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1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for 2014 - 2015
Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen.
Tabel 1.1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for 2014 - 2015
Historisk udvikling
Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter
start

2011

Grundforløb under ét

18,3

Hovedforløb under
ét

13,4

2012

Mål og resultat

Fremtidige mål

2013

2013

2014

2014

2015

måltal

resultat

måltal

evt. rev.
måltal

måltal

18,3

15

19,5

15

-

15

12,3

8

14,6

8

12

12

Skolens begrundelse for evt. at revidere måltallet for 2014
Skolen finder det nødvendigt at revidere måltallet for 2014 for hovedforløbet fra det hidtidige 8 til 12.
Skolen vurderer at et måltal på 12 for hovedforløbet stadig er ambitiøst, men mere realistisk set i lyset
af den relativt store stigning i frafaldet på hovedforløbene specielt på SSH, hvor skolen oplever store
udfordringer i forbindelse med fastholdelse af en stor gruppe elever med sociale og personlige problemer.

Tabel 1.3. Udviklingen i tilgangen
Tilgang:

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

UNI-C data

UNI-C data

(eget skøn)

(eget skøn)

Grundforløb under ét

531

461

459

425

Hovedforløbet under ét

1077

1079

1194

1205
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2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer
Skema 2.1: Overordnet analyse og beskrivelse af skolens udfordringer mhp at øge gennemførelsen
I analysen anvendes tal fra Uni-C’s forløbsstatistik (2012/2013) samt frafaldstal registreret af skolen
(2013). Tallene er ikke direkte sammenlignelige.
På trods af flere tiltag som skolen vurderer at have haft en effekt i forhold at reducere frafaldet på
grundforløbet og social- og sundhedsuddannelsen trin 1 (betegnes efterfølgende som SSH), er det stadig her vores største udfordringer ligger.
Generelt oplever skolen, at der på grundforløbet og på social- og sundhedshjælperuddannelsen fortsat
optages en del elever, som har svært ved at honorere de krav, der stilles til bl.a. personlige, faglige og
sociale kompetencer. Disse elever opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen, men magter så
alligevel ikke uddannelsen grundet forskellige personlige eller sociale problemer.
Dette underbygges af en analyse af frafaldet på grundforløbet og SSH, lavet på baggrund af udtræk i
EASY-A, hvor ca. halvdelen af de frafaldne elever som er startet på uddannelserne i 2013 er frafaldet
pga. personlige eller sociale/økonomiske årsager. Afgangsårsagen sygdom kan ligeledes dække over
psykiske problemer.
Afgangsårsag
GF - antal
Bortvist
1
Ej bestået
3
Fortrudt udd.
34
Fravær
0
Ingen årsag
3
Læreforh.ops.
0
Niveau for højt
8
Person. Forhold
61
Soc/Øk Forhold
9
Sygdom
5
I alt
124

GF - procent
0,8 %
2,4 %
27,4 %
0%
2,4 %
0%
6,4 %
49,2 %
7,3 %
4,0 %
100 %

SSH - antal
2
0
20
6
5
2
9
65
5
35
149

SSH - procent
1,3 %
0%
13,4 %
4,0 %
3,4 %
1,3 %
6,0 %
43,6 %
3,4 %
23,5 %
100 %

(Kilde: EASY-A)

Det er en udfordring for skolen at fastholde elever der frafalder af personlige årsager, da årsagen ofte
ikke er relateret til skolen. Skolen har derfor ansat elevrådgiver og motivationsmedarbejder, der kan
hjælpe, motivere og evt. henvise eleverne til rette instanser såsom psykologer, læger mv.
På SSH har skolen i løbet af de sidste par år oplevet et fald i antallet af ansøgere, og der har på de sidste par optag kun lige været nok ansøgninger til at udfylde pladserne. Ved optagelse bliver ansøgerne
vurderet af skolens vejledere og alle får en farvekode hvor grøn er bedst og gul er dårligst i forhold til
hvor egnede de er. Ved det seneste optag (elever der starter 1. marts 2014) er fordelingen af de optagne elever som følgende:
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Grøn
Rød
Blå
Gul

Antal optagne elever
101
136
84
21

Beskrivelse af vurderingsfarver kan ses i bilag.
Det er skolens oplevelse at der bliver flere og flere ansøgere som bliver kategoriseret blå eller gule og
det er samtidig skolens erfaring jo mindre egnede eleverne er des større risiko for frafald.
På SSH sker der klart største frafald i praktikperioderne. I tabellen ses frafald fordelt på skole- og praktikperioder pr. 1. februar 2014 for elever startet på SSH i 2013.
Periode
1. skoleperiode
1. praktikperiode
2. skoleperiode
2. praktikperiode
3. skoleperiode
I alt

Antal
31
91
3
15
9
149

Procent
20,8 %
61,1 %
2,0 %
10,0 %
6,0 %
100 %

Som det ses i tabellen falder langt størstedelen af de frafaldne elever fra i løbet af 1. praktikperiode (61
%). Årsager hertil kan være at nogle elever f.eks. finder praktikken overvældende og kan få et ”praksischok” eller de har svært ved at koble teorien fra skoleperioden til praksis i praktikken. Med indsatserne
i indsatsområdet stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel vil skolen forsøge at forberede eleven
bedre til praktikken og ligeledes skabe en bedre faglig sammenhæng mellem det eleven lærer i skoleperioden og de opgaver de udfører i praktikken.
Skolen noterer sig, at de ansættende myndigheder er blevet mere opmærksomme på elevernes prøvetid, som løber i de første tre måneder af praktikken. Som eksempler kan nævnes, at prøvetidens udløbsdato skrives på ansættende myndigheders foranledning ind i planen for uddannelsesforløbet (skole/praktikplanen), og at uddannelseskoordinatorerne har udarbejdet et skema for prøvetidsvurdering til
brug efter første praktikperiode A, hvor praktikken skal vurdere elevens egnethed for videre uddannelse. Skolen oplever således, at de ansættende myndigheder har et skærpet fokus på, hvordan den enkelte
elev klarer sig i løbet af prøvetiden, hvilket alt andet lige skubber frafaldet hen i starten af uddannelsen.
I skolens slutevaluering som eleverne besvarer, når de afslutter deres uddannelse, bliver de spurgt om
de på noget tidspunkt seriøst har overvejet at droppe ud af uddannelsen og hvad årsagen hertil var. I
den seneste slutevaluering for SSH-elever, der færdiggjorde deres uddannelse mellem august og december 2013, besvarede 214 slutevalueringen og heraf svarede i alt 50 elever (23 %), at de i løbet af
uddannelsen havde overvejet at droppe ud. Af de 50 elever svarede 33 % at årsagen til de overvejede at
droppe ud var forhold som skyldtes praktikken, 40 % svarede personlige årsager, 17 % svarede andet
og 10 % svarede forhold som skyldtes skolen. Størstedelen af de ”frafaldstruede” SSH-eleverne giver
således også udtryk for, at det enten er pga. personlige årsager eller forhold der skyldtes praktikken, der
får dem til at overveje at droppe ud af uddannelsen. Da det er årsager, der ikke er direkte relateret til
skolen, er det en stor udfordring for skolen at fastholde disse elever.
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Skema 2.2: Profil af frafaldsgrupper
Frafaldsgruppe nr. 1:
GF-elever
Hvem falder fra (fx køn, alder, etni- Frafaldet på grundforløbet er højst blandt de 18-19 årige (28,7
citet)?
%) I forhold til køn er frafaldet højst blandt mændene (25,5 %)
(se bilag bagerst i Handlingsplanen)
Hvornår falder eleverne fra (GF,
På grundforløbet er der ifølge UNI-C’s forløbsstatistik frafaldet
overgang mellem GF og HF, HF)?
i alt 90 elever efter 6 måneder.
Status 1 måned
13
Status 2 måneder
35
Status 3 måneder
50
Status 6 måneder
90
(Kilde: UNI-C’s forløbsstatistik)

På hvilke indgange/uddannelser
falder eleverne fra?

På GF frafalder eleverne løbende i løbet af de af de første 6
måneder.
Frafaldet er højere blandt GF-eleverne på skolens 40 ugers
forløb end på 20 ugers og 27 ugers forløb.
GF forløb
GF 20 uger
GF 40 uger
GF 27 uger

Frafaldsprocent
21,2 %
30,1 %
17,6 %

(Kilde: EASY-A)

Hvorfor?
Årsager til frafald, fx faglige problemer, personlige og/eller sociale problemer etc.

Som beskrevet i den overordnede analyse, falder over halvdelen
af de frafaldne grundforløbselever fra pga. personlige årsager
eller soc/øko forhold.
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Frafaldsgruppe nr. 2:
Hvem falder fra (fx køn, alder, etnicitet)?
Hvornår falder eleverne fra (GF,
overgang mellem GF og HF, HF)?

20-24 årige SSH elever
Blandt SSH-eleverne er der størst frafald blandt de 20-24 årige
(31,9 %)
Langt størstedelen af frafaldet blandt de 20-24 årige SSH-elever
sker i løbet af de første 3 måneder.
Status 1 måned
Status 2 måneder
Status 3 måneder
Status 6 måneder

5
13
34
36

(Kilde: UNI-C’s forløbsstatistik)

På hvilke indgange/uddannelser
falder eleverne fra?
Hvorfor?
Årsager til frafald, fx faglige problemer, personlige og/eller sociale problemer etc.

SSH
Størstedelen af de frafaldne elever SSH-elever i alderen 20-24
år falder fra pga. personlige forhold eller soc/øk forhold.
SSH: 20-24 årige
Fortrudt udd.
Fravær
Ingen årsag
Niveau for højt
Person. Forhold
Soc/Øk Forhold
Sygdom

6
2
2
2
17
1
12

(Kilde: EASY-A)
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3. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2013
Social- og Sundhedsskolen Fyn må desværre konstatere, at vi med Handlingsplan 2013 ikke nåede at
opfylde vores overordnede mål for reduktion af frafaldet. I forhold til resultatet fra 2011/12 er frafaldet
steget på alle vores uddannelser, hvilket absolut ikke er tilfredsstillende.
For grundforløbet er frafaldet steget med 1,2 procentpoint fra 18,3 til 19,5. For SSH er frafaldet steget
med 3,3 procentpoint fra 15,4 til 18,8 hvilket er yderst utilfredsstillende.
For SSA og PAU er frafaldet steget med henholdsvis 0,6 procentpoint og 1,4 procentpoint. På trods af
en stigning er frafaldsprocenten stadig relativ lav for de to uddannelser og ligger under skolens måltal
på 8 % for 2013.
Tabel 3. Frafaldsprocenter på de enkelte uddannelser
2011/12

2012/2013

GF

18,3 %

19,5 %

SSH

15,4 %

18,8 %

SSA

6,0 %

6,6 %

PAU

5,3 %

6,7 %

Hovedforløb samlet

12,3 %

14,6 %

Da indsatserne i Handlingsplan 2013 først er i gangsat i løbet 2013, er det endnu ikke muligt at se resultaterne i forhold til frafaldstallene da disse er for skoleåret 2012/2013

Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2013
Skema 3.2: Evaluering af arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag
(FPDG)
Hvad var ordlyden af skolens Skolens pædagogik bygger på, at den enkelte elev sættes i fokus, og at der udvises
FPDG, jf. HP 13?
gensidig respekt. Skolens uddannelses- og læringstilbud tager udgangspunkt i, at alle
elever er sociale og ansvarlige, og at alle har et personligt og fagligt udviklingspotentiale.
Undervisningen i skoleuddannelsen bygges op af forskellige læringsaktiviteter, der
giver mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og tilgodese
elevens læringstilgang. Den enkelte elev har medindflydelse på valget af læringsmetoder og konkret indhold i den enkelte læringsaktivitet under hensyntagen til elevens
faglige og personlige forudsætninger, elevens læringsmæssige udvikling samt elevens
formulerede udviklingsmål.
Alle læringsaktiviteter tilrettelægges så de understøtter og fremmer en progression i
den enkelte elevs læringskompetence, herunder elevens aktive opsøgen af viden, udvikling af refleksionsevne samt motivation til fortsat læring.
Eleven støttes i sin personlige og faglige udvikling gennem kontinuerlig vejledning.
Underviserne er organiseret i team, hvor der samarbejdes om faglige, pædagogiske og
didaktiske udfordringer i relation til undervisningen.
Læringsaktiviteterne tilrettelægges og udvikles i teamet, så alle fag indgår i samspil
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Beskrivelse af konkrete aktiviteter, som skolen iværksatte
i arbejdet med FPDG?

Hvordan har skolen sikret, at
FPDG er blevet forankret i
arbejdet med skolens udvikling af undervisning og læringsmiljø?
Hvilken effekt har arbejdet
med FPDG haft på elevernes
præstationer, fastholdelse og
tilfredshed?

med hinanden, og således at eleven sikres mulighed for sammenhæng og helhed i
uddannelsen. Der arbejdes med tematiseret og praksisrelevant undervisning, således
at det tydeligt fremgår, hvordan det enkelte fag bidrager til helheden i det aktuelle
tema.
Som beskrevet i Handlingsplan 2013 blev skolens didaktiske og pædagogiske grundlag udarbejdet i 2008 og blev i 2012 revideret. Grundlaget
blev implementeret i 2008 og har siden da været en del af skolens undervisningsplan, og har ligget til grund for den tilgang, lærerne har til
undervisningen. I lærerteamene har grundlaget løbende været genstand
for granskning og drøftelse i forhold til undervisningen. Udover tematiseret undervisning som løbende bliver drøftet blandt skolens ledere
lærere og repræsentanter fra praktikken handler grundlaget om, hvordan den enkelte elevs læringstilgang kan tilgodeses. Skolen har derfor
besluttet at fokusere på differentiering af undervisning og har valgt
dette som hovedfokus i forhold til det fælles didaktiske og pædagogiske
grundlag.
Den reviderede udgave af skolen fælles pædagogiske og didaktiske
grundlag er blevet præsenteret på en fælles pædagogisk dag, hvor alle
lærerene deltog.
I forbindelse med implementeringen af den nye uddannelsesordning er
der blevet arbejdet videre med det fælles pædagogiske og didaktiske
grundlag. FPDG har bl.a. ført til skolen store satsning projekt ”praksisnær undervisning”, som vil blive uddybet i afsnit 4.1.
Der er i efteråret/vinteren 2013 foretaget fire fokusgruppeinterviews
med repræsentanter fra alle skolens uddannelser og afdelinger. Fokusgruppeinterviewene tog udgangspunkt i skolens didaktiske og pædagogiske grundlag og undervisningsdifferentiering.
På baggrund af elevernes udtalelser bliver der blandt lærerene overordnet arbejdet og undervist ud fra skolens pædagogiske og didaktiske
grundlag. Dette argumenteres med, at de fleste af lærerene har fokus på
undervisningsdifferentiering i forhold til at skifte mellem undervisningsmetoder og er opmærksomme og lydhøre i forhold til elevernes
forskellige læringsstile således at alle elever får noget ud af undervisningen. Eleverne vurderer, at de i højere grad har indflydelse på undervisningsmetoder end selve indholdet i undervisningen. Alle eleverne føler,
at lærerene har fokus på den enkelte elev i forhold til deres læringsstil,
hvorvidt de gennemfører deres uddannelse og om de har sociale eller
personlige problemer. I den forbindelse spiller kontaktlæreren for de
fleste elever en vigtig rolle.
Elevsammensætningen er i klasserne og skolen generelt meget heterogen i forhold til bl.a. alder og erfaring og eleverne giver også udtryk for,
at de bliver udfordret på forskelligvis. Nogen bliver udfordret fagligt i
bestemte fag og andre personligt i forbindelse med fremlæggelser, rollespil og i praktikken. Eleverne oplever ligeledes, at de udvikler sig på
forskellige områder – nogle meste fagligt og andre på det personlige
plan.
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I forhold til skolens pædagogiske og didaktiske grundlag, giver eleverne
udtryk for, at de specielt i starten har svært ved at en sammenhæng
mellem de forskellige fag. Ligeledes har flere af eleverne svært ved at se
sammenhængen mellem det de lærer i skolen og det de lærer i praktikken da tingene nogle gange bliver gjort anderledes i praktikken end de
har lært på skolen og pga. manglende tid til refleksion i praktikken.
Med de igangsatte aktiviteter under indsatsområdet ”Stærkere kobling
mellem skoledel og praktikdel” samt skolens store projekt ”Praksisnær
undervisning”, er der netop sat fokus på de disse problemstillinger.
Hvad har virket / ikke virket? Arbejdet med det fælles pædagogisk og didaktiske grundlag har medført en skærpet fokus på praksisnær undervisning og undervisningsdifferentiering blandt lærerene.
Skema 3.3: Evaluering af arbejdet med styrket differentiering
Hvilke konkrete aktiviteter
1. Øget fokus på differentiering
Alle skolens lærere har beskrevet eksempler på, hvordan de har
har skolen iværksat for at
arbejdet med differentiering. Disse beskrivelser er lagt på skostyrke differentieringen?
lens intranet til inspiration og er desuden medbragt til en pædagogisk dag i november måned 2013. På denne dag fik alle lærere et oplæg fra Steen Bech, leder af Center for Forskning i Skoleudvikling, Syddansk Universitet, om undervisningsdifferentiering, og lærerne arbejdede derefter i grupper med at udvikle
egen praksis, ud fra oplægget.
Lærerne arbejdede med egne medbragte eksempler og har derved udvidet forståelsen for undervisningsdifferentiering, samt
fået øget paletten for mulighederne i forhold til differentiering.
Eksemplerne findes på skolens Intranet.
2. Vidensdeling differentieringsmetoder/gensidig inspiration
Der er ikke planlagt en fælles opfølgning på den pædagogiske
dag. Opfølgning vil primært ske på de enkelte afdelinger og i
samarbejdet i det enkelte lærerteam. Alle lærerene på skolen har
i foråret 2014 fået afsat tid til at gå med hinanden i undervisningen, hvor formålet kompetenceudvikling bl.a. i forhold til
differentiering. Der er endnu ikke udviklet undervisningsmaterialer ud fra dette.
På skolens afdeling i Middelfart har der endvidere kørt et projekt ”Vejledning”, hvor lærerene har sparret med hinanden i
forhold til vejledningsfunktionen. Den store forskellighed af
eleverne stiller større og større krav til en differentieret vejledning, hvorfor dette projekt blev i gangsat.
3. Talentudviklingsprojekt i samarbejde med øvrige SOSUskoler i Region Syddanmark og udvalgte fynske kommuner, Region Syddanmark samt University Colleges
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Delprojekt 1 og 2 – skills, EUX, toningsforløb, turboforløb erhvervsrettet og studierettet påbygning:
Skills: Der er udviklet fagbeskrivelser til valgfaget skills på både
SSH og SSA. Valgfaget afprøves på alle fire SOSU-skoler i regionen fra august 2013 til og med juni 2014. Eleverne evaluerer
faget via spørgeskema, hvilket følges op af fokusgruppeinterview med lærene.
Afprøvningen kører planmæssigt.
EUX: Der er udviklet og beskrevet en EUX-model på SOSUuddannelsen. Arbejdet anvendes af Danske SOSU-skoler (interesseorganisation for Danmarks SOSU-skoler) i forbindelse
med forhandlingerne om den nye EUD-reform. Der er i projektet store forventninger til, at EUX på SOSU-uddannelsen
bliver en realitet med den kommende EUD-reform.
Udviklingen er lavet planmæssigt.
Toningsforløb: Der udvikles et toningsforløbet på SSAuddannelsen med fokus på innovation. For at kunne gennemføre innovationstoning på hele SSA-uddannelsen er det nødvendigt at lærerene kompetenceudvikles samt får mulighed for
at udvikle både undervisningsforløb og undervisningsmateriale
inden opstart.
Afprøves på SOSU Fyn (Odense) og SOSU Fredericia.
På grund af tyngden af udviklingsarbejde er opstarten udskudt til november 2014.
Turboforløb: Der er udviklet en model til realkompetencevurdering med henblik på turboforløb på SSA-uddannelsen.
Det er vurderet fra både skoler og praksis, at afprøvning af turboforløb
skal afvente erfaringerne med den nye uddannelsesordning på SOSUuddannelsen. Endvidere afventes forhandlingerne om den nye EUDreform, da den kan have betydning for planerne om turboforløb.
Erhvervsrettet påbygning: Der udbydes erhvervsrettet påbygning inden for de eksisterende valgfrie specialefag – varighed 4 uger. Afprøves på SOSU Fyn (Odense) og SOSU Fredericia.
Erhvervsrettet påbygning afprøves for afgangshold på SSA-uddannelsen til
juni 2014.
Der er udarbejdet oplæg til et nyt valgfrit specialefag på ekspertniveau ”Rollen i det tværfaglige samarbejde omkring den
ældre medicinske patient”. Dette er lavet på baggrund af en undersøgelse blandt de deltagende kommuner og sygehuse i projektet samt anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Oplægget er
godkendt i Lokale Uddannelses Udvalg og fremsendt til det
Nationale Faglige Udvalg til henblik på godkendelse i oktober
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2013.
Tilbagemeldingen fra det Faglige Udvalg er, at de er positivt indstillet i
forhold til faget. Dog ønskes en uddybning af delelementer i oplægget, inden
det kan godkendes. Projektet afventer en skriftlig tilbagemelding, inden
udviklingsarbejdet kan fortsættes.
Studierettet påbygning: Der udbydes studierettet påbygning
på en varighed af 10,5 uger. Påbygningen består af et kompetenceløft inden for følgende fag: Engelsk C-niveau, kemi Cniveau og samfundsfag niveau C. Afprøves på SOSU Fyn
(Middelfart) og SOSU Fredericia.
Studierettet påbygning afprøves for afgangshold på SSA-uddannelsen til
juni 2014.
Hvilken effekt har de valgte
aktiviteter haft på elevernes
præstationer, fastholdelse og
evt. tilfredshed?

Der er i efteråret/vinteren 2013 foretaget fire fokusgruppeinterviews
med repræsentanter fra alle skolens uddannelser og afdelinger. Fokusgruppeinterviewene tog udgangspunkt i skolens didaktiske og pædagogiske grundlag og undervisningsdifferentiering.
Flere af eleverne som deltog i fokusgruppeinterviewene giver udtryk
for, at de fleste lærerene anvender flere forskellige undervisningsmetoder, og at de skifter mellem dem i løbet af dagen eller undervisningstimen. Nogle elever påpeger dog også, at enkelte lærere altid anvender
den samme undervisningsmetode. Flere af eleverne synes, at nogle lærere er gode til at lytte efter elevernes ønsker og behov i forhold til de
undervisningsmetoder de anvender. Derudover er nogle af lærerene
opmærksomme på, når eleverne har brug for en pause. Eleverne er
generelt meget bevidste omkring læringsstile, da de i starten af deres
uddannelse bliver testet herfor på forskelligvis. De synes, at de fleste
lærere er gode til at sørge for at anvende forskellige undervisningsmetoder således, at der er noget der passer til alle eleverne. De synes dog,
at nogle lærere senere i elevernes uddannelsesforløb ikke fokuserer så
meget på elevernes forskellige læringsstile som i starten. Der er flere
faktorer, der gør dagen en god undervisningsdag for eleverne. En af de
primære er, at der er variation i undervisningen og lærere skifter mellem
forskellige undervisningsmetoder. På baggrund af elevernes udtalelser
tyder det på, at de fleste af lærerene har fokus på undervisningsdifferentiering i deres undervisning i og med at de anvender skifter mellem
undervisningsmetoder og er opmærksomme og lydhøre i forhold til
elevernes forskellige læringsstile.

Talentudviklingsprojektet er endnu ikke afsluttet og derfor ikke evalueret.
Hvad har virket / ikke virket? Som det fremgår af elevernes udsagn, har indsatsen i forhold til undervisningsdifferentiering været langt mest virkningsfuld i forhold til elevernes forskellige læringsstile og variation af undervisningen. Der vil
derfor fremover være behov for at arbejde mere intensivt med andre
former for differentiering, herunder differentiering set i forhold til elevernes forskellighed i kompetencer og faglige ståsted ved uddannelser-
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nes påbegyndelse. Elevernes udsagn bærer præg af, at indsatsen for
talentpleje endnu ikke er gennemført, men endnu er i planlægnings- og
afprøvningsstadiet.
Skema 3.4: Evaluering af arbejdet med stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel
Hvilke konkrete aktiviteter
1) I et tæt samarbejde mellem skole og praktik er der udarbejdet en
har skolen iværksat for at
temaplan, der tydeliggør tilrettelæggelsen af uddannelsens temaer,
styrke lærernes, virksomheindhold og mål. En temaplan som definerer nøglebegreber i uddernes og praktikvejledernes
dannelsens indhold, således at skole og praktik har fælles referencesamarbejde om det fælles
ramme.
uddannelsesansvar over for
den enkelte elev?
2) En arbejdsgruppe på tværs af skole og praktik har udviklet en række læringsmetoder og redskaber til understøttelse af transfer:
- L.U.R.E-bog (refleksionsbog)
- Dataindsamlingsopgave
- Brevveksling mellem elev og praktiksted
- Anvendelse af Lærebog i praktikken
- Den obligatoriske samtale i 1. praktik
- Metode til udvikling af elevens fagsprog
Der blev i januar 2014 afholdt en temadag med deltagelse af ca. 150
praktikvejledere og en del af skolens lærere. Her blev vidensdelt og
Temaplanen, L.U.R.E-bogen og Lærebog i praktikken diskuteret i
grupper med praktikvejledere samt en enkelt lærer i hver gruppe.
Det er skolens vurdering, at der er stor forskel på hvor langt de enkelte praktiksteder er med at implementere temaplanen og læringsmetoderne i det daglige arbejde.

Hvilken effekt har aktiviteterne haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt.
tilfredshed?
Hvad har virket/ikke virket?

3) Den oprindelige hensigt var, at der skulle igangsættes en praksis
hvor praktikvejledere skulle deltage i skoleundervisningen, og lærerene skulle deltage i praktikuddannelsen og samarbejde om elevens
uddannelse. I koordineringsgruppen skulle der indgås en skriftlig
samarbejdsaftale mellem SosuFyn, Region Syddanmark og kommunerne omkring de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med praktikvejlederes deltagelse i skoleundervisning samt lærerenes deltagelse i praktikundervisningen. Desværre blev koordineringsgruppen i foråret 2013 nedlagt, og der er derfor ikke indgået
en aftale om udveksling af lærere og praktikvejledere. På trods af
dette forsøger vi at understøtte transfer ved at vi inviterer praktikvejlederne ind på skolen flere gange i løbet af uddannelsesforløbet.
Da det på nuværende tidspunkt i processen er for tidligt at kunne sige
noget om processen, vil der først i Handlingsplanen 2015 være beskrevet effekterne af indsatserne. Se endvidere skema 4.3.
Beskrives i Handlingsplan 2015
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4. Obligatoriske indsatsområder
4.1. Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag
4.2. Styrket differentiering
4.3. Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel.
4.4. Praktikpladsopsøgende arbejde
4.1. Skolens fælles pædagogiske og didaktisk område
Skema 4.1: Beskrivelse af og dokumentation for skolens arbejde med det fælles pædagogisk og
didaktiske grundlag i forhold til skolens udfordringer, jf. skolens analyse i afsnit 2.
Hvad er skolens FPDG?
Skolens pædagogik bygger på, at den enkelte elev sættes i fokus, og at der udvises
gensidig respekt. Skolens uddannelses- og læringstilbud tager udgangspunkt i, at alle
elever er sociale og ansvarlige, og at alle har et personligt og fagligt udviklingspotentiale.
Undervisningen i skoleuddannelsen bygges op af forskellige læringsaktiviteter, der
giver mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og tilgodese
elevens læringstilgang. Den enkelte elev har medindflydelse på valget af læringsmetoder og konkret indhold i den enkelte læringsaktivitet under hensyntagen til elevens
faglige og personlige forudsætninger, elevens læringsmæssige udvikling samt elevens
formulerede udviklingsmål.
Alle læringsaktiviteter tilrettelægges så de understøtter og fremmer en progression i
den enkelte elevs læringskompetence, herunder elevens aktive opsøgen af viden, udvikling af refleksionsevne samt motivation til fortsat læring.
Eleven støttes i sin personlige og faglige udvikling gennem kontinuerlig vejledning.
Underviserne er organiseret i team, hvor der samarbejdes om faglige, pædagogiske og
didaktiske udfordringer i relation til undervisningen.
Læringsaktiviteterne tilrettelægges og udvikles i teamet, så alle fag indgår i samspil
med hinanden, og således at eleven sikres mulighed for sammenhæng og helhed i
uddannelsen. Der arbejdes med tematiseret og praksisrelevant undervisning, således
at det tydeligt fremgår, hvordan det enkelte fag bidrager til helheden i det aktuelle
tema.
Hvordan kan skolens FPDG Som beskrevet i afsnit 2 falder størstedelen af de frafaldne elever på
tage fat om de udfordringer,
SSH-uddannelsen fra i 1. praktikperiode. Derudover viser ungdomsder er beskrevet i afsnit 2?
forskning, at det der fastholder elever i deres uddannelse er, at de hurtigt får en faglig identitet. Skolen store satsning projekt ”Praksisnær
undervisning” skal ved hjælp af en række underprojekter være med til
at give eleven en faglig identiet inden eleven kommer ud sin første
praktik.
Hvordan inddrages bestyrel- Bestyrelsen understøtter skolens strategiske satsning i forhold til igangsen i arbejdet med skolens
sættelse af projekt ”Praksisnær undervisning”.
FPDG?
Hvilke konkrete aktiviteter vil Overordnet projekt ”Praksisnær Undervisning”
skolen iværksætte?
Sosu Fyn vil afprøve, udvikle og anvende et væld af kreative og spændende metoder og undervisningsformer med det formål at gøre undervisningen mere praksisnær og derved uddanne professionelle og reflekterende praktikere.
Eksterne samarbejdspartnere inddrages, bl.a. fra forskning og praktikområde, så det sikres at skolens initiativer er på forkant med udviklin-
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Hvordan sikrer skolens ledelse, at grundlaget bliver udmøntet, fx i skolemiljøet og
undervisningen?
Hvordan vil skolen evaluere
effekten af arbejdet med
FPDG?

gen vedrørende øget sammenhæng mellem skole og praktik.
Til projektet er der pr. 1. november 2013 og frem til ultimo 2015 ansat
en projektleder.
1. Uddannelse mellem Skole og Praktik
Sosu Fyn ønsker at udvikle den praksisnære undervisning og skolens
position som videnscenter på området og derved fremme elevernes
oplevelse af en tættere forbindelse mellem teori og praksis.
Derfor etableres et etnodidaktisk aktionsforskningsprojekt mellem Sosu Fyn og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS) ved SDU. Aktionsforskning kan udvikle ny viden og praksis, når forskere og praktikere samarbejder om konkrete problemstillinger og iværksætter ”aktioner”, hvorved der udvikles nye undervisningsformer, praktikforløb og
kompetencer.
2. Forumteater som undervisningsmetode
I skolens afdeling i Middelfart igangsættes projekt med forumteater
som undervisningsmetode. Alle lærerene uddannes til selvstændigt at
bruge Forumteater, som undervisningsmetode og trænes i at anvende
den.
Metoden bruges oftest i forhold til mellemmenneskelige dilemmaer fra
elevernes praksis, f.eks. konflikter, etiske vurderinger, kommunikationsproblemer. I projektperioden skal hver lærer selvstændigt gennemføre 3 spil/situationer. Producerer/materiale udarbejdes, som kan formidles til skolens øvrige afdelinger, som også ønsker at benytte metoden.
3. Simulering som pædagogisk metode vha. dukker
På alle skolens afdelinger vil der blive implementeret simuleringsdukker
som pædagogisk metode til at udvikle elevernes færdigheder.
Aktiviteter i forbindelse med projektet:
• Indkøb af simuleringsdukker, Indretning af
”stue”/undervisningslokale til udstyret.
• Kompetenceudvikling af medarbejdere/facilitatorrollen
• Faglige tovholdere og teknisk superbrugerfunktion efter implementeret
Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er indarbejdet i uddannelseshåndbøger til både lærere og elever.
Skolen vil anvende frafaldstal, karakterniveau, resultater fra Elevtrivselsundersøgelsen til at evaluere effekten af skolens pædagogiske og
didaktiske grundlag. Derudover vil der blive evalueret på de enkelte
projekter under projekt ”Praksisnær undervisning”.
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4.2. Styrket differentiering
Skema 4.2: Styrket differentiering
Styrket undervisningsdifferentiering
Baggrund for indsatsen (beBaggrunden for indsatsen skal findes i vores analyse i afsnit nummer 2.
skrivelse af problemstillingen, Her beskrives det, at skolen har et stort frafald blandt andet pga. perjf. analyse af skolens udforsonlige forhold. Vi tror, at vi ved hjælp af en øget fokusering på underdringer i afsnit 2):
visningsdifferentiering kan ned bringe dette tal. Tallet er for nuværende
på langt over 40 % af det samlede frafald for både den ordinære uddannelse og for grundforløbet.
Vores skoleform aftager generelt en meget bred vifte af forskellige elever og derfor skal vi som skoleform konstant have fokus på differentiering, for at kunne matche hvert enkelt individ i elevgruppen. Hvis ikke
vi gør det, kommer vi ikke i nærheden af at opfylde regeringens mål om
at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
Hvilke konkrete aktiviteter vil Med udgangspunkt i vores FPDG hvor der blandt andet står: ”Alle
skolen sætte i gang?
læringsaktiviteter tilrettelægges så de understøtter og fremmer en progression i den
enkelte elevs læringskompetence, herunder elevens aktive opsøgen af viden, udvikling
af refleksionsevne, samt motivation til fortsat læring”, vil vi konstant forbedre
lærernes evne til at opstille og gennemføre læringsseancer, hvor differentiering er et vigtigt element. På vores pædagogiske dag i november
2013 udviklede vi konkrete redskaber til øget differentiering. Disse vil
vi forfine og afprøve i aktuelle undervisningssituationer.
Skolen har som beskrevet andetsteds, satset meget på praksisnær undervisning i 2014. Denne indsats indebærer en gylden mulighed for at
bruge differentiering som pædagogisk redskab i alle undervisningssammenhænge. Gennemførelsen af alle de beskrevne tiltag vil helt sikkert øge fokus endnu mere på differentiering i undervisningen.

Hvem er målgruppen for den
styrkede differentiering? (fx
klasse, hold, afdeling)
Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne
indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt.
tilfredshed?
Hvorledes skal indsatsen
evalueres? Herunder evt.
delmål
Planlagt starttidspunkt
Planlagt sluttidspunkt

Disse vil vi forfine og afprøve i aktuelle undervisningssituationer. Som
det er beskrevet i skema 3.3, sidste felt, har skolen sidste år afdækket,
hvordan der hidtil primært har været arbejdet med differentiering. Dette betyder, at indsatsen de kommende år vil rette sig mod at styrke differentiering i forhold til elevernes forskellige faglige kompetencer, når
de påbegynder uddannelsen. Der vil i sammenhæng med dette bl.a.
fortsat blive arbejdet med at styrke talentudviklingen ud fra de beskrevne igangsatte aktiviteter (se skema 3.3).
Målgruppen er alle elever og kursister på SOSU Fyn, samt alle lærerene.
Den forventede effekt vil kunne aflæses i en mindre frafaldsprocent,
primært i gruppen personlige forhold. Herudover håber vi på et øget
karaktergennemsnit.
Vi vil kunne aflæse en del af data fra ETU’en 2014 sammenlignet med
2013, samt fra vores karaktergennemsnit for de to år.
Primo 2014
Ultimo 2014
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4.3. Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel
Skema 4.3: Stærkere kobling mellem skole- og praktikdel
Videreførelse af indsats med temaplan og læringsmetoder og redskaber til understøttelse af transfer (se skema 3.4)
Baggrund for indsatsen (beDer henvises til beskrivelse i skolens Handlingsplan for øget gennemskrivelse af problemstillingen, førelse 2013 afsnit 4.1.3.
jf. analyse af skolens udfordringer i afsnit 2):
Hvilke konkrete aktiviteter vil Skolen vil i 2014 arbejde videre med temaplanen og læringsmetoder og
skolen sætte i gang?
redskaber til understøttelse af transfer. Man er i praktikken og på skolen pt. kommet længere med arbejdet med temaplanen og læringsmetoderne og redskaberne på SSH en på SSA
Hvem er målgruppen for
Uddannelsesansvarlige, ledere fra praktikinstitutionerne og daglige
indsatsen? (fx klasse, hold,
praktikvejledere fra praktikområderne på Fyn (kommuner og regioner)
afdeling, praktiksteder)
samt alle undervisere tilknyttet SSH og SSA uddannelsen på Sosu Fyn.
Hvilken effekt forventer sko- Formålet med stærkere kobling mellem skole- og praktikdel har forlen, at arbejdet med denne
skellige perspektiver:
indsats har på elevernes præ• Fastholde elever i uddannelse
stationer, fastholdelse og evt.
• Gøre undervisningen mere praksisnær,
tilfredshed?
• Styrke samarbejdet om uddannelsesansvaret mellem skole- og
praktikdel i uddannelsen.
Hvorledes skal indsatsen
Der vil ved hjælp af spørgeskema i løbet maj/juni 2014 blive evalueret i
evalueres? Herunder evt.
hvor høj grad temaplanen og læringsmetoderne er fuldt ud implemendelmål
teret. Herunder om temaplanen og læringsmetoderne er brugbare og
lever op til formålene. Herefter vil en række praktiksteder blive udvalgt
i forhold til deltagelse i fokusgruppeinterview med henblik på at afdække virkningen af teamplanen og læringsmetoderne. Der vil ligeledes
blive foretaget fokusgruppeinterview med elever og lærere.

Planlagt starttidspunkt
Planlagt sluttidspunkt

Til evaluering af indsatserne vil skolen derudover vurdere resultaterne
af slutevalueringen i forhold til spørgsmålene:
- Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du har lært i
skolen og på din praktikplads
- Det jeg lærer på skolen, kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver
- Jeg følte mig godt forberedt til at komme i praktik
01.01.2014
31.12.2014
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Teori i praksis
Baggrund for indsatsen (beDen fulde baggrund for indsatsen findes i Handlingsplan for øget genskrivelse af problemstillingen, nemførelse 2013 under indsatsområde 3 – Stærkere kobling mellem
jf. analyse af skolens udforskoledel og praktikdel.
dringer i afsnit 2):
Alle parter involveret i skolens uddannelser, både på skolen og i praktikken bestræber sig på at udvikle elevernes kompetencer og give dem
den nødvendige viden, som skal være med til at gøre dem til professionelle SOSU-medarbejdere.
Vi oplever:
• At lærerene er væk fra praksis og derfor kan det i skoleperioderne, være en svær og udfordrende opgave for lærerene, at
skabe læringssituationer og formidle viden på en måde, som giver eleverne en realistisk oplevelse af de forhold, som de skal
udføre deres fremtidige opgaver i.
• Nogle elever kan have svært ved at spejle sig i vejlederen som
rollemodel, idet nogle praktikvejledere ikke inviterer til faglig
refleksion og på den måde formår at formidle en faglig identitet.
• Praktikvejlederne er ikke bevidste om at bruge den teori eleverne lærer på skolen
• En del elever har svært ved at hente eksempler fra deres praktik
når de er i skole. Når eleverne er i praktik har de ofte ”glemt”
teorien.
• Eleverne oplever ikke altid sammenhæng mellem skole og praktik, og giver udtryk for at vejlederne mangler viden om skoleperiodernes indhold, så transfer kunne styrkes.
• Vi oplever, at eleverne har brug for bedre forudsætninger for at
kunne reflekterer ud fra en teoretisk ramme. Hvilket er vigtigt
både nu, men især i fremtiden, hvor yderligere kompleksitet
forventes i pleje/borgerforløb.
Ovenstående er primært et problem for elever, lærere og vejledere, men
også for uddannelseskoordinatorerne og kollegaer i praksis og i sidste
ende, for borgeren og pårørende. For fremtidens/samfundets krav om
øgede kompetencer, frafald fra uddannelsen og uddannelsens image.
Hvilke konkrete aktiviteter vil I elevernes første skoleperiode vil lærerene og uddannelseskoordinatoskolen sætte i gang?
rer formulere og planlægge en praktisk opgave med udgangspunkt i
teoretisk viden, eleven har arbejdet med i skoleperioden. Lærerene orienterer involverede elever om projektet. Uddannelseskoordinatorer
orienterer praktikken.
I elevernes første praktikperiode skal eleven løse den planlagte praktiske opgave. I forbindelse med løsningen af opgaven vil en lærer fra
skolen og elevens praktikvejleder følge eleven i en konkret situation
med efterfølgende refleksion, hvor elevens opgave inddrages (der afsættes 3 sammenhængende timer i praktikken til ovenstående). Lærerens funktion er gennem spørgsmål og refleksionsredskaber at få eleven til at reflektere over sammenhængen mellem den teoretiske viden
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Hvem er målgruppen for
indsatsen? (fx klasse, hold,
afdeling, praktiksteder)
Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne
indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt.
tilfredshed?

Hvorledes skal indsatsen
evalueres? Herunder evt.
delmål

Planlagt starttidspunkt
Planlagt sluttidspunkt

eleven har fra skoleperioden og en konkret situation med en borger.
26 elever fra SSH uddannelsen i Svendborg og deres praktikvejledere
ansat i Svendborg eller Nyborg kommune. Eleverne startede på skolen
i september 2013.
Projektet skal skabe en ny forbindelse mellem skole og praktik og skal
undersøge om lærerens deltagelse i refleksion/vejledning i praktikken
styrker elevens og vejleders evne til, at anvende teoretisk viden i praksis
og om det styrker lærerens evne til at anvende praksis i undervisningen.
1. At eleverne i højere grad kan forbinde teori og praksis med
inddragelse af konkrete eller tænkte eksempler.
2. At eleverne i praksis skal kunne reflektere og genkalde sig den
teoretiske viden de har, som baggrund for deres mål og handlinger.
3. At praktikvejlederne får styrkede redskaber til refleksion.
4. At lærerene får kendskab til praksis og i højere grad end i dag,
forbereder eleverne på det, de møder i praktikken.
5. At skolens elever oplever at skolen og praktikken samarbejder,
og inspirerer hinanden i forhold til elevens uddannelse.
I elevernes 2. praktikperiode i april 2014 laves fokusgruppeinterview
med deltagende elever, praktikvejledere og lærere og der udarbejdes en
projektrapport. Frafaldet blandt deltagende og ikke deltagende hold
sammenlignes.
Derudover evaluerer de to projektansvarlige lærere løbende på besøgene i praksis. Resultater af projektet vil blive præsenteret ved en lokal
minikonference med deltagelse af lærere, praktikvejledere, koordinatorer samt ledere i skole og praktik. Der laves en artikel til Sosu Fyns
hjemmeside.
November 2013
August/september 2014
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4.4. Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde
Skema 4.4: Skolens plan for det praktikpladsopsøgende arbejde i 2014
Beskrivelse af indsatser
(Produkt- og procesmål angives i tabel 4.1 – 4.4)
1
Fastholde og udvide det allerede etablerede samarbejde med andre Sosu Skoler og UC’er
2
Udarbejde procedurer for ansættelse af elever i privat regi
3
Arbejdet aktivt mod et praktikcenter på Sosu Fyn
Tabel 4.1. Skolens mål for indgåelse af uddannelsesaftaler (antal aftaler)
2012 fakt.
2013 fakt.
2014 mål
Ordinære uddannelsesaftaler
1448
1108
1205
Kombinationsaftaler
Restuddannelsesaftaler
27
21
21
Korte uddannelsesaftaler
Ny mesterlæreaftaler
Delaftaler under skolepraktik
-

2015 mål
1205
21
-

Da alle skolens elever på hovedforløbene har en uddannelsesaftale, giver det ikke mening at udfylde
tabel 4.2 og 4.3.
Tabel 4.2. Skolens mål for alternative muligheder til at få elever uden uddannelsesaftale i praktik (antal elever)
2012 fakt.
2013 fakt.
2014 mål
2015 mål
Praktik i udlandet
VFU for elever i skolepraktik
Tabel 4.3. Hvor lang tid er elever uden uddannelsesaftaler i alternativer til uddannelsesaftaler
(samlet antal uger)?
2012 fakt.
2013 fakt.
2014 mål
2015 mål
Praktik i udlandet
VFU for elever i skolepraktik
Tabel 4.4. Skolens mål for det praktikpladsopsøgende arbejde (antal virksomheder) – alle elever har en praktikplads
Skolen er jævnligt i telefonisk og personlig kontakt med alle praktikpladserne i kommunerne og regionen, hvilket også er målet for 2014 og 2015.
2012 fakt.2
Antal godkendte virksomheder med elever, som skolen
har haft telefonkontakt med
Antal godkendte virksomheder med elever, som skolen
har besøgt
2

2013 fakt. 3

2014 mål

2015 mål

Ikke registret

Ikke registret

-

-

Ikke registret

Ikke registret

-

-

I det omfang, skolen har registreret dette.
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Antal godkendte virksomheder uden elever, som skolen
har haft telefonkontakt med
Antal godkendte virksomheder uden elever, som skolen
har besøgt
Antal ikke-godkendte virksomheder, som skolen har
haft telefonkontakt med
Antal ikke-godkendte virksomheder, som skolen har
besøgt

Ikke registret

Ikke registret

-

-

Ikke registret

Ikke registret

-

-

0

9

10

10

0

1

2

2

Tabel 4.5: Evaluering af skolens praktikpladsopsøgende arbejde
Hvor mange ressourcer afsatte
Skolen havde afsat 200 timer til det praktikpladsopsøgende arbejskolen i 2013 til det opsøgende
de i 2013. Pga. lockout og tiltrædelse af ny leder på området er der
arbejde (arbejdstimer og/eller løn- i 2013 kun brugt 102 af de 200 afsatte timer.
kroner)?
Hvordan tilrettelagde skolen i
Vi har fra PMF fået lister over alle deres private institutioner på
2013 sin opsøgende aktivitet, her- Fyn og vi har fået en liste fra Danske Sosuskoler med potentielle
under strategi for at undgå ikkepraktiksteder.
besatte praktikpladser inden for
Aktiviteter i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde:
det geografiske og branchemæssige område, som skolens praktik- Inspiration på SosuNord
pladsopsøgende virksomhed dæk- Udarbejdelse af pjece
ker?
- Opstart af praktik +
- Opstart af praktiknetværk i dk
- Forberedelse af tlf. opkald + opkald
- Institutionsbesøg (Børnecentret Æblet)
- Udarbejdelse af materiale i mapper, som kan sendes til institutioner
- Kontakt til institutioner efter de har modtaget materiale
- Praktikvejlederkonference
Har skolens erfaringer fra 2013
Ja
X Skolen planlægger en anden organisering af
givet anledning til ændringer i det
det praktikpladsopsøgende arbejde og en
opsøgende arbejde? (sæt kryds)
ændring i bemandingen. På baggrund af den
nye reform og bortfald af dimensioneringen
arbejder skolen hen i mod at etablere et
praktikcenter.
I forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde har den ansvarlige medarbejder
oplevet flere udfordringer:
Ved kontakt til mulige praktiksteder er de
fleste pædagogiske ledere umiddelbart meget positive i forhold til at få praktikanter
fra PA-uddannelsen, men når lederne går
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tilbage til de pædagogiske medarbejde (som
oftest er pædagoger i de private institutioner) samt bestyrelserne, møder de stor
skepsis mod pædagogiske assistenters faglighed/berettigelse. Dette medfører, at de
ikke kan/har svært ved at indgå samarbejde.
Mangel på procedure for elevansættelser i
privat regi. Dette er et indsatserne for 2014.
Hvis nej, hvorfor?

Nej
Hvordan har skolen koordineret
sin indsats med andre erhvervsskoler, faglige udvalg/lokale uddannelsesudvalg, regioner, kommuner og andre aktører på området, herunder hvordan regionernes
arbejdsmarkedsbalancer mv. indgår i det praktikpladsopsøgende
arbejde?
Har skolens erfaringer fra 2013
givet anledning til ændringer i koordineringen? (sæt kryds)
Hvilken rolle har skolens eventuelle praktikcenter haft i det opsøgende arbejde?
Har en eventuel etablering af et
praktikcenter på skolen medførte
ændringer i skolens organisatoriske placering af det opsøgende
arbejde? (sæt kryds)

Der er etableret et praktiknetværk på tværs af Sosu skoler og
UC’er.
Samarbejde med Danske Sosuskoler som har udarbejdet pjece og
en liste med forslag til mulige fremtidige praktikpladser der er
blevet aktivt anvendt i det praktikpladsopsøgende arbejde.

Ja
Nej

Hvis ja, hvordan?
X

Hvis nej, hvorfor?

Ingen praktikcenter
Ja - ligger nu i praktikcenteret
Nej - ligger samme sted
Har ikke praktikcenter

X
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Bilag
Frafaldsdata
Bilag med specificeret frafaldsstatistik for skoleåret 2012 - 2013
De anvendte data er trukket fra Uni-C’s EUD Forløbsstatistik, som baserer sig på skolernes
indberetninger via Easy A.
Der er anvendt elevdata fra skolens 4 uddannelser med uddannelsesstart inden for skoleåret
1. juli 2012 - 30. juni 2013 på alle 4 afdelinger. Data er fraktioneret ud på alder, køn og
gennemsnitskarakter efter 7 trins skalaen ved seneste gennemførte uddannelse.
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Grundforløb

GF
- 17 år
18 - 19 år
20 - 24 år
25+ år
SUM

GF
Kvinder
Mænd
SUM

GF
<5
5-7
>7
Uoplyst/ukendt

SUM

Ved udd.
start
(antal)
231
87
85
58
461

Ved udd.
start
(antal)
351
110
461

Ved udd.
start
(antal)
266
77
9
109
461

%-fordeling
ved udd. start
50,1%
18,9%
18,4%
12,6%
100,0%

%-fordeling
ved udd. start
76,1%
23,9%
100,0%

%-fordeling
ved udd. start
57,7%
16,7%
2,0%
23,6%
100,0%

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
35
25
19
11
90

10
4
2
0
16

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
62
28
90

8
8
16

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
58
12
0
20
90

Bilag

12
2
0
2
16

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

45
29
21
11

15,2%
28,7%
22,4%
19,0%

106

19,5%

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

70
36

17,7%
25,5%

106

19,5%

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

70
14
0
22

21,8%
15,6%
0,0%
18,3%

106

19,5%

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

SSH
- 17 år
18 - 19 år
20 - 24 år
25+ år
SUM

SSH
Kvinder
Mænd
SUM

SSH
<5
5-7
>7
Uoplyst/ukendt

SUM

Ved udd.
start
(antal)
72
91
113
428
704

Ved udd.
start
(antal)
601
103
704

Ved udd.
start
(antal)
188
71
12
433
704

%-fordeling
ved udd. start
10,2%
12,9%
16,1%
60,8%
100,0%

%-fordeling
ved udd. start
85,4%
14,6%
100,0%

%-fordeling
ved udd. start
26,7%
10,1%
1,7%
61,5%
100,0%

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
14
18
36
64
132

0
0
0
0
0

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
109
23
132

0
0
0

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
46
14
4
68
132

Bilag

0
0
0
0
0

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

14
18
36
64

19,4%
19,8%
31,9%
15,0%

132

18,8%

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

109
23

18,1%
22,3%

132

18,8%

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

46
14
4
68

24,5%
19,7%
33,3%
15,7%

132

18,8%

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

SSA

Ved udd.
start
(antal)

%-fordeling
ved udd. start

- 17 år

1

0,4%

18 - 19 år

6

20 - 24 år
25+ år
SUM

SSA
Kvinder
Mænd
SUM

SSA
<5
5-7
>7
Uoplyst/ukendt

SUM

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

0

0

0,0%

2,5%

1

1

16,7%

29

12,0%

4

4

13,8%

205
241

85,1%

11
16

11

5,4%

16

6,6%

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

0
0

15
1

6,7%
6,3%

0

16

6,6%

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

0
0
0
0

2
2
0
12

6,9%
9,5%
0,0%
6,3%

0

16

6,6%

Ved udd.
start
(antal)
225
16
241

Ved udd.
start
(antal)
29
21
1
190
241

100,0%

%-fordeling
ved udd. start
93,4%
6,6%
100,0%

%-fordeling
ved udd. start
12,0%
8,7%
0,4%
78,8%
100,0%

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)

0

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
15
1
16

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
2
2
0
12
16
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Pædagogisk assistentuddannelsen

PAU
- 17 år
18 - 19 år
20 - 24 år
25+ år
SUM

PAU
Kvinder
Mænd
SUM

PAU
<5
5-7
>7
Uoplyst/ukendt

SUM

Ved udd.
start
(antal)
18
28
48
40
134

Ved udd.
start
(antal)
85
49
134

Ved udd.
start
(antal)
58
29
4
43
134

%-fordeling
ved udd. start
13,4%
20,9%
35,8%
29,9%
100,0%

%-fordeling
ved udd. start
63,4%
36,6%
100,0%

%-fordeling
ved udd. start
43,3%
21,6%
3,0%
32,1%
100,0%

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
2
1
4
2
9

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

2
1
4
2

11,1%
3,6%
8,3%
5,0%

9

6,7%

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

0
0

5
4

5,9%
8,2%

0

9

6,7%

Samlet
frafald
(antal)

%-fordeling af
6 mdr.s frafald
(kun for uo)

0
0
0
0

5
4
0
0

8,6%
13,8%
0,0%
0,0%

0

9

6,7%

0
0
0
0
0

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
5
4
9

Frafald efter Frafald efter
6 mdr.
6 mdr.
(antal - uo) (antal - mo)
5
4
0
0
9
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Beskrivelse af vurderingsfarver
Grøn:
1. Har 10. klasse eller anden erhvervsuddannelse med pæne karakterer. Relevant
erhvervserfaring. Anbefalinger fra erhvervet. Øvrige kvalifikationer, fx opnået ved
deltagelse i relevante kurser, frivilligt socialt/humanitært arbejde, højskoleophold,
udlandsophold og lignende. Fyldig begrundelse for valg af uddannelse.
2. Grundforløb eller sosu-introfoløb med vurderingen: meget kvalificeret. Fyldig begrundelse
for valg af uddannelse. Øvrige kvalifikationer. Pæne karakterer fra folkeskolen.
3. Længere tids relevant erhvervserfaring med gode anbefalinger. Folkeskolens afgangsprøve
med høje karakterer. Fyldig begrundelse for valg af uddannelse.
4. Studentereksamen eller flere HF-enkeltfag. Øvrige kvalifikationer. Fyldig begrundelse for
valg af uddannelse.
Rød:
1. Længere tids relevant erhvervserfaring. Anbefalinger fra erhvervet. Folkeskolens
afgangsprøve med lave eller jævne karakterer. Rimelig begrundelse for valg af uddannelse.
2. Grundforløb eller sosu-introforløb med vurderingen: meget kvalificeret eller kvalificeret.
Folkeskolens afgangsprøve med lave eller jævne karakterer. Rimelig begrundelse for valg af
uddannelse.
Blå:
1. Opfylder adgangskravet med relevant eller anden erhvervserfaring. Lave eller jævne
karakterer fra folkeskolens afgangsprøve. Valg af uddannelse utilstrækkeligt begrundet
2. Søger fra 10. klasse med pæne karakterer, men uden relevant eller anden erhvervserfaring.
Rimelig begrundelse for valg af uddannelse. Øvrige kvalifikationer.
3. Grundforløb eller sosu-introforløb med vurderingen kvalificeret. Eller knebent grundforløb
eller sosu-introforløb med efterfølgende erhvervserfaring. Ingen eller få øvrige
kvalifikationer. Lemfældigt udfyldt skema. Utilstrækkelig begrundelse for valg af
uddannelse
Gul:
1. Opfylder netop adgangskravet på grund af enten 1 års uddannelse eller erhvervserfaring
efter grundskolen. Ingen øvrige kvalifikationer. Lemfældigt udfyldt skema. Utilstrækkelig
eller ingen begrundelse for valg af uddannelse.
2. Grundforløb eller sosu-introforløb lige netop bestået. Ikke bestået folk folkeskolens
afgangsprøve. Lemfældigt udfyldt skema. Ikke begrundet valg af uddannelse.
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