
 

 

 

SOSU FVH’S ÅRLIGE SELVEVALUERING 
På baggrund af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUKs) årlige gennemgang af erhvervsskolernes evaluering, blev SOSU FVH 
udtrukket til screening af et risikobaseret tilsyn i 2021 vedr. to punkter målt i perioden 2017-2019:  

1) Tilgang til GF1 direkte efter 9./10. klasse  

2) Frafald på hovedforløbet til SSH 

Skolen udarbejdede en statusredegørelse som medførte, at skolen indtrådte i et læringsforløb med to læringskonsulenter fra 
STUK, som skulle facilitere processen. Læringsforløbet blev igangsat i sensommeren 2021 og efter flere drøftelser ift. de to 
punkter, skolen faldt ud på ifm. screeningen, stod det i efteråret 2021 klart, hvilken udfordring, det ville være en fordel for skolen 
at arbejde med under læringsforløbet. Skolen har gang i mange projekter rettet mod frafaldsproblematikker, derfor var det 
naturligt at se på de rekrutteringsvanskeligheder, skolen har – ikke ift. tilgangen på GF1 men i stedet på GF2, som er den direkte 
fødekæde til hovedforløbet. Derfor blev en forandringsmodel udarbejdet til at omhandle konkrete mål, som det fremgår af 
tabellen nedenfor. 

  

Mål Handlinger Tidsplan Dokumentation 

Skolen skal optage flere 
studieparate/ressourcestærke 
EUD-elever i alderen 18-25 år 
med en gymnasial uddannelse til 
GF2. 

- En analyse af gymnasieelevers uddannelsesvalg i skolens 
geografi efter endt uddannelse  

- Et styrket samarbejde med studievalg og vejledere på 
gymnasiale uddannelsesinstitutioner 

- Udvikling af et grundforløb 2 rettet mod elever med en 
gymnasial baggrund med opstart oktober 2022 

Igangsættes 
primo januar 
2022 og forventes 
afsluttet primo 
2023 

Dataudtræk fra 
uddannelsesstatistik.dk  

Skolen skal optage flere 
studieparate/ressourcestærke 

- Et formaliseret samarbejde med sprogcentre og HF/VUC i 
skolens geografi 

Igangsættes 
primo 2022 og 
forventes 

I et samarbejde med 
kommunerne i SOSU FVH’s 
område foretages en 



 

 

elever med ikke-dansk baggrund, 
som har en anden uddannelse. 

- En analyse af antallet af borgere med ikke-dansk baggrund i 
skolens geografi 

afsluttet medio 
2022 

undersøgelse på baggrund af 
kommunernes data 

Skolen har viden om de elever, 
der påbegynder en SOSU-
uddannelse (herunder 
gennemførsel for de enkelte 
grupper) med henblik på 
løbende at kunne tilrettelægge 
og tilpasse skolens rekrutterings- 
og gennemførselsindsatser.  

- skolen definerer hvilken viden og hvilke data, vi ønsker at 
indsamle 

- skolen udvikler en systematik for indsamling af data  
- skolen bliver tydelige på, hvordan skolen ønsker at bruge den 

indsamlede data (hvem indsamler/ hvem bruger data og 
hvornår  

 

Igangsættes 
primo januar 
2022 og forventes 
afsluttet medio 
2022 

Dataudtræk fra Studie+ og 
uddannelsesstatistik.dk  

 

For hvert af de ovenstående mål udarbejder skolen en entydig strategi for at tiltrække studieparate elever til GF2 med enten en 
gymnasial baggrund (alder 18-25) eller en ikke-dansk baggrund og med anden uddannelse.  
For det sidste mål udarbejdes en strategi for, hvordan indsamlet data anvendes på skolen. Skolen ønsker at kunne træffe 
afgørelser vedr. rekrutterings- og gennemførselsindsatser baseret ud fra viden om de målgrupper, som skolen ønsker at tiltrække, 
og om de elever, der falder fra.  

 

OPFØLGNING PÅ 2021 

Mål Aktiviteter og indsatser Evaluering Tidsplan 

Rekruttering  Udvidelse af konceptet for intro-/brobygningsforløb med flere tilbud til 
grundskolerne bl.a. EUX camp, hvor grundskoleelever kan overnatte på 
skolen og deltage i forskellige aktiviteter, der skal styrke de unge i at vælge 
EUX Velfærd.  

Intro- og brobygningsforløb evalueres 
umiddelbart efter afholdelse. 

 
 

Løbende 

 

 



 

 

Skolen ønsker at øge antallet af elever, der påbegynder GF1 EUD og EUX i 
sommeren 2022, med min. 15%. For at målrette rekrutteringsindsatsen, 
foretages en kvalitativ elevundersøgelse med formålet at afdække faktorer, 
der har været medvirkende til, at skolens GF1-elever har søgt uddannelse på 
SOSU FVH. 

Presseomtale af skolens aktiviteter i alle lokale medier i skolens geografier, 
som er med til at tale uddannelserne op og styrke den positive omtale af 
uddannelserne. (minimum 10 lokale historier i 2021, samt 2 nationale 
dækninger).  

Skolen ser ud til at have øget 
rekrutteringen på GF1 med ca. 12% i 2022. 

 

 

Målet blev nået 

 

1. kvartal 2022 

 

 

 
Løbende 

Fastholdelse Pædagogiske netværk er udvidet til også at omfatte SSH. I netværket mødes 
praktikvejledere og skolens undervisere med det formål at få uddannelsen til 
at opleves som en helhed for eleverne.  
 
Større fokus på relationsarbejdet: Der er indført ugentlige skemalagte timer 
til kontaktlærer arbejdet – timerne kan bruges på enkelte elever, grupper 
eller hele klasser med det formål at styrke relationerne underviser/elev og 
elev/elev.  
 
En arbejdsgruppe nedsat under LUU bestående af både skole og praksis 
arbejder med tiltag, der skal lette overgangene mellem skole og praktik fx 
Forumteater og elev til elev vejledning.  
 
Gennem projektet med de øvrige SOSU-skoler i Region Midt udvikles 
dilemmaspil og digitale cases for i højere grad at forberede eleverne på 
praksis. Derudover arbejdes der med tiltag til at forbedre det sociale miljø på 
skolen, især for den unge elevgruppe.  
 
Gennem et projekt med ADHD-foreningen at give elever med ADHD eller 
ADHD-lignende symptomer støtte til i højere grad at gennemføre 
uddannelsen gennem ”mestringscafeer”.  
 
Fortsat udbygning at støttetilbud i studiecentermodulerne hver uge fx 
sprogcafe, mental fitness, SPS-cafe, åben vejledning mm.  
 
 

Netværksmøderne er gået i gang til trods 
for corona og til stor glæde for deltagerne. 
 
Evalueringer viser, at eleverne afholder 
samtaler med deres kontaktlærere. 
 

 
Projektet stopper med udgangen af marts 
2022, og ser ud fra evalueringer ud til at 
være nå succeskriteriet. 
 
Projektet stopper med udgangen af marts 
2022, og ser ud fra evalueringer ud til at 
være nå succeskriteriet. 

Projektet er skubbet en anelse pga. 
corona 
 
 
Det er en løbende aktivitet, som foregår. 
 
 

Løbende 

 

Løbende 

 

 
Løbende 
 
 
 
Efterår 2021 

 

2-årigt projekt 

 

 
Løbende 
 



 

 

Gennem deltagelse i projekt om karakterdannelse at arbejde med de faglige 
og sociale fællesskaber på grundforløbene.   
 
 
Fortsat stort fokus på praksisnær undervisning fx simulation, herunder 
systematisk intern uddannelse og opkvalificering af undervisere.  
 
Gennem deltagelse i Science-projektet at opkvalificere alle 
naturfagsundervisere i nye pædagogiske tilgange til naturfagsundervisning. 
De første undervisere er gået i gang i efteråret, og projektet fortsætter i 
2021.  

Projektet blev afsluttet med en positiv 
evaluering, der bl.a. viste, at de faglige og 
sociale fællesskaber blev styrket. 
 
 Det er en løbende aktivitet, som foregår. 
 
 
Det er en løbende aktivitet, som foregår. 
 
 
 

 

Forår 2021 
 

 
Løbende 

 
3-årigt projekt 

 

 


