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Virksomhedstilfredshed,
Pædagogisk Assistentuddannelse

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse PAU - UCN Thisted januar 2017
Undersøgelsen er foretaget i januar 2017 for virksomheder der uddanner elever på pædagogisk assistent
uddannelsen på UCN i Thisted.
I alt har 25 virksomheder fået tilsendt spørgeskemaet. Som det ses nedenfor er svarprocenten 80 %, hvilket vil sige at 20 virksomheder har besvaret dette.
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Følgende resultater er omregnet til indekspoint, og er udtryk for virksomhedernes tilfredshed med en
række forhold.
Som en tommelfingerregel er et resultat over 80 særdeles godt, et resultat mellem 60 og 70 gennemsnitligt, mens et resultat under 50 er meget dårligt. Man bør dog være opmærksom på, at nogle spørgsmål
traditionelt set er sværere/nemmere at score højt på end andre.
Elevens præstation

Samarbejde

Information og vejledning
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Har du andre kommentarer eller gode idéer til samarbejde med skolen, er du velkommen til at skrive dem
her:
 Set i lyset af, at dette er en uddannelse hvor eleverne har brug for at udvikle både faglige og personlige kompetencer, der i praktikken skal læres og prøves af, finder vi det uforståeligt, at praktikbesøget / dialogen med de faglige koordinatorer er forsvundet.
 Vi
kunne
godt
tænke
os
at
der
var
kontinuitet
i
således der ikke er lange perioder uden elev. denne her gang er der et slip på ½ år.

praktikperiode

 jeg
kunne
ønske
mig
besøg
af
deres
vejleder/lærer
fra
skolen.
Så der er et større samarbejde os imellem praktiksted og skolen omkring praktikkanten. Vejleder
møderne er super med mange informationer.
 Vi synes de spørgsmål der skal besvares i forbindelse med praktik evalueringen, er stillet på en måde
så de er vanskelige at besvare
 Vejlederne er glade for formøderne.
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