lærerteamene om deres erfaringer med at arbejde med de metoder til
undervisningsdifferentiering, som den pædagogiske ledelse har valgt at sætte fokus på. De enkelte lærerteams giver tilbagemeldinger til teamlederen,
som sammen med den pædagogiske konsulent løbende får indarbejdet de opnåede erfaringer ind i de lokale uddannelsesplaner.
Den pædagogiske ledelse har en løbende dialog og sparing med lærergrupperne om behovet for nye uddannelsesmæssige tiltag, ligesom lærerne
løbende melder tilbage med nye ideer og forslag til den pædagogiske ledelse.
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