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I dhold

1.

Handlingsplan for øget gennemførelse
Jf. Undervisningsministeriet skal alle erhvervsskoler årligt udarbejde en handlingsplan, som bidrager til, at
skolen lokalt kan følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne.
Handlingsplanerne er et redskab for den enkelte skole i det lokale kvalitetsarbejde og skal hjælpe med at
identificere udfordringer, igangsætte indsatser og opstille mål.
Handlingsplanerne indgår som en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) arbejde med at
udvikle kvaliteten i erhvervsuddannelserne og skal bidrage til at øge STUK’s viden om den enkelte skole
og dens udfordringer og potentialer. Blandt andet inddrager STUK’s læringskonsulenter og
kvalitetstilsynet handlingsplanerne for at kvalificere dialogen med skolerne.
Handlingsplanens indhold
STUK sætter de overordnede rammer for handlingsplanen. Handlingsplanerne skal have følgende indhold:
Klare mål
På baggrund af ministeriets data i datavarehuset på erhvervsskoleområdet skal den enkelte skole
systematisk følge udviklingen i egne mål og resultater. Det skal give et bedre grundlag for, at skolerne kan
tilrettelægge indsatser, der bidrager til at opfylde målene i reformen, øge elevernes læring og forbedre
kvaliteten i undervisningen.
Klare mål:
 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
- Dette mål er der ikke afrapporteringskrav for på Pædagogisk Assistensuddannelsen, da
uddannelsen er dimensioneret af KKR.
 Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.


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



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

Praktikpladsopsøgende arbejde
Den enkelte skole skal give en status på mål og resultater inden for det praktikpladsopsøgende arbejde,
for eksempel indgåelse af uddannelsesaftaler og anvendelse af skolepraktik (skoleaftale).
- Dette mål er der ikke afrapporteringskrav for på Pædagogisk Assistensuddannelsen, da denne er
dimensioneret af KKR.
Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
Den enkelte skole skal udvælge elementer i sit fælles pædagogiske og didaktiske grundlag samt metoder
til undervisningsdifferentiering, som den vil have særligt fokus på at omsætte til praksis i de(t) kommende
år. Skolen skal blandt andet gøre sig overvejelser om, hvilke forandringer der forventes opnået, og
hvordan den pædagogiske ledelse løbende og systematisk vil følge op på, at det fælles pædagogiske og
didaktiske grundlag bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning.
Årlige temaer
Den enkelte skole kan udvælge særlige temaer, for eksempel et strategisk indsatsområde, som den
ønsker at arbejde med i de(t) kommende år.
Der kan også, efter indstilling fra ministeren for børn, undervisning og ligestilling, indgå årlige temaer i
handlingsplanen, for eksempel status på implementering af udvalgte dele af reformen.
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2.

Klare

ål

Jf. U der is i gs i isteriet skal der ære flere d gtige erh er sudda ede ed k alifikatio er,
so le er op til irkso heder es eho . For at sikre de e ud ikli g er der opstillet fire klare
ål for erh er sudda elser e.
De fire klare ål sætter t delige ra
er og ret i g for de ko
e de års ar ejde på
udda elsesi stitutio er e. De il også sikre et eldefi eret opfølg i gsgru dlag, h or der åles
på åde sektor i eau og i stitutio s i eau.

2.1

Klare

ål

Mål : Flere elever skal vælge e erhvervsudda

else direkte fra . eller

Resultat ål: Mi dst
p t. af elever e skal vælge e erhvervsudda
. klasse i
. A dele skal op på i dst p t. i
.

. klasse

else direkte efter 9. eller
U dervis i gs i isteriet

Status
UCN ar ejder ikke direkte ed dette refor
ål, da UCN ikke ud der Gru dforlø
GF og
Gru dforlø
GF og optager derfor ikke ele er direkte fra / klasse.
I direkte og i sa ar ejde ed Morsø og Thisted ko
u er, udda elsesi stitutio er e; UU –
ejled i g, So ial- og Su dhedsskole Ski e, Thisted, Vi org SOSU STV ar ejder UCN i o rådet
ed k alitetssikri g i for i delse ed optagelse, i for atio og sa
e hæ g elle
Gru dforlø GF og ho edforlø HF , h orfor UCN også har opsat i dsatser for
.
I dsatser
 I
fl ttes optaget på ho edforlø et fra fe ruar til august, så det afste
es ed
afslut i ge på gru dforlø
på SOSU STV. Der ed sikres et direkte flo fra folkeskole til
GF og derfra idere til HF ude læ gere pauser.
 UCN deltager i udda elses esser i Thisted ko
tæt sa ar ejde
ed SOSU STV og
u gdo sudda elser e.

i

u e og Morsø ko
u e. Dette sker i et
det fælles
ejleder et ærk for

 UCN er akti e ed opl s i gska pag er ia gode historier og PR ge e
ores
hje
eside Pædagogisk Assiste t sa t på Fa e ook, h or der ligeledes kører e
ka pag e for PAU udda else
ed gode historier og illeder, der illustrerer
udda else .
 Udda elses ejledere sa ar ejder ed SOSU STV og i iteres i d på GF
orie tere o HF på PAU, UCN i Thisted.

for at

 PAU sa ar ejder ed Ca pus
på EUC Nord est. Her er der aftale o studie esøg og
ro g i g for rele a te klasser og grupper af ele er, der ar ejder ed opga er og er
i teresserede i det pædagogiske o råde/PAU udda else .
PAU, UCN ø sker, at fortsætte det stærke sa ar ejde

ed aftagere og UU ge

e :

 Forsat dialog elle de e trale aktører erh er sskoler, gru dskoler, UU- ejled i g,
irkso heder og i stitutio er
 Sa t forsat fokus på opl s i gska pag er
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2.2

Klare

ål

Mål : Flere skal fuldføre e erhvervsudda
Resultat ål: Fuldførelse skal stige fra
.

else.
%i

til

i dst

%i

og

i dst

%i

U dervis i gs i isteriet
Klare ål i deholder e eskri else af de i dsatser, so er iga gsat eller il li e iga gsat i
forhold til ar ejdet ed klare ål , sa t data fra eg e kilder, da der ikke er data tilgæ gelig i
data are a ke på UCN ud uds i eau.
Status pr. ove er
I stitutio
Afdeli g
Professio shøjskol Pædagogisk
e
U i ersit Assiste tudda else
College Nordj lla d
, Ca pus, Thisted

Udda
er

elsesaftal

Resulta
t
%
A tal:

A tal opstartede
ele er
ele er
Frafald på
Ho edforlø ets
ele er
første studieår
,
%

Resulta
t
%
A tal:
ele er
ele
%

Resultat
ål
%
A tal:
elever
elev

I dsatser i
Skole i ærksatte ogle i dsatser i
, so ha de til for ål at fastholde ele er e på
udda else :
 Refleksi praksislæri g
 Udda elses ejled i g og ko taktlærerfu ktio
 St relse af det so iale iljø
Refleksi praksislæri g
UCN har e fælles læri gsforståelse so da er et fælles pædagogisk didaktisk gru dlag for alle
udda elser. De fælles læri gstilga g kaldes refleksi praksislæri g. Det helt e trale i
læri gstilga ge er sa spillet elle teori og praksis ko i eret ed perso lige refleksio er.
Ele er e lærer at reflektere o er, deres faglige ud ikli g og deres ege læri g. Målet er, at de
faglige, perso lige og so iale ko pete er, so ele er e op år ge e udda else , skal ære
direkte a e delige på ar ejds arkedet. Refleksi praksislæri g gger desude på et pri ip
o praksisrelateret u der is i g. Refleksi praksislæri g for e tes derfor at oti ere ele er e
og ha e e fastholde de effekt. Ele er e il i det ko
e de år i trodu eres til læri gstilga ge
ge e særlig i troduktio og ge e de daglige tilrettelæggelse af u der is i ge se
udd i g heraf i afs it .
Udda elses ejled i g og ko taktlærerfu ktio
Der er ska t tæt ko takt elle udda elses ejleder og så el repræse ta ter fra ko
u e ,
so praktik ejleder e på praktiki stitutio er e. Det gi er et godt o er lik og e hurtig i dsats
ed pote tielle udfordri ger. Yderligere er der ko se sus for ært sa ar ejde ed UUUniversity College Nordjylland
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ejleder e i de respekti e ko
u er. UU- ejleder e ko taktes, h is e ele er frafaldstruet, så
der i fællesska ka sættes i d for fastholdelse.
Derudo er deltager udda elses ejleder
ed a sættelsessa taler e sa
e
ed
repræse ta ter fra ko
u e . Det gi er et ua eret lik på de e kelte a søger, og a søgers
for e t i ger afste
es, således at disse ste
er o ere s ed de irkelighed, de il øde,
år de starter dels i skoleperiode dels i praktikke .
Udda elses ejledere har et tæt sa ar ejde ed ko taktlærer, således at der hurtigt ka
sættes i d, h is ele e har rug for hjælp eller ør ejledes i e a de ret i g.
Ko taktlærere er de , der ed, h orda ele e s status er på alle fro ter og ka se de ele e
idere i s ste et alt efter, h ad eho et er. Der ar ejdes ålrettet på, det er de sa
e
ko taktlærer, der er ge e gåe de på hele udda else , så ko ti uitete ka ske f ldest.
St rkelse af det so iale iljø
Der il ære fokus på at st rke det so iale iljø, heru der sa
e holdet i ter t på klasser e,
for at fastholde ele er e på ho edforlø et. St rkelse af det so iale iljø skal ske ia fa iliteri g
fra u der iser e, so
ia fælles dialog og drøftelser ed ele er e il s liggøre igtighede
heraf.
På lærer øder il det so iale iljø ære et fast pu kt på dagsorde e , h or der lø e de følges
op på i dsatse s status og irk i g.
Vurderi g af udvikli ge
I dsatser e fra
urderes at ha e haft e positi på ele er es fastholdelse, da frafaldet af
ele er er faldet. Desude iser se este ele tilfredshedsu dersøgelse se side
gode resultater
og iser e fre ga g fra året før.
Særligt de tætte ko takt elle udda elses ejleder og UU- ejledere fra ko
u e , urderes
at ha e i dfl delse på fastholdelse af ele er e. Erfari ger er, at de ele er so frafalder sk ldes
perso lige- og ps koso iale årsager, h orfor etop igtighede af sa ar ejdes o at støtte
ele er, so har rug for dette, er ærdifuld, således at e ele ikke falder ige e to stole.
I dsatser
Skole il i ærksatte følge de i dsatser i
udda else :
 Fortsat fokus på i dsatser for
 Fokus på u der is i gse alueri g
 Fl tte optag fra fe ruar til august
 Re isio af udda elsespla
 I trodag
 Merit

, so

har til for ål at fastholde ele er e på

Fortsat fokus på i dsatser for
I
il i dsatser e fra
fortsat ære i fokus, da disse stadig er aktuelle og i
i ple e teri gsfase . Der il således stadig akti t li e ar ejdet ed de tre ho edo råder fra
; refleksi praksislæri g, udda elses ejled i g og ko taktlærerfu ktio sa t st rkelse af
det so iale iljø.
Fokus på u der is i gse alueri g
Der il ære særligt fokus på e alueri g af u der is i g. E alueri gssetup’et il i deholde åde
e k alitati og e k a titati e alueri g.
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Det e e alueri gssetup il st rke u der iser es ke dska til holde es læri gsud tte sa t
præfere er for u der is i gsdidaktik og -akti iteter, således at u der is i ge ka
tilrettelægges ed he s hertil.
Setup’et il også st rke u der iser es ke dska til so iale udfordri ger i klasse , so der skal
tages hå d o .
Fl tte optag fra fe ruar til august
Ved at fl tte opstart af ho edforlø et fra fe ruar til august, sikres der et direkte flo i
udda else h ilket i dsker sa ds lighede for frafald elle gru dforlø og ho edforlø .
Re isio af udda elsespla
Udda elsesforlø et er le et re ideret så ele er e starter i e tre å eders praktik ed
dertilhøre de
ål. Dette for e tes at gi e ele er e e
ere praktisk i troduktio til
udda else . Efter e alueri g af forlø et er der desude
le et rokeret på forskellige
udda elsesakti iteter for at sikre e edre sa
e hæ g. Dette il gi e ele er e e større
ople else af sa
e hæ g i udda else og der ed øge ha e for fastholdelse.
I trodag
Der i dføres e i trodag til første praktik, der i trodu erer ele er og ejledere til
praktikperiode . Det for odes at e gru dig i troduktio il øge fastholdelse på udda else .
Merit
De e regler for erit for e tes at ha e e positi afs it i g på ele er es ud tte af
u der is i ge , da u der is i ge er erh er srettet.
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2.3

Klare

ål

Mål : Erhvervsudda

elser e skal udfordre alle elever, så de liver så dygtige, de ka .

Resultat ål: A dele af de dygtigste elever – ålt ved a del elever ed de sa lede æ gde
fag, der afsluttes på højere iveau e d det o ligatoriske i i u s iveau fastsat af de faglige
udvalg – skal øges år for år.
U dervis i gs i isteriet
Klare ål i deholder e eskri else af de i dsatser, so er iga gsat eller il li e iga gsat i
forhold til ar ejdet ed klare ål , sa t data fra eg e kilder, da der ikke er data tilgæ gelig i
data are a ke på UCN ud uds i eau.
Status
A tal ele er ed fag
på højere i eau e d
o ligatorisk
A tal ele er på
ekspert i eau
A tal ele er på
tale tspor

Resultat

Resultat

Resultat ål

ele er

ele er

elever

ele er

ele er

elever

ele er

ele er

elever

I dsatser i
På skole er der fokus på at udfordre ele er e, så de li er så d gtige so
uligt.
Der le ar ejdet ed de forhold, so for e tedes, at ha e et d i g for, at ele er e ælger
tale tspor eller fag på højere i eau:
 Tidlig i for atio o
uligheder e
 Vejled i g af de e kelte ele i forhold til pote tiale og realis e i alget
 U der iserfokus
Tidlig i for atio o
uligheder e
I sa ar ejdsaftale
ed gru dforlø sud der ar det for e teligt, at der le i dgået aftaler o
st rket ro g i g sa t st rket i for atio si dsats o ar ejds æssig i dsats og i eau på
tale tspor og ekspert i eau. Valget af ekspert i eau og tale tspor le u derstøttet af
aterialer og fil , der fortæller o
i eau og for e t i ger til ar ejdsi dsats.
Vejled i g af de e kelte ele i forhold til pote tiale og realis e i alget
På skole le der ålrettet ar ejdet ed at gi e alle ele er opti ale udfordri ger ed at
ar ejde ed differe tierede i dsatser og etoder. Det le la dt a det gjort ed at ar ejde
ed oti atio , t delige ål for i eauer og profiler sa t u der is i gs- og
opga ediffere tieri g på forskellige åder, der gi er ulighed for forskelligartede deltagelses- og
ar ejds etoder. I he hold til det fælles pædagogiske didaktiske gru dlag refleksi praksislæri g
sa ar ejdes der ed forskellige profilfagsi stitutio er og praktiki stitutio er, der uliggør e
ere praksisorie teret u der is i g.
I u der is i ge ar ejdede UCN i
ålrettet ed forskellige digitale løs i ger, der gi er
ulighed for differe tierede ar ejdsfor er og stilladseri g for ekse pel i for af platfor e, der
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u derstøtter portfolioar ejde og log og, sa t digitale u der is i gs idler, der ka støtte
læses age ele er.
U der iserfokus
På skole ar ejdes lø e de ed at k alifi ere u der iser es ko pete er la dt a det ed, at
u der isere deltager i diplo
oduler i erh er spædagogik og sa ar ejde ed praksis f.eks.
ed profilfagsi stitutio er.
På lærer øder il fokus på differe tieret u der is i g ære et fast pu kt til drøftelse af, h orda
flere ele er oti eres til at ælge ekspert i eau.
Vurderi g af udvikli ge
Der ses e stig i g i a dele af ele er ed ekspert i eau fra
til
, det t der derfor på,
at i dsatser har haft e positi i d irk i g.
Erfari ge iser, at ele er e ikke har de for ød e faglige sel tillid til at ælge et højere i eau,
h orfor der fortsat skal gøres e i dsats for at gøre ele er e e idste o deres eg e e er og
uligheder.
I dsatser
Skole il i ærksætte følge de i dsatser i
så d gtige, de ka :
 Fortsat fokus på i dsatser for
 I for atio s øder GK
 Iga gsæt i g af forsøgsord i g
 Valgfrie udda elsesspe ifikke fag
 N t e alueri gssetup
 Ko taktlærer og faglæresa taler

for at sikre, at alle ele er udfordres, så de li er

Forsat fokus på i dsatser for
Der il fortsat ære fokus på at få ele er e til at ælge fag på ekspert i eau. Derfor il der fortsat
ære fokus på ejled i g af de e kelte ele i forhold til pote tiale og realis e i alget sa t
u der iserfokus ia fokus på differe tieret u der is i g på lærer øder.
I for atio s øder GF
I lø et af foråret il der li e afholdt e i for atio sdag for ele er e på GF , h or de i for eres
o tale t- og ekspert i eau. Dage il ha e deltagelse af udda elses ejleder og ele er, der har
erfari g ed tale t/ekspert i eau, så ele er e på de e åde li er edre rustet til at træffe
alg o
i eau i udda else .
Iga gsæt i g af forsøgsord i g
Det er er e udfordri g, at alget af i eau foregår før ele er e starter på ho edforlø et. For at
ko
e de e udfordri g til li s iga gsættes et forsøg, h or alget af ekspert- og tale t i eau
udsk des til to uger efter, at ele er e er startet på skole . De e udsk delse gi er ulighed for
at u der isere, praktik ejledere . får et ke dska til de e kelte ele s ko pete er, og
der ed ka ære i dialog ed ele e o alget.
Desude il der li e afholdt e orkshop for de e ele er, h or u der isere og ele er fra ældre
årga g, der har erfari g ed tale t- og ekspert i eau, ka gi e de e ele er e et ko kret og
realistisk illede af i eau og kra . Således at de e ele er ka foretaget alget af i eau på et
solidt gru dlag.
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Valgfrie udda elsesspe ifikke fag
Fage e spe ialpædagogiske etoder og u derstøtte de u dervis i g ud des for at sikre, at
udda else retter sig redt od det pædagogiske felt, og der ed k alifi erer ele er e til et
redt ar ejds arked.
N t e alueri gssetup
E alueri gssetup’et for e tes at ku e gi e u der iser e et i d lik i ele er es pote tielle
læri gsud tte sa t større i d lik i uligheder for differe tieret u der is i g.
Ko taktlærer og faglæresa taler
Der afholdes sa taler, h or karakter og/eller feed a k på de e kelte læri gsakti iteter gi es af
faglærer e ed de e kelte læri gsakti iteters afslut i g, eller hurtigst uligt der efter. Her skal
faglærere ligeledes ha e fokus på at oti ere eg ede ele er til at ælge ekspert i eau i dtil
alget er truffet.
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2.4

Klare

ål

Mål : Tillide til og trivsle på erhvervsskoler e skal styrkes
Resultat ål: Elever es trivsel og aftagervirkso heder es tilfredshed skal øges fre

od

.

U dervis i gs i isteriet

Klare mål 4 indeholder en beskrivelse af de indsatser, som er igangsat eller vil blive
igangsat i forhold til arbejdet med klare mål 4, samt data fra egne kilder, da der ikke er
data tilgængelig i datavarebanken på UCN udbudsniveau.
Status

Elevtrivsels

Egen indsats og
motivation
Læringsmiljø
Velbefindende
Fysiske
rammer
Egne evner
Praktik

Resultat 2016
(Målt januar
2017)

Resultat 2017
(Målt januar
2018)

Index points
på en skala
fra 0-100
83,1

Index points
på en skala
fra 0-100
87,68

Resultatmål
2018
(Målt januar
2019)
Index points på
en skala fra 0100
90

74
82
71,6

77,8
83,5
70,9

80
85
75

79,8
73,9

86,15
82,8

90
85

75

65,5

75

65,3

64,5

70

76

63,2

76

72,5

62,95

72,5

Virksomhedstilfredshed
Elevens
præstation
Samarbejde
mellem skolen
og
kommunerne
Information og
vejledning
Tilfredshed

I dsatser i
Der blev på skolen i 2017 sat flere langsigtede initiativer i gang i forhold til at øge tilliden til og
trivslen på UCN’s udbud af den pædagogiske assistentuddannelse:
 Uddannelsesvejleder- og kontaktlærerfunktion
 Tiltag i forhold til potentielle ansøgere
 Tiltag i forhold til aftagere
 Tiltag i forhold til elever
 Gennemførelse af elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse
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Gennemførelse af elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse
De gennemførte elevtrivselsundersøgelser og virksomhedstilfredshedsundersøgelser
præsenteres for uddannelsens lokale uddannelsesudvalg (LUU), hvor de vil kvalificeres, hvorefter
der igangsættes handleplaner og tiltag.
Udda elses ejleder- og ko taktlærerfu ktio
Udda elses ejleder- og ko taktlærerfu ktio e er igtige fu ktio er for tillide og tri sle på
skole . Udda elses ejledere og ko taktlærere har et tæt sa ar ejde, h ilket e irker, at der
ka sættes i d hurtigt, h is ele e har rug for hjælp eller ør ejledes i e a de ret i g.
UCN gennemførte i 2017 yderligere indsatser over for potentielle ansøgere, aftagere samt
elever, der allerede er i gang med uddannelsen, med henblik på at øge tillid til og anerkendelse
af uddannelsen.
Tiltag i forhold til potentielle ansøgere
Det er vigtigt for den potentielle ansøger til en erhvervsuddannelse, at uddannelsen kan føre til
beskæftigelse og/eller til efterfølgende videreuddannelse. Tidligere undersøgelser viser, at et
kriterie for EUD, som uddannelsesvalg, blandt andet er, at der ikke er tale om ”en blindgyde”,
men en ungdomsuddannelse, der giver mulighed for en individuel karriere- og uddannelsesplan.
UCN’s tiltag i forhold til potentielle ansøgere drejer sig derfor om at formidle budskabet om
uddannelsen som en erhvervsuddannelse, der både kan betragtes som ungdomsuddannelse, der
er et skridt på vejen til videreuddannelse, samt en uddannelse der fører til erhverv.
Der gennemførtes derfor i 2017 en dimittendundersøgelse med henblik på at tilvejebringe data
om dimittenders karriereveje. Resultaterne formidles på messer og informationsmøder hvor
elever og forældre potentielt er tilstede. UCN udviklede desuden kontakten til UU og jobcentre i
lokalområdet i 2017.
Tiltag i forhold til aftagere
I 2017 skabte UCN tillid omkring uddannelse gennem ny partnerskabsaftale med primære
aftagere på forvaltningsniveau samt implementerede ny kvalitetssikringsmodel i samarbejdet
med praktikinstitutionerne. Formålet var at sikre relevans og et indhold, der modsvarer
aftagernes behov. I 2017 udvikledes uddannelsessamarbejdet desuden i et nyt LUU.
Tiltag i forhold til elever
I 2017 var der overordnet set fokus på udviklingen af skolens campusmiljø. Det er UCN’s vision at
”skabe et levende og engageret studiemiljø”, der både kan tiltrække og fastholde unge elever
såvel som voksne.
I 2017 var der planlagt et campusprojekt, der i sit indhold ville tage udgangspunkt i resultater fra
seneste forskning om erhvervsuddannelser, campusmiljøer samt fastholdelse (Ministerium for
børn, undervisning og ligestilling: Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne
januar 2013 - februar 2016). Projektet har desuden til formål at kvalitetsudvikle ungemiljøet som
del af campus´ samlede uddannelsesmiljø.
Projektet er udskudt til 2018.
Vurdering af udviklingen
Gennemførelse af elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse
Kvalitetssikringsmodel
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I løbet af 2017 er der implementeret en ny kvalitetssikringsmodel, hvor blandt andet elevtrivsel
og virksomhedstilfredshed måles. Desuden er der afholdt i alt fire LUU-møder i 2017, hvor de
samme emner diskuteres med relevante parter.
Tiltag i forhold til potentielle ansøgere
Der har været gennemført en dimittendundersøgelse med henblik på at tilvejebringe data om
dimittenders karriereveje med det formål at kunne formidle disse resultater videre til potentielle
ansøgere.
Tiltag i forhold til aftagere
Der er et generelt fald i alle parametre i virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Faldet skal ses i
sammenhæng med uddannelsesreformen og f.eks. afskaffelse af praktikbesøg og fusion med
UCN mv. Det vurderes at der skal gøres en større indsats omkring kommunikation til
praktikstederne omkring forandringerne.
Tiltag i forhold til ele er sa t Udda elses ejleder- og ko taktlærerfu ktio
Elevtilfredshedsundersøgelsen 2018 viser et positivt resultat. Der er fremgang på alle parametre,
bortset fra ”fysiske rammer”. Her er der en lille tilbagegang. Hvis man ser på de underlæggende
spørgsmål i undersøgelsen, er det på et spørgsmål om ”undervisningsforhold” der har den
markant laveste score.
Campusmiljø
I løbet af 2017 har der været iværksat forskellige initiativer i forbindelse med studiemiljø. Der er
blevet indkøbt og opsat forskellige sportsredskaber og spil (bordfodbold, fodboldmål ol.) der kan
bruges i pauser mv.
Desuden er der forskellige initiativer i forhold til at skabe mere udveksling på tværs af hold og
uddannelser, f.eks. ved at sammenlæse hold fra pædagoguddannelsen og pædagogisk
assistentuddannelsen i fælles undervisning.
Disse initiativer vurderes at give et mere levende studiemiljø, hvor eleverne oplever en større
tilknytning til uddannelsen og samhørighed med andre studerende og elever på campus.
Sammenlæsning med pædagogstuderende giver PAU-eleverne et kendskab til muligheden for
videreuddannelse i form af pædagoguddannelsen.

Indsatser 2018
Skolen har i 2018 iværksæt tiltag på følgende områder for at sikre, at elevernes trivsel og
aftagervirksomhedernes tilfredshed øges:
 Fysisk miljø
 Campusmiljø
 Projekt Levende og engageret studiemiljø for unge og voksne
 Samarbejde med praktikinstitutioner
Fysisk miljø
Der vil i løbet af 2018 blive iværksat initiativer der undersøger hvad der kan gøres for at
styrke de fysiske rammer. På baggrund af bl.a. fokusgruppeinterviews med elever, vil der
blive iværksat initiativer der kan forbedre det fysiske miljø.
Campusmiljø



Der oprettes et husråd, der kan koordinere indsatser imellem husets uddannelser
Der er stadig fokus på udveksling og undervisning på tværs af hold og uddannelser
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Undersøge mulighed for studieture mv. der styrker både det faglige og sociale miljø.
Fokus på at skabe fælles traditioner og sociale arrangementer på campus f.eks. cafearrangementer, juletraditioner mv.

Projekt ”levende og engageret studiemiljø for unge og voksne”
I løbet af 2018 vil det udskudte campusprojekt fra 2017 blive genoptaget. Der vil blive formuleret
et projekt på tværs af uddannelserne på Campus Lerpyttervej, der skal udvikle studiemiljøet på
tværs. Projektet iværksættes af husrådet.
Samarbejde med praktikinstitutioner
 St rke ele er es portfolioar ejde i praktikke .
 I for atio s øder for praktiksteder o udda else og o praktiksteder es rolle i
forhold til praktikke .
 I dkalde ejledere til idt ejs øder i praktikke .
 Bedre i for atio og o erle eri g elle skole og praktiksted på statio sdage første dag
i praktikke .
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3.

Pla for det praktikpladsopsøge de ar ejde
Ifølge bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser skal hver skole udarbejde en handlingsplan
for arbejdet med at sikre flere elever en praktikplads.
(Undervisningsministeriet)
UCN ar ejder ikke direkte ed dette refor
ål, da Pædagogisk Assiste tudda else er
di e sio eret, h ilket il sige, at ko
u er e, so skole sa ar ejder ed, stiller
praktikpladser til rådighed til alle ele er i for i delse ed optagelse på ho edforlø et og i
for i delse ed i dgåelse af udda elsesaftale.
Indirekte og i samarbejde med Morsø og Thisted kommuner arbejder Pædagogisk
Assistentuddannelsen med praktikopsøgende arbejde.
Status og i dsatser
Det praktikpladsopsøge de ar ejde i for i delse ed Pædagogisk assiste tudda else har
la dt a det haft afsæt i e i dsats o kri g de pri ate i stitutio er i o rådet.
Der er le et udar ejdet e o ersigt o er de pri ate i stitutio er, so pote tielt ku e a sætte
ele er.
I sa ar ejde ed det lokale udda elsesud alg sa t Thisted og Morsø ko
u er le der
iga gsat e opsøge de i dsats o er for de pri ate i stitutio er, so har driftso ere sko st.
I sa ar ejde ed det lokale udda elsesud alg sa t Thisted og Morsø ko
u er le der gjort
e i dsats o erfor e o råder so ældrepleje og ældre e tre sa t fl gt i geo rådet.
Vurderi g af i dsatser e
I dtil idere har tiltaget i LUU ikke gi et et afkast.
I dsatser
Skole il i
ar ejde ed følge de i dsatser for det praktikpladsopsøge de ar ejde:
 Forsættelse af i dsatser fra
edr. praktikpladsopsøge de ar ejde
 Oprettelse af EUV hold
Forsættelse af i dsatser fra
edr. praktikpladsopsøge de ar ejde
I
il skole fortsætte ar ejdet ed at afsøge uligheder e for pri ate praktikpladser.
Oprettelse af EUV hold
I forlængelse af dagtilbudsforliget er der afsat en pulje til at uddanne dagplejere til pædagogiske
assistenter. På denne baggrund udarbejdes der en analyse af behovet for uddannelse af
dagplejere med henblik på at oprette EUV 1 hold i samarbejde med Morsø kommune og Thisted
kommune.
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4.

Det fælles pædagogiske og didaktiske gru dlag
Et af
åle e
ed erhvervsudda elsesrefor e er, at der
u dervis i ge . Dette kvalitetsløft skal la dt a det sikres ge e
og ge e ar ejdet ed det fælles pædagogiske og didaktiske
ledelse skal i sa ar ejde ed lærer e ar ejde syste atisk
pædagogiske og didaktiske gru dlag til praksis i u dervis i ge .

skal ske et kvalitetsløft i
e stærk pædagogisk ledelse
gru dlag. De pædagogiske
ed at o sætte det fælles
U dervis i gs i isteriet

Figur : Refleksiv Praksislæri g
Status og i dsatser
Fælles didaktisk og pædagogisk gru dlag
Det fælles didaktiske og pædagogiske gru dlag for Pædagogisk assiste tudda else i UCN,
aserer sig på UCN’s læri gstilga g ”refleksi praksislæri g”.
Ige e refleksi praksislæri g ar ejdes der ed sa spillet elle teori og praksis, og der er
fokus på ud ikli g af perso lige og faglige ko pete er. Sa spillet elle perso lige og faglige
ko pete er ses so afgøre de for ele er es ha dlekraft og dø
ekraft.
Perso lige ko pete er defi eres i læri gstilga ge so : So iale ko pete er, ko
u ikati e
ko pete er og ha dleko pete er. De perso lige ko pete er udgør sa
e
ed de faglige
ko pete er de erh er sfaglige ko pete e, der ka defi eres so e e til at ku e ha dle
professio elt og reflekteret i forhold til det ko
e de erh er se Ta el : Erh er sfaglig
ko pete e .
E refleksi ko pete e er afgøre de for at
ku e ære i o ati , sel stæ dig og produkti
på ar ejds arkedet. Ar ejds arkedet
efterspørger edar ejdere, der ka reflektere
og tæ ke i e løs i ger. Ele er e lærer ia
refleksi praksislæri g at kigge kritisk på si
ege læri g, erfari ger, ide og praksis Figur
.
Ligeledes ses ud ikli g af perso lige og faglige
ko pete er so studiefor erede de til idere
udda else.
Figur : Refleksio
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Ta el : Erh er sfaglige ko pete e
Erhvervsfaglig ko pete e
e e til at ha dle professio elt og reflektere de i forhold til erh er .
Faglige
ko pete er

Perso lige ko pete er

Fagfaglige
ko pete er

So iale ko pete er Ko
u ikati e
ko pete er

Fokuso råde er
ide ,
gru dlægge de
færdigheder,
praktisk ku e
i de for faget

Fokuso råde er
Fokuso råde er
Fokuso råde er ele er es
e e til at hå dtere ele er es ulighed for at uligheder for at
so iale situatio er i udtr kke sig
iga gsætte i o ati e og
forskellige
he sigts æssigt i
praksisrettede forlø
sa
e hæ ge.
forskellige sa
e hæ ge
E e til at i ol ere skriftligt, u dtligt og
sig i a dre e esker. o er alt og der ed
E e til refleksio
ska e ulighed for
o er ege og a dres deltagelse.
i dsats.
Gå i følgeska .
Sa ar ejdse e.

Ha dleko pete er

Ige e hele udda else til pædagogisk assiste t ar ejdes der s ste atisk ed alle
fokuso råder. Det er eskre et h orda i de ko krete læri gsakti iteter og odul eskri elser i
skole s Lokale U der is i gspla LUP .
Der er særligt fokus på ele er es ko
u ikati e og so iale ko pete er i åde skole og praktik,
fordi etop disse ko pete er er fu da e tale for at ar ejde i det pædagogiske felt. Desude
har a ge ele er udfordri ger i de for de to o råder, h ilket ka føre til frafald. Der ar ejdes
f.eks. s ste atisk ed de perso lige ko pete er ige e udda else , ed at der efter h ert
odul e alueres på ele e s ko pete er og sættes e ål. I dette ar ejde har ko taktlærere
e afgøre de et d i g ed at ha e et i dgåe de ke dska til de e kelte ele . Desude er
ele e i lø e de dialog ed fagu der iser e.
Frafaldet for udda else ligger pri ært i praktikperioder e, og i dsatse o kri g, at ele er e
eg der deres udda else i praksis ha dler o , at gi e de ar ejdspladsforståelse sa t lade
de ar ejde ed de perso lige ko pete er i relatio til kolleger og orgere. De ko krete
o sæt i g af de perso lige ko pete er i relatio til deres ar ejdsplads, har UCN e
for e t i g o , ska er e i g og oti atio hos ele er e.
U dervis i gsdiffere tieri g og ra
esæt i g
På Pædagogisk assiste tudda else i UCN ar ejder i ed praksis ære læri gsakti iteter, der
gi er ele er e ulighed for at ud ikle ide , færdigheder og ko pete er i de for erh er et.
Der lægges ægt på progressio og differe tieri g i tilrettelæggelse af læri gsakti iteter e, så
der sker e e ægelse fra ide ia færdigheder til ko pete er Figur . Der ar ejdes ed, at
alle ele er skal å de sa
e læri gs ål, e på forskellige åder, i forskellige te pi og på
University College Nordjylland

17/22

forskellige i eauer jf. tale tspor . Der er ligeledes fokus på, at ko pete e åle e og eje til
at å de fre står t deligt i u der is i ge , så ele er e får et ge e skueligt udga gspu kt
for, h ilke læri gsresultater der for e tes af de .

Figur : Læri gstilga g
Vi har fokus på at støtte og oti ere ele er e til a s arlighed i forhold ege læri g. Derfor
ar ejder i ed e t delig ra
esæt i g, år i tilrettelægger ores læri gsakti iteter.
Ra
esæt i ge ko
er til udtr k i forhold til u der iserrolle og de læri gsru , der ar ejdes
ed. Læri gsru
e e ka o erord et i ddeles i fire kategorier, so h er repræse terer e
særlig åde at lære på:
 Klasseru su der is i g
 U derstøtte de læri gsakti iteter
 Ra

esat u der is i g

 Ele tid
På udda else ar ejder UCN s ste atisk ed, at ele er e e æger sig i elle de forskellige
læri gsru , ed at ele er e ar ejder ed forskellige tilga ge og etoder til løs i g af opga er.
Dette gøres f.eks. ed at gi e ulighed for forskellige opga et per, der åde er ra
esætte de
og gi er ulighed for forskellige ar ejdsfor er, produktt per, fre læggelsesfor er .
So e alueri gsfor og doku e tatio for ele er es læri g ar ejder i på pædagogisk
assiste tudda else
ålrettet ed digital portfolio i for af Padlet. De digitale portfolio gi er
et o er lik o er ide og ko krete færdigheder for de e kelte ele så el so
ulighed for at
sa le doku e tatio for ele e s ar ejde og ko pete er. De digitale portfolio er algt, fordi
de gi er ulighed for, at de e kelte ele ka doku e tere og præse tere sit ar ejde i a ge
forskellige odaliteter so fil , illeder, tekst et . Det ople es so rele a t og oti ere de,
fordi ele er e på PAU ofte foretrækker at ar ejde ed a dre doku e tatio sfor er e d
skriftlighed. Derudo er får skole og praktiksted et godt illede af ele e s ko pete er i praksis.
Digital portfolio u derstøtter ligeledes differe tierede ar ejdsfor er.
Ko li g elle udda else s skoledel og praktikdel
Refleksi praksislæri g har praksis so det e trale o drej i gspu kt, og der ar ejdes på
pædagogisk assiste tudda else
ålrettet
ed læri gsakti iteter, der har et praktisk
erh er sfagligt sigte, så der ska es sa
e hæ g og øget tra sfer elle skole og praktik.
Ele er e øder, i de refleksi e læri gstilga g, praksis på tre åder:
Praktikke :
Skoledel og praktikdel i des ko kret sa
e af ”statio sdage”, h or ejledere og u der isere
fra udda else deltager. Her iderefor idler ele er e deres ide og færdigheder fra
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skoledele til praktik ejledere ed hjælp af de digitale portfolio. O e dt ri ger ele er e
deres digitale portfolio ed sig til age til skoledele , år de ko
er til age fra praktikke .
Her ed li er der ulighed for at i ddrage ele er es ko krete erfari ger fra praktikke i
u der is i ge , og der ed u derstøtte ele er es refleksi e ko pete er.
U dervis i ge :
U der is i ge
på pædagogisk assiste tudda else
i ddrager ekse pler, ide og
pro le stilli ger fra praksis. U der is i ge sigter ålrettet efter at ud ikle ele er es
erh er sfaglige ko pete er og st rke ele er es ha dleko pete er ed at opø e ko krete
færdigheder hos ele e . Sa tidigt ed at i st rker ele er es teoretiske ide og refleksi e
ko pete er.
Sa ar ejde ed praksis:
UCN har på pædagogisk assiste tudda else et fast sa ar ejde
ed e række
profilfagsi stitutio er. UCN esøger i stitutio er e i for i delse ed profilfage e, h or ele er e
får ulighed for at afprø e deres ide og færdigheder i praksis, og efterfølge de reflektere o er
praksis.
Alle tre felter i des sa
e i de digitale portfolio. Dette for at sikre de rette ala e elle
teori og praksis og ele e s ege refleksio .
UCN il ge e følge de i dsatser u dersøge, h orda refleksi praksislæri g edst og ko kret
ka tilrettelægges i e EUD-udda else.
1. St rke sa
e hæ ge
elle skoledel og praktik, så o erga ge
elle de to dele af
udda else ople es so et ere sa
e hæ ge de udda elsesforlø . Dette søges
op ået ed at ud ikle sa ar ejdet ed praktiki stitutio er e.
2. Ud ikle og ar ejde ed ko krete feed a kfor er og a e de digital portfolio i for
Padlet so refleksio sredska i forhold til ege læri g i skole og praktik.

af

Der foregår s ste atisk opfølg i g på LUU i forhold til det pædagogiske gru dlag, h or
udda else s i teresse ter i dgår i dialog o kri g refleksi praksislæri g.
Vurderi g af i dsatser e
Vi ar ejder lø e de på at for edre u der is i ge ud fra ores didaktiske gru dlag f.eks. ed at
i ddrage og esøge i stitutio er, år det er uligt.
Sa ar ejdet ed profilfagsi stitutio er e har fu geret godt og ka ud ides ere. Der er især
rug for at stilladsere ele er es portfolioar ejde padlet i praktikke
ere. Vi ar ejder ed
sa
e hæ g elle praktik og skoledel, dette gøres ed at ele er e i dsa ler aterialer i
deres portfolio padlet åde i skole og praktik. Dette gi er ulighed for, at ele e ka ople e
ere sa
e hæ g. Desude deltager praktik ejledere på ”statio sdage” på skole , h ilket gi er
de i dsigt i h ad ele e har ar ejdet ed på skole .
I dsatser
Skole il i
ar ejde ed følge de i dsatser:
 St rkelse af praktikportfolio
 Studieture og studie esøg
 St rkelse af sa ar ejde ed profilfagsi stitutio er
St rkelse af praktikportfolio
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For at st rke sa
e hæ g elle praktik og skole, la es der e i dsats for at st rke ele er es
portfolioar ejde i praktikke . Her fokuseres der på at fi de og ud ikle etoder, der ka
stilladsere ele e s portfolioar ejde i praktikke .
Studieture og studie esøg
Øge a tallet af studie esøg og studieture til pædagogiske i stitutio er, kulturi stitutio er

.

St rkelse af sa ar ejdet ed profilfagsi stitutio er:
Der er i dgået e aftaler o kri g profilfagsi stitutio er, der gør sa ar ejdet ere fleksi elt.
Dette skal e irke, at der i højere grad ka i ddrages lokale i stitutio er, h or det gi er e i g i
u der is i ge .
St rkelse af sa ar ejde ed praktik ejledere og praktiki stitutio er
St rke i for atio og dialog ed praktik ejledere o kra og este
elser o praktik,
praktik ål, takso o ier . ge e statio sdage og idt ejs øder i praktikperioder e.
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5.

Årligt te a
Der ka efter i istere for ør , u der is i g og ligestilli gs eslut i g i dgå årlige te aer i
ha dli gspla er e,
f
status
på
i ple e teri g
af
ud algte
dele
af
erh er sudda elsesrefor e . I ha dli gspla
har i istere ikke fastsat et særligt te a.
Skole ka sel udpege et te a, so
i dsatso råde.

I il ha e særligt fokus på, f et særligt strategisk
U dervis i gs i isteriet

Status og i dsatser
”Stærkt lokalt sa ar ejde o overga g elle gru dforlø og hovedforlø ”
I
udar ejdes sa ar ejdsaftale ed de lokale erh er sskoler o tættere sa ar ejde.
Aftale søger at ud ikle stærkere ro g i g elle GF og HF sa t ud ide lærersa ar ejdet
ed he lik på edre faglig sa
e hæ g elle dele e i udda else .
Vurderi g af i dsatser e
Sa ar ejdet er i dtil idere i opstart, og il fortsat ære i fokus i
I dsatser
Skole il i
ar ejde ed følge de i dsatser:
 Fl tte optag
 Fastholdelse af GK di itte der
 Sa ar ejde o
ro g i g
 Forsk i gsprojekt i sa ar ejde ed FOA
Fl tte optag
For at sikre et edre flo fra GF til HF fl ttes opstarte af
holdet fra fe ruar til august, så
der sikres e direkte o erga g fra GF til HF. Der ed i dskes risikoe for frafald elle de to
forlø .
Fastholdelse af GF di itte der
Der il li e i ærksat forskellige tiltag for at fastholde GF di itte der, der å e te på det
udskudte ho edforlø so ko sek e s for det fl ttede optag i
.
De ele er, der ø skede optag i fe ruar, er gara teret optagelse, år det udskudte forlø starter
og il li e i iteret til et i for atio s øde i lø et af foråret.
Thisted ko
u e a sætter de ele er, der er optaget på det udskudte forlø , so
ikarer i
periode i dtil august.
Sa ar ejde o
ro g i g
I
for e tes det, at sa ar ejdet o kri g ro g i g i ple e teres og ud ø tes i ko krete
ha dli ger. Der il la dt a det li e afholdt e i for atio sdag på GF , der opl ser o
pædagogisk assiste tudda else .
Forsk i gsprojekt i sa ar ejde ed FOA
I
for e tes u der isere fra UCN i sa ar ejde ed UCC, VIA og UCSYD at deltage i et
forsk i gsprojekt fi a sieret af FOA, der u dersøger dagplejeres ko pete er, h ilket taler
direkte i d i ide sgru dlaget for pædagogiske assiste ter.
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6.

Godkendelse og underskrift

UCN's Bestyrelsesformand
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