Virksomhedstilfredshedsundersøgelse PAU
UCN Thisted
Efteråret 2018
Undersøgelsen er foretaget i november/december 2018 for virksomheder der uddanner elever
på pædagogisk assistentuddannelsen på UCN i Thisted.
I alt har 30 virksomheder fået tilsendt spørgeskemaet. Som det ses nedenfor, er
svarprocenten 47%, hvilket vil sige at 15 virksomheder har besvaret spørgeskemaet (alle
spørgsmål) mens 3 virksomheder har besvaret nogle af spørgsmålene.
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Hvad er din rolle i forhold til elevens/elevernes uddannelse i praktikperioden? Andet (notér)
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder
leder
leder
Pædagogisk leder
leder
afdelingsleder for indskolingen og SFO
afdelings leder - givet lov til praktikken
Afdelingsleder

Hvor tit er virksomheden i kontakt med UCN i forbindelse med
elevens/elevernes uddannelse i praktikperioden (telefonisk, via mail eller
personligt)?

Virksomhedernes vurdering af elevens/elevernes præstationer samt
samarbejde med UCN Pædagogisk Assistentuddannelse.
I spørgeskemaet har virksomhederne svaret på spørgsmål ud fra en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest og 10 er højest
vurdering. Efterfølgende er svarene indekseret på en skala fra 0 til 100.
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

Generel vurdering/samlet tilfredshed

Har du andre kommentarer eller gode idéer til samarbejde med skolen, er du
velkommen til at skrive dem her:

• Vi får de studerende som meget uvidende overfor mål for perioden. Som om de har fået SF vide, at
det ved vi som virksomhed.
de står ret alene, desværre
• koordinering og information i forhold praktikperiode kunne være langt bedre. Når man er en fast
praktikplads, kunne det være ønskeligt at der ikke er "huller " i elever i praktik i løbet af året.
Ønske om information om praktik elever vil vi gerne have noget tidligere.
• vi har haft PAU elever i mange år, og der vil altid være en variation i forhold til deres udviklings
parathed og engagement, det er også hvad vi oplever.
• Umiddelbart er det svært for PAU eleverne, at starte, da de starter direkte i praktik og dermed ikke
selv ved hvad de egentlig skal. Så lige lidt på skolebænken inden praktik start kunne være ønskelig.
• oplysning om teoridelens indhold og forløb. (hvad blev eleven klogere på og hvike tegn på læring
kan vi forvente at se efter teoretisk forløb på skolen.
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