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1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013 - 2014 
  
Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen.  
Af tabellen fremgår: 

 den historiske udvikling 

 de eksisterende måltal for 2012 og 2013 
 
 
Tabel 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013 - 2014 

Afbrud uden omvalg 6 
mdr. efter start 

 i pct. 

Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål 

2010 2011 2012 

måltal 

2012 

resultat 

2013 

måltal  

2014 

måltal  

Grundforløb under ét 20 22,0 20 21,1 18 17,6 

Hovedforløb under ét 6 6,5 6 8,4 6 6,8 

 
 
 
Afsluttet indsatsområde i handlingsplan 2013 

Skolen har følgende indsatsområde, der er givet bevilling til., og som evalueres og afregnes i år 2013. 
 
Tabel 2. Indsatsområder med bevilling, som skal afsluttes i 2013 
Indsatsområde navn Beløb (kr.) Bevilliget år FOUnr. 

At styrke den pesonlige udvikling for elever, som skaber 
mønsterbrydere hos frafaldstruede elever 

450.000 2011 128461 
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2. Evaluering af  resultater og indsats i handlingsplan for 2012 

 

2.1. Mål og resultat for 2012 

Skolen havde i 2012 et mål om at nedbringe frafaldet på grundforløbet til 20 % og for hovedforløbet til 
6 %. 

Det kan konstateres at målet ikke er opfyldt idet frafaldet på grundforløbet er på 21,1 % og 8,4% på 
hovedforløbet. 

Frafaldet på grundforløbet er faldent med næsten 1 % point, men altså mindre end målsat. 

Det kan konstateres at den procentvise frafald for elevgruppen op til 17 år er faldet. Der er en stigning i 
andelen af 18-19 årige og 20 – 24 årige som falder fra. Det vurderes at der er en sammenhæng mellem 
dette og den øgede indsats for at få unge i uddannelse ved hjælp af uddannelsespåbud. 

Det kan konstateres at frafaldet blandt efterkommere er nedbragt væsentligt 

Skolen har med baggrund i indsatsområderne for øget gennemførelse vurderet hvilke indsatser som 
giver effekt. Disse er indarbejdet i en samlet plan som de enkelte brancheskoler fremadrettet skal arbej-
de for at implementere fuldt i alle uddannelser. Det kan konstateres, at der hvor de fastlagte indsatser er 
implementeret, er der et mindre frafald end der, hvor indsatserne er implementeret i mindre grad.  

Indsatserne er: 

 En organisering af samarbejdet mellem HB-guider og lærerne  

 Afholdelse af infomøder før opstart for differentierede målgrupper 

 Etablering af en livline for de unge 

 Formål med aktiviteter i ” HANSENBERG klar” tydeliggøres 

 Systematisk opmærksomhed på frafald som en tidlig indikator på frafald 

 Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning og klargøring til eksamen/grundforløbsprøve 

 Fællessamlinger for elever inden for indgang/uddannelse 

 
2.2. Indsatsområderne for 2012 
 
Indsatsområde 1: Styrkelse af vejledningsindsatsen over for eleverne, både ved opstart og i si-
tuationer, hvor en given elev opleves som frafaldstruet 

 Ansvar for vejledning er udvidet, så den enkelte underviser påtager sig en større aktiv rolle i vejled-
ningen. 
Den enkelte lærer har gennem samarbejdet med HB Guiden opnået øget indsigt og aktiv medvir-
ken til vejledningen af eleverne. 

 Før og ved skolestart: 
o På alle indgange gennemføres en indslusningssamtale eller alternativt et fælles opstarts-

møde forud for eller ved opstart af skoleophold. Der er et særligt fokus på elever der 
optræder på SPS listen, fordi de kan være frafaldstruet. Ligeledes hvis en elev har mange 
afbrudte forløb forud. Her tales om krav og forudsætninger, og der udarbejdes en hand-
lingsplan forud for opstart. SPS-elever indkaldes til individuel samtale forud for infor-
mationsmøde, og der foretages en evt. screening. 

o Styrkelse af vejledning af elev i forbindelse med valg/ønske om uddannelse, der har ad-
gangsbegrænsning/kvoteordning. 
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o Workshops på fitness og frisør som deltagerne oplever som relevante og som under-
støtter skolens rekruttering af kvoteelever. 

o Alle elever får udarbejdet individuel uddannelsesplan og efter behov tildelt en fast kon-
taktperson fra elevens lærernetværk på HANSENBERG. 

o Der gennemføres kompetenceafklaring (kompetencevurdering) (opfølgning efter stu-
diestart), som danner udgangspunkt for udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner 
og valg af grundforløbspakke inkl. FVU og SPS-test efter behov. 

 Fortsat anvendelse af mentorordninger.  

 Samarbejde med UU-Kolding om vurdering af elevers uddannelsesparathed. 

 Intensiv opfølgning på elever med fravær de første uger efter skolestart. 

 Hovedparten af eleverne har en PU(personlige uddannelsesplan)  i Elevplan. 

 Portfolio og Exhibitions indgår i positiv evalueringskultur på såvel grundforløb som hovedforløb 
på flere af vore indgange. 

 Projekt ”Knæk kurven” implementeres yderligere – særligt vejledningsforløb for frafaldstruede 
elever ved hjælp af kognitiv vejledning. 
Projektet er blevet implementeret på MTM og SOP i grundforløbspakker for frafaldstruede elever. 
 

Vi vurderer at PU (personlige uddannelsesplan) og indslusningssamtalerne har bidraget markant til fast-
holdelse i 2012, derfor vil det også indgå i det fremadrettede arbejde på skolen 
 
Når det er sagt, må vi konstaterer, at vi på trods af en intensiv vejledning af elever, som henvender sig 
til vejledningscentret og i forbindelse med indslusningssamtaler, er frafaldstruede elever ofte usikre på 
uddannelsesvalg, krav og forudsætninger for gennemførelse og egne kompetencer ((jf. Z423, hvor kate-
gorien ”Ikke uddannelsesparat” er den væsentligste i forhold til frafald).  
 
Evaluering af indsatsen er bl.a. sket ved at benchmarke udvalgte spørgsmål fra HANSENBERGs triv-
selsmålinger. Som det kan ses af figuren, så er der fremgang på alle 5 spørgsmål. 
 
Figur 2.2.1 

 

 

Indsatsområde 2 Udbud af differentierede undervisningsforløb, der i højere grad tilgodeser 
elevernes forudsætninger, interesser og ønsker 

Videreudvikling  af grundforløbspakker, som varierer med hensyn til varighed, metode og niveau. 
 

 Få lærere/forløb med henblik på at kunne få et godt kendskab til/skabe relationer til eleverne 
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 Vi har oprettet virksomhedsklassen, hvor vi tager udgangspunkt i elever, der har behov for en 
praktisk tilgang til uddannelsen 

 Forløbene er praktisk orienterede med erhvervsrelevante aktiviteter 

 Eleverne er i praktik eller virksomhedsforlagt undervisning i flere typer virksomheder 

 Der arbejdes videre med pædagogiske tiltag: anerkendende pædagogik, klasserumsledelse, un-
dervisningsdifferentiering, cooperative learning, læringsstile og Web 2.0 

 Udbud af grundforløbspakker til elever, som har brug for stabile sociale rammer 

 Suppleret med et særligt fokus på, hvordan det kan være muligt at organisere grundforløbspak-
ker på små uddannelser og på de skæve indtag med få elever. 

 Pædagogisk nytænkning  gennem projekter med fokus på mere helhedsorienteret undervisning 
samt interaktive medier som bindeled mellem teori og praksis, problembaseret projektundervis-
ning med udgangspunkt i det lokale praksisnære miljø. 

 Udbud af praktisk orienteret grundforløbspakke for frafaldstruede elever, som af en eller anden 
årsag er i risikogruppen for at falde fra uden omvalg. 

 
Grundforløbspakkerne understøttes af et særligt ressource beredskab.  

 Pakkerne suppleres generelt med 
o Elevgrupper med særlige behov, med fokus på individuel vejledning og afprøvning af 

flere forskellige fagområder i kombination med virksomhedsforlagt undervisning. 
 Praktikaftaler med forskellige virksomheder for afprøvning af forskellige fagområder og styr-

kelse af elevens sociale kompetencer. 
 Gennemførelse af undervisningsaktiviteter med særligt fokus på praksisnær læring i starten og 

teori senere i forløbet.  
 Liv og Læring – 

o lærerens rolle som den betydningsfulde voksne  
o øget fokus på elevinvolvering med stor variation og høj aktivitet. 

 
 

Ovennævnte initiativer  er blevet implementeret i større og mindre grad på alle skolens indgangen, men 
særlig på MTM og SOP har arbejdet båret frugt, både pædagogisk og målt på frafald som succes kriteri-
er.  De særlige grundforløbspakker har været understøttet at et tæt samarbejde mellem det faste lærer-
team og HB Guiden i rollen som den betydningsfulde voksne. Grundforløbspakkerne understøttes af 
et særligt ressourceberedskab.  
 
Evaluering af indsatsen er bl.a. sket ved at benchmarke udvalgte spørgsmål fra HANSENBERGs triv-
selsmålinger. Som det kan ses af figuren, så er der fremgang på begge spørgsmål. 
 
Figur 2.2.2 
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Indsatsområde 3: Relationsopbygning 
 
Der er iværksat flere forskellige arrangementer på såvel uddannelsesplan, indgange, adresser på skole-
plan.  
Eleverne vurderer at skolen gør meget for at de skal føle sig tilpas og at eleverne føler sig trygge på sko-
len. Det er skolens opfattelse at det er et vigtigt indsatsområde og effekten kan især aflæses i, at andelen 
af unge under 17, som falder fra, er reduceret væsentligt. 
 

 Tæt dialog og vejledning af elever indgår i opbygningen af et early warning system på HANSEN-
BERG. 

 Udbredelse af Cooperative learning inkl. class- og teambuilding. 

 Øget fokus på at skabe værdifulde relationer mellem elever og personale på skolen. 
Der gennemføres flere faste årlige events og faste ’aktive pauser’ som har til formål at styrke sam-
menholdet blandt eleverne. 

a. Sociale arrangementer i forbindelse med HB-intro 
b. Fit for Life – idrætsaktiviteter, der styrker fællesskabet og forbedrer elevernes fysiske forud-

sætninger for at klare et arbejde inden for branchen. 
c. Branchedage – hvor eleverne kommer tættere på repræsentanter fra branchen og er sam-

men med kammerater i et andet miljø. 
d. HB-guide på klassen er supplerende indsats til dårligt fungerende klasser 
e. Forsøg med intensivfokus på kost, motion, livsstil og relationsdannelse 
f. Afprøvning af interaktive medier ex. Facebook som networking, som en del af klasselærer-

funktionen, for bedre information og kommunikation 
g. Forsøg med mere helhedundervisning 
h. Fokus på klasserumsledelse og klasseregler 
i. Fokus på at arbejde med elevernes vedholdenhed såvel i de teoretiske fag og i værkstederne 
j. Fokus på sproget – empatisk sprogbrug og en anerkendende tilgang 
k. Fællesarrangementer for Grundforløbselever, så de mødes på tværs af klasser 

 
Evaluering af indsatsen er bl.a. sket ved at benchmarke udvalgte spørgsmål fra HANSENBERGs triv-
selsmålinger. Som det kan ses af figuren, så er der fremgang på stort set alle spørgsmål. 
 
Figur 2.2.3 
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Indsatsområde 4:  Styrkelse af skole / virksomhedsarbejdet med henblik på bedre sammen-
hæng mellem teori og praksis 

Det vurderes at der har været en god effekt af indsatsen. Der ligger fortsat et arbejde med styrke over-
gangen mellem grundforløbet og hovedforløbet, herunder afslutningen af grundforløbet. Der ses et 
øget frafald hen i mod afslutningen af et grundforløb. 
 

 Praktiktrænerkurser for uddannelsesansvarlige i virksomheder 

 Branchedage, hvor Grundforløbseleverne hører om de forskellige brancher inden for Ind-
gangen Dyr, planter og natur – oplæg af praktikværter og tidligere elever 

 Opfølgning på afsluttede grundforløbselever. 

 Fortsat udbud af kursus i praktiktrænerkursus for uddannelsesansvarlige i virksomhederne.  

 Yderligere inddragelse af VFU i forbindelse med grundforløb. 

 Virksomhedsforlagt undervisning indarbejdes i de fleste grundforløbspakker. 

 Eleverne møder faget og branchen tidligt i uddannelsen. 

 Der gennemføres fortsat en systematisk trepartskontrakt. 

 Der foretages opfølgning på ophævede uddannelsesaftaler og arbejdes på udvikling af pro-
cedure til vurdering af, hvorvidt eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale – jf. ord-
ningen, hvor en arbejdsgiver kan få løntilskud, hvis der ansættes en elev, der tidligere ufor-
skyldt har mistet sin uddannelsesaftale. 

 Elever, der kan tilbydes skolepraktik, inviteres til orienteringsmøde om optagelse og EM-
MA-krav. Alle elever får tilbud om at kontakte praktikpladskonsulenten for at få hjælp til at 
finde en praktikplads. 

 Anvendelse af særlige aftaleformer – herunder ny mesterlære – udbygges i forhold til den 
enkelte elev. 

 Øget fokus på korte aftaler med henblik på, at flere praktiksteder ansætter elev. 

 Praktikvirksomheder inviteres til afslutninger, events, Åbent Hus m.m 
 
Evaluering af indsatsen er bl.a. sket ved at benchmarke udvalgte spørgsmål fra HANSENBERGs triv-
selsmålinger. Som det kan ses af figuren, så er der fremgang på stort set begge spørgsmål. 
 

Figur 2.2.4 
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Indsatsområde 5 Det brede sundhedsperspektiv 

HANSENBERG ønsker at udbrede erfaringer fra det igangværende særlige indsatsområde vedrørende 
elever og medarbejderes sundhed med henblik på at styrke bevidstheden om egen sundhedstilstand, 
engagement og koncentration i undervisning eller arbejde, hvilket forventes at være afgørende for ind-
læring, effektivitet og trivsel. Der er etableret aktiviteter på alle skolens adresser, herunder mulighed for 
at træning, aktive pauser, styrket bevidsthed om sund vaner. Aktiviteterne er implementeret i forskellig 
grad inden for skolens uddannelser og områder. Det vurderes at der er en effekt der hvor implemente-
ringen er blevet til en integreret del af den daglige praksis. 
 

 Brancheskoler på HANSENBERG  indarbejder et sundhedsprogram i deres pædagogiske praksis, 
som giver mere energi og livsglæde hos elever på HANSENBERG.  
I overvejende grad på Grundforløbene. 
 

 Skabelse af sammenhæng mellem de 3 elementer: 
                   

Pædagogik 
 
 
Sundhed             Faglighed 
 

 Fokus på ”Det brede sundhedsperspektiv”. 
Der er tilbudt ugentlig rygerådgivning og rådgivning indenfor kost og motion. 

 Den mentale sundhed. 
Foredrag om mental sundhed for alle brancheskolens elever. 
 

 Viden om kost og ernæring. 

 Sundhed og fysisk aktivitet. 

 Fysisk aktivitet indgår som naturlige elementer i undervisningen og bidrager til elevernes læring. 
I overvejende grad på Grundforløbene. 

 Brain og power breaks indgår som naturlige elementer i samtlige undervisningsforløb.  
I overvejende grad på Grundforløbene. 

 Aktive pauser gennemføres.  

 Der arbejdes målrettet med at øge elevernes bevidsthed om vigtigheden af egen sundhed, god fy-
sisk form og mental overskud i forhold til kravene i et fremtidigt job i branchen  

 

 

 

2.3. Særlig indsatsområde med bevilling 

Der vedlægges et bilag A, over det forbrugte tilskud til det særlige indsatsområde med bevilling ” At 
styrke den pesonlige udvikling for elever, som skaber mønsterbrydere hos frafaldstruede elever” og 
evalueringen af projektet. 
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3. Overordnet beskrivelse og analyse af  skolens udfordringer 
  
 

Tabel 3.1 Udviklingen i tilgangen 

Tilgang: 2010/11 

UNI-C data 

2011/12 

UNI-C data 

2012/13 

(eget skøn) 

2013/14 

(eget skøn) 

Grundforløb under ét 1371 1372 1350 1370 

Hovedforløbet under ét 632 631 630 630 

 
 
Hvilke elever falder fra? 
 
Figur 3.1 Frafald aldersopdelt 

 
 
De op til 18 åriges andel af det samlede frafald er faldet markant fra 2010/11 til 2011/12 både efter 1, 
2, 3 og 6 måneder. Det er rigtigt positivt. Til gengæld ser vi en stigning i frafald blandt de over 18 -25 
årige (”de unge voksne).  Særligt blandt de 18-19 årige ved 1, 2 og 6 mdr. Vi ser også en generel lille 
stigning i frafaldet blandt 25+. 
 
Vi har i efteråret 2012 nedsat en arbejdsgruppe på HANSENBERG, som har arbejdet med at udvikle 
en ”Strategi for øget gennemførelse”.  
Baggrunden for strategien har været:  

 udarbejdelse af en oversigt over allerede iværksatte indsatser for øget gennemførelse i de enkelte 
indgange 

 en analyse af frafaldet blandt grundforløbselever i perioden 1.jan-1.juni 2012, tal fra EASY-A  

 en undersøgelse af 6 indgange, hvor alle elever/alle CPR nr, der er startet i disse indgange i au-
gust 2011 er fulgt til de har gennemført eller er faldet fra uddannelsen. De seks indgange er 
BFT (Bil, fly og andre transportmidler), TPL (transport og logistik – lager), DPN (dyr, planter 
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og natur), BOA (bygge og anlæg-tømrer), PRU (produktion og udvikling – smede) og MTM 
(mad til mennesker).  

 Indhentning af mere nuancerede årsagsforklaringer på frafald (nuancerede i forhold til udmel-
delseskoder) fra HB-guider (gennemførelsesvejledere) på ovenstående elever  

 kvalitative interviews af frafaldne elever forestået af et eksternt konsulentfirma primært om-
handlende årsag til frafald.  

 
Bearbejdning af ovenstående materiale har givet os et dokumenteret grundlag for vores formodninger 
og konklusioner om, hvilke elever, der falder fra, hvorfor de falder fra og hvilke indsatser mod frafald, 
vi ud fra tallene og analysen tror på, der virker bedst. Det er nu udmøntet i en ”Strategi for øget gen-
nemførelse, der består af ”Anbefalinger for øget gennemførelse”, samt konsensus på skolen om, hvilke 
indsatser mod frafald, der satses på fremadrettet. Disse indsatser arbejdes der målrettet med at imple-
mentere og systematisk følge op via RADAR model. Se bilag. 
 
Data fra ovenstående undersøgelse bekræfter tendensen, der ses i figur 3.1, at den største andel af fra-
faldne elever er at finde i gruppen af ”unge voksne”, de 18-24 årige. Dette gælder markant for 4 af 6 
indgange i vore egne data, nemlig MTM, DPN, BOA, TPL.  
 
Elever, der forud for start, er opgjort med støttebehov på vores ”SPS-liste1” har mindre risiko for at 
falde fra end øvrige elever.  
 
En forklaring på, at andelen af frafaldne blandt de helt unge falder markant, kan også være, at færre og 
færre unge tilmelder sig EUD direkte fra 9. eller 10. klasse. En opgørelse over tilmeldinger til august 13 
optag på ungdomsuddannelser fra 9.-10. klasser i Kolding kommune viser, at andelen af unge, der søger 
EUD direkte fra grundskolen er støt faldende fra 19,8 % af en årgang i 2008 til 13,2 % af årgangen 
2013. (se link: www.uu-kolding.dk/uu-center-kolding/tilmelding-til-ungdomsuddannelserne-2013/  ) 
 
 
Figur 3.2 Frafald kønsopdelt 
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Tendensen år 2010/2011 i forhold til køn var at ca. dobbelt så mange mænd falder fra i forhold til 
kvinder, hvad angik 1, 2, 3 og 6 mdr. Billedet for 2011/2012 er stort set identisk med 2010/2011 på 
nær kvindernes frafald den første måned. Det er steget fra 32% til 44%, og mændenes der den første 
måned er faldet fra 68% til 56%. 
Vores undersøgelse fra efteråret 2012, der til forskel fra ovenstående tabel følger eleverne til de gen-
nemfører eller falder fra, fandt vi på DPN en dreng/pige frafald kvotient på 18/48, altså en overvægt af 
piger, samme tendens sås på MTM, dog mindre udtalt, nemlig 14/17.  
På de mere traditionelle håndværkerfag var billedet markant anderledes med en dreng/pige kvotient på 
PRU 13/2, på BFT 30/2, på BOA 40/2 og TPL 17/5. Sammenlagt for indgangene: 132/76. 
Altså ikke helt samme billede med dobbelt så mange mænd som kvinder, der falder fra. Det kunne an-
tyde at drengene har en tendens til at falde fra tidligere end pigerne. 
 
Figur 3.3 Frafald opdelt på herkomst 

 
 
Herkomstopdelt ses en stigning i frafald i gruppen af etniske danskere og et markant fald i frafald i 
gruppen af efterkommere. Tallene for efterkommere ligner nu tallene fra 2009/2010, hvor de for status 
1-6  var h.hv 4%, 7%, 7% og 26%. De store procentvise udsving for efterkommere, skal ses i lyset af, at 
vi taler om en lille gruppe, hvor 1-2 elevers frafald mere eller mindre giver anledning til store procentvi-
se udslag. Gruppen af efterkommere er, i denne frafaldsstatistik, på i alt 7 elever. Det samme gælder for 
gruppen Uoplyst/ukendt, der i denne statistik kun består af 2 elever. HANSENBERG har derfor heller 
ingen specifikke indsatsområder for specifikke etniske grupper. 
 
 
Hvornår falder de fra? 
 
Ifølge nedenstående tabeller: 
 

 For ”Dyr, planter og natur” er frafaldet efter 1, 2, 3 mdr stort set på niveau med ”året” før. Fra-
faldet efter 6 mdr er steget fra 18 – 23% 

 ”Produktion og udvikling” ligger stort set på niveau med ”året” før på alle status, dog undtaget 
uddannelsen Teknisk Designer, hvor frafaldet er faldet markant fra 22 til omkring 7 % 
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 For ”Strøm, styring og IT er det lykkedes at nedbringe frafaldet. For frafald efter 6 mdr fra 23 
til 12 %. Det samme gælder for ”Bil, fly og andre transportmidler”, hvor faldet efter 6. mdr er 
nedbragt med 8 % 

 For ”Bygge og anlæg” indgangen gælder, at andelen af elever, der falder fra efter 3 mdr er steget 
og andelen efter 6 mdr faldet. 

 ”Transport og logistik” har det største frafald efter 1 mdr af samtlige indgange og et markant 
højere frafald end ”året” før efter 1 og 6 mdr. 

 Frafaldet på ”Medieproduktion” er generelt faldet. Det samme gælder ”Mad til mennesker”, der 
er gået fra et frafald på 32 til 25% for grundforløb og 28 til 10% for mesterlære-elever efter 6 
mdr. 

 Frafaldet på ”Sundhed, omsorg og pædagogik” er steget efter 1, 2 og 3 mdr. 

 Frafaldet på ”Krop og stil” er fordoblet efter 6 mdr for mesterlære-eleverne fra 9 til 18% 
 
 
Generelt gælder for stort set alle indgange at frafaldet for 1, 2 og 3 mdr er lavere og frafaldet for 6. mdr 
højere. Det tyder på, at frafaldet er ”skubbet” fra 1, 2 og 3 mdr til 6 mdr., da det samlede frafald ikke er 
markant ændret. 
 
Sammenholdes ovenstående med vores egen undersøgelse fra efteråret 2012 ses samme tendenser i 
forhold til, hvornår eleverne falder fra.  
Eleverne udmeldes/falder fra inden 3, 6 eller 12 mdr. Efter HB-guidernes opfattelse, når virksomheds-
forlagt undervisning og eksamen nærmer sig. 
Vi ser i undersøgelsen samme tendens som i nedenstående tabeller i indgangen TPL, hvor frafaldet som 
det eneste sted er højt med 32% frafald i første måned. 
 
 
Tabel 3.5.a 2010/2011 

  Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo) 

Udannelse Status 1 Status 2 Status 3 Status 6 

1030 Dyr, planter og natur 4% 7% 10% 18% 

1030 Dyr, planter og natur p 0% 0% 5% 5% 

1031 Produktion og udvikling 4% 12% 21% 33% 

1031 Produktion og udvikling p 22% 22% 22% 22% 

1032 Strøm, styring og it 6% 9% 11% 23% 

1032 Strøm, styring og it p 0% 0% 0% 0% 

1033 Bil, fly og andre transportmidler 7% 10% 16% 24% 

1033 Bil, fly og andre transportmidler p 10% 10% 10% 10% 

1034 Bygge og anlæg 8% 13% 14% 25% 

1034 Bygge og anlæg p 3% 3% 7% 17% 

1035 Transport og logistik 3% 13% 23% 28% 

1037 Medieproduktion 6% 11% 17% 28% 

1037 Medieproduktion p 6% 6% 6% 6% 

1038 Mad til mennesker 5% 14% 21% 32% 

1038 Mad til mennesker p 28% 28% 28% 28% 

1039 Sundhed, omsorg og pædagogik 1% 8% 9% 20% 

1039 Sundhed, omsorg og pædagogik p 0% 0% 0% 33% 
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1040 Krop og stil 0% 0% 2% 9% 

1040 Krop og stil p 0% 7% 7% 25% 

Total 5% 9% 13% 22% 

 
 
Tabel 3.5.b 2011/2012 

  Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo) Antal 

Udannelse Status 1 Status 2 Status 3 Status 6 Elever 

1030 Dyr, planter og natur 4% 9% 11% 23% 296 

1030 Dyr, planter og natur p 0% 0% 5% 8% 99 

1031 Produktion og udvikling 4% 13% 20% 36% 90 

1031 Produktion og udvikling p 7% 7% 13% 7% 15 

1032 Strøm, styring og it 2% 4% 7% 12% 81 

1032 Strøm, styring og it p 0% 0% 0% 0% 1 

1033 Bil, fly og andre transportmidler 4% 8% 12% 16% 120 

1033 Bil, fly og andre transportmidler p 0% 0% 0% 0% 9 

1034 Bygge og anlæg 5% 15% 20% 23% 151 

1034 Bygge og anlæg p 4% 4% 4% 11% 27 

1035 Transport og logistik 10% 18% 23% 39% 61 

1037 Medieproduktion 5% 8% 11% 21% 101 

1037 Medieproduktion p 0% 0% 0% 0% 6 

1038 Mad til mennesker 1% 10% 17% 25% 145 

1038 Mad til mennesker p 2% 12% 10% 10% 41 

1039 Sundhed, omsorg og pædagogik 9% 13% 14% 21% 70 

1040 Krop og stil 0% 0% 0% 18% 39 

1040 Krop og stil p 0% 0% 0% 30% 20 

Total 1372 elever 4% 9% 13% 21% 
  

 
Hvorfor falder de fra? 
 
På baggrund af udtræk fra Easy (Z423) data tegner der sig et billede af, at det største frafald kan tillæg-
ges ”fortrudt uddannelse” og ”ikke uddannelsesparat” efterfulgt af kategorien ”personlige forhold”. 
 
I vores undersøgelse fra efteråret 2012 er vi gået tæt på årsagsforklaringer på frafald via udmeldelsesko-
der, via HB-guidernes noter og ved kvalitative interview af frafaldne elever. 
Det har givet os følgende:  
 

 Vores undersøgelse viser, at vi ved optag af elever ved meget lidt om deres reelle faglige niveau. 
Ca. 25% af eleverne dokumenterer deres eksamen med en kopi af et bevis. 

 

 På MTM har omkring halvdelen af eleverne en eller flere afbrudte EUD uddannelser bag sig (tal 
hentet fra Easy-P) 

 

 Der er i undersøgelsen en tendens til at frafaldet er lavest, hvor antallet af indsatser for gennem-
førelse er højest. Ligesom tendensen til frafald med perspektiv øges med antal af indsatser. 
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 Den mest anvendte årsagskode er ”Fortrudt uddannelse”. Notater fra HB-guider (gennemførel-
ses-vejledere), der angiver deres vurdering af den reelle årsag til frafald viser et billede af, at 
”Fortrudt uddannelse” dækker over et mere komplekst billede med psykisk sårbarhed og store 
personlige/sociale problemstillinger. Op mod halvdelen af frafaldne elever på MTM og DPN 
har meget komplekse psykiske og sociale problemstillinger. Dette billede understøttes af de otte 
kvalitative interviews forestået af konsulentfirmaet ”Cubion” 
 

 Der er ingen sammenhæng mellem frafald på DPN og det at bo på skolehjem. Grunden til at 
dette er opgjort for DPN, skyldes at vi i denne indgang har størst procentvise andel af elever på 
skolehjem. 
 

 De kvalitative interviews af 8 elever på MTM forestået af ”Cubion” fremhæver nogle indsater 
mod frafald frem for andre. Eleverne er positive overfor organiseringen med HB-guider, positi-
ve overfor info-møder før start og HANSENBERG-klar (introduktion-program). De er meget 
positive overfor sociale arrangementer, overfor elevplan og differentiering i opgaver. De angi-
ver, vi skal være mere obs på konflikthåndtering, mobning og rusmidler. De foreslår en men-
torordning. 
 
 

Samlet udfordring 
 

 Trods 44 forskellige forebyggende indsatser er frafaldet på grundforløbet fortsat ikke som mål-
sat 

 Synliggørelse af EUD som en mulig uddannelsesvej også for de mere ressourcestærke unge fra 
grundskolen 

 Frafaldet blandt unge voksne er markant – og det fordrer et øget fokus på denne gruppe 

 Frafaldet er højest, omkring 3 og 6 mdr., hvilket giver anledning til øget fokus omkring virk-
somhedsforlagt undervisning og eksamen 

 Årsagerne til frafald er meget komplekse  

 Iværksætte indsatser, der virker og systematisk kvalificere dem (se RADAR i bilag B) 
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Skolens fremtidige mål 

I forbindelse med handlingsplan for øget gennemførelse, har HANSENBERG sat fokus på, hvorledes vi kan 

styrke den personlige udvikling for elever på en måde, der skaber mønsterbrydere hos frafaldstruede elever 

og øge gennemførelse. 

Derfor opstiller HANSENBERG 6 strategiske mål for alle indgange, da vi på baggrund af vort eget analyse 

arbejde nu er bekendt med, hvad der har størst effekt i arbejdet med at fastholde eleverne.   

 

De strategiske mål er følgende: 

 

1. at screene frafaldstruede elever og klarlægge muligheder for mønsterbrud 

 

2. at udvikle grundforløbspakker og læringsaktiviteter indenfor lovgivningens rammer, som styrker og 

udvikler elevernes 

i. sociale og personlige kompetencer  

ii. selvstændighed og ansvarlighed 

iii. evne til at være aktive i undervisningen 

iv. evne til at reflektere over deres valg  

v. vedholdenhed og indre motivation 

vi. selvværd og selvtillid 

vii. håndtering af modstand/krav 

 

3. at udvikle og sammentænke interaktive læringsmetoder med praksisnær undervisning 

 

4. at udvikle modeller, metoder og værktøjer, der understøtter elevens personlige og sociale kompeten-

cer 

 

5. at styrke kompetencen hos de uddannelsesansvarlige i relation til elevernes sociale og personlige 

kompetencer 

 

6. at perspektivere modeller, metoder og værktøjer i relation til anvendelse generelt i erhvervsuddan-

nelserne 
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4. Obligatoriske indsatsområder 2013 
 
 

4.1. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag, herunder styrket differentiering og stærkere 
kobling mellem skoledel og praktikdel. 

4.2. Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde. 
 
 
 

4.1. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag 
 
4.1.1. Didaktisk og pædagogisk grundlag (overordnet) 
 
I 2012 søsatte HANSENBERG programmet Liv og Læring, hvor fokus i 2012 var gennem pædagogi-
ske projekter (32 projekter på tværs af samtlige af skolens uddannelsesområder) at udvikle skolens pæ-
dagogiske ydelse med specielt fokus på 1) øget anvendelse af digitale medier i undervisningen samt 2) 
udvikle den pædagogiske organisering og skabe en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen og under-
visernes arbejde for at opnå et organisk læringsmiljø. 
 
Liv og Læring programmet – som blev startet op i 2012 – fokuserer i 2013 på projekter med fokus på 
nytænkning og udvikling af den pædagogiske organisering. Liv og læring programmet er planlagt til at 
løbe i perioden 2012-2014.  
 
Strategien ”Den gode skole”(2013-2017) med  

 Kodeks for god ledelse 

 Kodeks for god pædagogik 

 Kodeks for god service og administration 
 

Netop strategien ”Den gode skole” bliver udgangspunktet for kommende initiativer i 2014. 
 
Især Kodeks for god pædagogik bliver et centralt redskab til at sikre et fælles didaktisk og pædagogisk 
grundlag på tværs af HANSENBERG. De gode erfaringer fra 2012 med videndeling på tværs af HAN-
SENBERGs forskellige afdelinger med bl.a. HANSENBERG-læringsdagen, hvor både elever, lærere 
og ledere udforskede og diskuterede forventninger og ideer til begrebet ”den gode læring”.  
 
I 2013 gennemfører HANSENBERG et projekt omkring Supervision støttet af midler fra Statens Cen-
ter for Kompetenceudvikling, hvor alle skolens ledere trænes i at gennemføre supervision og derved 
kvalificerer udviklingen af HANSENBERGs kernekompetence heri specielt med fokus på den pæda-
gogiske ledelse.  
 
 
4.1.2. Styrket differentiering 
 
Nye uddannelsesinitiativer såsom HANSENBERG Talentakademi og Fleksibelt Grundforløb er 2 me-
get omfattende initiativer. Derudover arbejdes der med fagsites, øget anvendelse af digitale medier i 
undervisningen – variation i medier/læremidler og endeligt arbejdes der sammen med et forlag om ud-
vikling af materiale, som netop kan differentieres i forhold til elevernes forudsætninger.  
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4.1.3. Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel  
 
Konkrete aktiviteter som skolen har sat i gang med det formål at styrke lærernes, praktiklærernes og 
praktikvejledernes samarbejde om det fælles uddannelsesansvar overfor den enkelte elev. 
 
Skolen har igangsat og gennemført følgende aktiviteter: 

 Skolen praktikpladskonsulenter støtter og bistår praktikstederne med information, og støtte 
omkring eleverne.  

 Der udbydes og har været gennemført kurser for praktikstedernes praktikoplærer og praktikvej-
ledere, fx hotel og restaurant, frisør, tandklinikassistent, veterinærsygeplejerske 

 Der holdes 3 partssamtaler på udvalgte uddannelser, hvor praktikstedet inviteres til evaluerings-
samtaler mellem elev, skole og praktiksted 

 Mesterbesøg efter hvert hovedforløb med dialog om elevens status og udfordringer 

 Praktikværtsmøder med forskellige temaer fx ungdomskultur, kommunikation, læringsstile m.m. 

 På flere uddannelser er elevplan implementeret som dialogværktøj mellem skole, elev og prak-
tiksted og elevplan bruges som elektronisk portefølje. Der arbejdes på at implementer denne 
model på flere uddannelser. 

 Alle grundforløb er efter forskellige modeller i vfu på deres gf, med henblik på at knytte relatio-
ner der kan resultere i en uddannelsesaftale 

 
 
 
4.1.4. Dokumentation og evaluering for effekt på elevernes præstationer og fastholdelse, her-
under elevernes tilfredshed 
 
Generelt 
Vi har igennem flere år gennemført tavlemøder, hvor teamene får indsigt i væsentlige nøgletal som til-
fredshedsmålinger, gennemførelsesprocenter, økonomi m.m.  
 
Det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag 
I 2013 udvikler vi det vi kaldet et internt audit på teamniveau. På basis af kodeks for god pædagogik 
afdækker vi de pædagogiske processer og metoder. Dem sammenholder vi så efterfølgende med karak-
tergennemsnit, elevtilfredshed og gennemførelsesprocenter.  
 
Det nye i dette er, at vi går på opdagelse i, læringstilvæksten hos eleverne. Vi ønsker af den vej kunne 
dokumentere sammenhænge mellem den pædagogiske praksis og de resultater der skabes.    
 
Styrket differentiering 
Vi ønsker at arbejde med en forskningsbaseret pædagogisk tilgang. Det betyder, at vi ønsker at lære af 
Hattie med flere og afdække og inspirere i forhold til de pædagogiske metoder, hvor vi kan dokumente-
rer resultater. Differentiering er blot en af flere metoder.  
 
Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel 
I det interne audit afdækkes de initiativer og tiltag der arbejdes med for at sikre en sammenhæng mel-
lem skoledelen og praktikdelen. Dette sammenholdes også med nøgletal som samlet tilfredshed, karak-
tergennemsnit, der hvor det er relevant og fastholdelse. I virksomhedsanalysen spørger vi også ind til 
samarbejdet.  
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Inddragelse af medarbejdere og bestyrelsen 
Alle ansatte samles i august. Her drøftes skolens udfordringer, og der arbejdes med videndeling ift. god 
praksis. 
 
Henover efteråret gennemfører teamene en selvevaluering og sammen med HB udfordringerne laves en 
aktivitetsplan for indsatsområderne det kommende år.  
På teammøderne følges der op og i de pædagogiske team afholdes der 2 tavlemøder og data præsente-
res. Som noget nyt oplever alle team i 2013 også et internt audit.  
 
Bestyrelsen fastsætter HB udfordringerne og præsenteres for resultatet af de interne audit. Udover ind-
sigt i de resultater teamene skaber får bestyrelsen nu også indsigt i den praksis vi har. Det gøres som en 
opfølgning på kodeks for god pædagogik og kodeks for god ledelse og kodeks for god service.  

  
 
 
4.2. Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde 
 
Tabel 4.1. Skolens mål for indgåelse af uddannelsesaftaler (antal aftaler) 

 2011 fakt. 2012 fakt. 2013 mål 2014 mål 

Ordinære uddannelsesaftaler 499 545 550 560 

Kombinationsaftaler  1 0 0 

Restuddannelsesaftaler 91 66 70 80 

Korte uddannelsesaftaler 131 155 175 190 

Ny mesterlæreaftaler 113 93 98 100 

Delaftaler under skolepraktik   25 50 

 
Tabel 4.2. Skolens mål for alternative muligheder til at få elever uden uddannelsesaftale i prak-
tik (antal elever) 

 2011 fakt. 2012 fakt. 2013 mål 2014 mål 

Praktik i udlandet 21 28* 25 25 

VFU for elever i skolepraktik 125 136 125 110 

*Registreret 33 aftaler på 28 elever, 5 elever har haft 2 forskellige aftaler 
 
 
Tabel 4.3. Hvor lang tid er elever uden uddannelsesaftaler i alternativer til uddannelsesaftaler 
(samlet antal uger)? 

 2011 fakt. 2012 fakt. 2013 mål 2014 mål 

Praktik i udlandet 375 559 575 575 

VFU for elever i skolepraktik 1180 1234 1100 900 

 
 
HANSENBERG dokumenterer det opsøgende arbejde i Pplus, og antallet af registrerede aktiviteter 
fremgår af nedenstående tabel 4.4 Ministeriet ønsker yderligere detaljerede oplysninger for 2011 og 
2012, hvilket er komplicerede søgninger som skolen desværre ikke har kunnet trække.  
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I de faktuelle tal HANSENBERG har oplyst indgår aktiviteter i såvel praktiksteder med og uden igang-
værende elever, samt aktiviteter i ikke godkendte praktiksteder, der efterfølgende er blevet praktik-
pladsgodkendte. 
 
HANSENBERG, har gennem flere AER projekter samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg om 
det opsøgende arbejde i ikke praktikpladsgodkendte virksomheder. 
 
Tabel 4.4. Skolens mål for det praktikpladsopsøgende arbejde (antal virksomheder) 

 2013 mål 2014 mål 

Antal godkendte virksomhe-
der med elever, som skolen 
har haft telefonkontakt med 

350 400 

Antal godkendte virksomhe-
der med elever, som skolen 
har besøgt 

 
615 

625 

Antal godkendte virksomhe-
der uden elever, som skolen 
har haft telefonkontakt med 

50 50 

Antal godkendte virksomhe-
der uden elever, som skolen 
har besøgt 

100 100 

Antal ikke-godkendte virk-
somheder, som skolen har 
haft telefonkontakt med 

30 30 

Antal ikke-godkendte virk-
somheder, som skolen har 
besøgt 

70 70 

 
 
Ressourcer til opsøgende arbejde 
HANSENBERG har afsat 6800 timer til det opsøgende arbejde fordelt på de 12 praktikpladskonsulen-
ter. Derudover er der afsat 300 timer til PIU aktiviteter samt 1 fuldtidsstilling til en tværgående virk-
somhedskonsulent. 
 
 
Opsøgende aktiviteter 
Det opsøgende arbejde er organiseret i enheden “Virksomhedsservice”. Skolen har 12 praktikpladskon-
sulenter, der dækker de brancher og uddannelser skolen har aktiviteter inden for. De 12 praktikplads-
konsulenter er faglærer, der er kompetenceudviklet med en konsulentprofil. Praktikpladskonsulenterne 
arbejder alle som faglærer i kombination med praktikpladskonsulentfunktionen. 
 
Den enkelte praktikpladskonsulent udarbejder i samarbejde med uddannelseslederen og lederen af 
Virksomhedsservice en årlig aktivitetsplan for de prioriterede indsatsområder for det opsøgende arbej-
de. På baggrund af aktivitetsplanen udarbejdes der en rammeaftale for det praktikpladsopsøgende ar-
bejde for den enkelte praktikpladskonsulent. Skolen burger praktikplus dels til tilrettelæggelsen af det 
opsøgende arbejde dels til registreringen af besøg og kontakter til virksomheder. 
 
2 gange om året evalueres aktivitetsplanerne på møder mellem praktikpladskonsulenten, uddannelsesle-
deren og lederren af Virksomhedsservice, og der korrigeres efter behov. 
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Lederen af Virksomhedsservice holder Praktikpladskonsulentmøder hver anden måned, med fast mø-
destruktur  
 
Der er afsat 2 årlige kompetencedage til den fortsatte kompetenceudvikling.    
 
 
Koordineret indsats med andre erhvervsskoler, faglige udvalg/lokale uddannelsesudvalg, regi-
oner, kommuner og andre aktører på området 
 
Skolen har siden 2006 arbejdet systematisk med det opsøgende arbejde og har derfor en bred viden om 
de forskellige branchers situation og udvikling. Skolen koordinerer indsatsen i et samarbejder med de 
lokale uddannelsesudvalg for dermed at sikre at branchens behov og udfordringer indgår i aktivitetspla-
nerne.  
 
Praktikpladskonsulenterne følger med i branchernes udvikling gennem forskellige informationskilder 
fra bl.a. brancheforeninger, arbejdsmarkedsbalancer, deltagelse i skole og branchenetværk herunder den 
landsdækkende pplus-konference. 
 
Skolen er 1 gang årligt vært ved et stort vejlederarrangement, hvor UU-vejledningen i et større geogra-
fisk område omkring skolen inviteres til videndeling og dialog. På disse møder deltager mellem 40 – 60 
eksterne vejledere.  
 
Skolen har indgået partnerskabsaftaler med Vejen Kommune, Dansk Bygger og Dansk Industri om 
praktikpladser til kommunens unge. Flere lignende aftaler er på vej, blandt andet med Kolding Kom-
mune. 
 
 
 
Skolepraktikkens rolle i det opsøgende arbejde 
Skolens praktikcenter (skolepraktik) har skp-instruktører på de uddannelser, hvor skolen har skoleprak-
tik. Skp-instruktørerne samarbejder tæt med Praktikpladskonsulenterne om tilrettelæggelsen af skp-
elevernes praktikforløb. Praktikpladskonsulenterne har et overblik over eleverne i praktikcentret og 
inddrager dette i dialogen med praktikstederne, med henblik på et match, der resulterer I en uddannel-
sesaftale.  Skp-instruktørerne varetager dialogen med virksomhederne omkring skp-elevernes praktik-
uddannelse og dialogen overtages af praktikpladskonsulenten når virksomheden ønsker at fortsættes 
samarbejdet med eleven i en uddannelsesaftale. Skp-instruktørerne har deltaget på ”basiskurset for skp-
instruktører” 
 
 
 

4.3. Sammenhæng til skolens samlede kvalitetsarbejde  
 
HANSENBERG har på baggrund af indsatsfelterne i ”Handlingsplan for øget gennemførelse” og ud-
rulning af samme indarbejdet en række kvalitetsrutiner på alle indgange. Hvert kvartal gennemgår ud-
dannelseslederne på teamniveau resultatmål for øget fastholdelse og de dertil hørende aktivitetsplaner, 
således at der sker en løbende sparring og evaluering af den enkelte indganges tiltag.  
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5. Valgfrit indsatsområde 
 
Et valgfrit indsatsområde er et område inden for skolens aktivitet, hvor skolen på baggrund af analysen 
jf. afsnit 3 vurderer, at der er behov for en særlig indsats for forbedringer. 
 
 

Indsatsområde nr.1 : 
 

 Fleksibelt grundforløb 

Baggrund/beskrivelse af 
problemstillingen 
(henvisning til analyse af sko-
lens udfordringer afs. 3): 
 

En af samfundets og skolens udfordringer et at styrke fastholdelse i 
uddannelse for en gruppe af elever med vidt forskellige faglige og so-
ciale kompetencer. Dette søges realiseret ved etablering af et fleksibelt 
grundforløb inde for en vifte af indgange. Undervisningen gennemfø-
res i en samlet fysisk enhed. 
Elever tilknyttet fleksibelt grundforløb deltager i undervisnings-og af-
klaringsaktiviteter med høj grad af praktisk tilrettelagt undervisning og 
vejledning. 
 

Målgruppe: 
 

Unge i alderen 16 til 30 år, der har behov for afklaring af uddannelses 
præferencer. 
Unge der har behov for længere tid til opnåelse af de faglige mål, som 
tilegnes i en praksisnær kontekst. 
 

Initiativer/redskaber: 
 

Eleverne er tilknyttet en indgang og arbejder i praktisk tilrettelagte pro-
jekter. Undervisningen er beskrevet i en grundforløbspakke på 40 uger. 
Grundforløbspakker inden for de enkelte indgange gennemfører un-
dervisningen på en samlet fysisk enhed for uddannelser på CFT og 
Skovvangen + Vranderup? 
 
Den pædagogiske praksis bygger på stærke relations skabende aktivite-
ter inden for den enkelte indgang og på tværs af indgangen. Lærerne er 
ansat med rammeaftaler / helhedsaftale således at langt den overvejen-
de del af arbejdet foregår sammen med og omkring eleverne. 
 
Under det fleksible grundforløb gennemføres også undervisningen ude 
i samfundet. Det betyder at der inden for bl.a. tømrer og gastronom 
uddannelsen etableres hold, hvor undervisningen gennemføres i mobile 
undervisningsenheder, som placeres i sammenhæng med autentiske 
undervisningsprojekter i samfundet. Det vil sige at tømrerne og gastro-
nomerne gennemfører projekter i eks. en børnehave, på en plejehjem 
eller andre steder, hvor der kan etableres praktiske projekter som dan-
ner baggrund for læringsaktiviteterne. 
 
Det fleksible grundforløb har ansvaret for gennemførelse af brobyg-
ningsaktiviteter for de enkelte indgange.  
 
1) Etablering af faciliteter og undervisningsmiljø, der kan rumme en 

bred vifte af elevprofiler. 
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a) Udvikle og gennemføre afklaringsaktiviteter med høj 
grad af praktisk tilrettelagt undervisning og vejled-
ning. 

b) Udvikle og gennemføre læringsaktiviteter, hvor mål 
fra grundforløbet bliver udfoldet og indsat i en prak-
sisnær kontekst gennem værksteds- og praktikaktivi-
teter. 

 

Målet med indsatsen/ for-
ventet effekt: 
 

Fastholde unge i uddannelse som vi tidligere måtte sige farvel til på 
grundforløbsindgangene. 

Evaluering af indsatsen: 
(beskrivelse af, hvorledes 
indsatsen evalueres) 

Vi vil måle indsatsen på følgende parametre: 
- fastholdelse jf. måltal for HANSENBERG 
 

 

Planlagt starttidspunkt: August 2013 

Planlagt sluttidspunkt:  
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Ekstra indsatsområde 
 
 
Projektets titel: Mønsterbrydning. Indsatsområde i handlingsplan 

Projektansvarlig: HANSENBERG 
E-post: hansenberg@hansenberg.dk 
Ansøgt beløb:  kr. 450.000,00 
Pulje: ?  Indsatsaftaler for øget gennemførelse 

 
 

 

Projektregnskab 

 

Skolens handlingsplan for øget gennemførelse 2011 

Projekt 128461 - Sags nr.: 041.08J.261 

 Kr.  

 

Projektets budget 450.000,00  

 

Omkostninger: Timer kr.  

Løn 2011 51,30 293    15.030,90 

Løn 2012 894,00 296  264.624,00 

Løn i alt    279.654,90 

 

Rejser indland     1.230,44 

Kursus- og konferenceudgifter  28.345,00 

Undervisningsmaterialer   3.808,00 

Småanskaffelser   8.780,00 

Revision    6.436,37 

Udgifter i alt    48.599,81  

       

    

Omkostninger i alt     328.254,71                                    

  

Modtaget tilskud    337.500,00 

 

Tilbagebetaling af tilskud       9.245,29 

        

  

Ovennævnte projektregnskab er i overensstemmelse med skolens bogføring. 
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Formål 

I forbindelse med handlingsplan for øget gennemførelse, har HANSENBERG sat fokus på, hvorle-
des vi kan styrke den personlige udvikling for elever på en måde, der skaber mønsterbrydere hos 
frafaldstruede elever og øge gennemførelse. 

Derfor opstillede HANSENBERG 6 formål for projektet, som alle har været i spil. 
 
Disse 6 formål er: 
 

7. at screene frafaldstruede elever og klarlægge muligheder for mønsterbrud 
 

8. at udvikle grundforløbspakker og læringsaktiviteter indenfor lovgivningens rammer, som 
styrker og udvikler elevernes 

viii. sociale og personlige kompetencer  
ix. selvstændighed og ansvarlighed 
x. evne til at være aktive i undervisningen 
xi. evne til at reflektere over deres valg  
xii. vedholdenhed og indre motivation 
xiii. selvværd og selvtillid 
xiv. håndtering af modstand/krav 

 
9. at udvikle og sammentænke interaktive læringsmetoder med praksisnær undervisning 

 
10. at udvikle modeller, metoder og værktøjer, der understøtter elevens personlige og sociale 

kompetencer 
 

11. at styrke kompetencen hos de uddannelsesansvarlige i relation til elevernes sociale og per-
sonlige kompetencer 
 

12. at perspektivere modeller, metoder og værktøjer i relation til anvendelse generelt i er-
hvervsuddannelserne 
 

Målgruppe 
Målgruppen for indsatsen er primært elever inden for grundforløbet Dyr, planter og natur. Sekun-
dært vil indsatsen blive bredt ud til andre Grundforløbsindgange. Testklassen er repræsentativ for 
målgruppen og med aldersmæssig spredning. 
 
I forbindelse med projektet blev de 6 formål beskrevet og arbejdet med indenfor 6 indsatsområder 
med underområder, som denne rapport vil være en del af. 
 

 

Mål 1: 
 
Effekt 1 
At screene frafaldstruede elever og klarlægge muligheder for mønsterbrud 
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1. At udvikle informationsaftener for nye elever med henblik på at identificere elever med be-
hov for ekstra indsats 

2. At etablere et skolehjemsarrangement for de elever, der skal bo på Skolehjemmet med 
henblik på at skabe tryghed og etablere et netværk med ”gamle” elever 

3. At udvikle introforløbet for eleverne for at give dem bedre muligheder for motivering i ud-
dannelsen og styrke fællesskabet 

4. At udvikle en screeningsmodel som udfyldes af eleven i introforløbet 
5. At anvende screeningsmodellen som et samtaleskema mellem klasselæreren og eleven for 

at identificere indsatsområder 
 

 
 
Vedrørende indsats1, 2, 3, 4 og 5 
 
Brancheskolens informationsaftener er udviklet, så der er en fællesdel, og kommende elever deles 
op i mindre grupper for specifikke informationer, som lærerne og HB-guiden samt SPS lærere står 
for. HB-guiden (Brancheskolens vejleder) deltager i arrangementet sammen med SPS lærerne, der 
alle fortæller om deres arbejde for at fastholde eleverne i uddannelsen. Forud for informationsmø-
det indkaldes alle elever, der har tilkendegivet at få brug for hjælp til en individuel samtale med en 
SPS lærer, og hvor eleven evt. screenes i forhold til læse-/stavevanskeligheder. 
 
De elever, der starter på Skolehjemmet bliver mødt af en skolehjemsassistent om søndagen før 
skolestart om mandagen. Herefter afholder Brancheskolens HB-guide et arrangement, hvor der 
informeres om bustider og transport generelt. De skal tage en bus for at komme ud på Branche-
skolen. Der informeres om 1. skoledag, og de nye elever præsenteres for ”de gamle” elever, så de 
har et kommende netværk. Arrangementets formål er at skabe en tryghed for de elever, for hvem 
det er uoverskueligt selv at skulle finde ud af transport og møde helt nye kammerater et nyt sted. 
 
Der er udviklet et nyt koncept for introforløbet, som er opdelt i blokke på en sådan måde, at infor-
mationer gives i mindre omfang, så det er mere overskueligt. Samtidig er der indlagt aktiviteter til at 
styrke sammenholdet samt bidrage til, at eleverne er aktive og en tidlig introduktion til værksteder-
ne med dyrene for at styrke motivationen tidligt i forløbet. 
 
Der er udviklet en screeningsmodel (skema) for at identificere de karakteristika, eleverne har med 
sig med henblik på at give klasselæreren et redskab til at danne sig et indblik og overblik over ele-
vens kompetencer samt hvilke kompetencer, de ikke har. 
Skemaet danner grundlag for en individuel samtale med klasselæreren, som herefter har en nyttig 
viden til at arbejde videre med elevernes personlige og sociale udvikling. Der er en stor del elever 
med markante problemområder. Endvidere bruges screeningsmodellen til at identificere de elever, 
der ikke har tilkendegivet, at de har brug for evt. faglig hjælp. 
 

Mål 2: 
At udvikle grundforløbspakker og læringsaktiviteter indenfor lovgivningens rammer, som styrker og 
udvikler elevernes 

i. sociale og personlige kompetencer  
ii. selvstændighed og ansvarlighed 
iii. evne til at være aktive i undervisningen 
iv. evne til at reflektere over deres valg  
v. vedholdenhed og indre motivation 
vi. selvværd og selvtillid 
vii. håndtering af modstand/krav 
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Vi har ud fra AI tænkningen arbejdet med en anerkendende tilgang og ud fra en cirkulær forståel-
sesramme (systemisk tænkning) med en forståelse af, at intet forstås isoleret. At vi ser på virke-
ligheden som en social konstruktion – at se helheder, relationer og sammenhænge med fokus på 

 sproget  
- ressourcesprog er, når vi taler om løsninger, bliver vi eksperter på løsninger 
- mangelsprog er, når vi taler om problemer, bliver vi eksperter i at udvikle problemer 

 den anerkendende samtale og empatisk sprogbrug (girafsprog) 

 at lære af sine succeser også de små 
 
Klasselæreren har som den primære person været rollemodel og den primære person, som gen-
nem en åben og anerkendende tilgang har  

- opbygget tillid og relationer til eleverne og igangsat det relationelle arbejde eleverne 
imellem  

- spottet elevernes talenter og sat fokus på dem 
- hjulpet eleverne med at fastsætte retning 
- hjulpet eleverne med at holde fokus 
- givet dem redskaber til at holde fast i løsninger og overvinde udfordringer 
- givet dem tilpas forstyrrelser og udfordringer 
- italesat elevernes succes – fremadrettet feedback 
- sikret, at den enkelte elev er blevet hørt, set og forstået 
- stillet de reflektive spørgsmål 
- flyttet fokus fra det individuelle til fællesskabet 
- opøvet elevernes indre motivation 

 
De øvrige lærere i teamet har hver især haft et ansvarsområde og bidraget til det tætte tværfaglige 
samarbejde omkring klassen.  
Der har været 3 hovedområder: Kost, motion og relationer. Disse hovedområder har til formål at 
skabe mønsterbrydning for den enkelte elev. 
 
Klasselæreren har brugt klasserumsledelse for at skabe rammerne for eleverne på en sådan må-
de, at eleverne har kendt spillereglerne og formuleret klasseregler. Dette har skabt tryghed og sta-
bilitet for eleverne og dannet forudsætningerne for at etablere den fornødne tillid til læreren til at 
opbygge relationer som værende bærende for det videre arbejde. 
De øvrige lærere har arbejdet ud fra samme model. 
 
Der er arbejdet med Cooperative Learning som metode til at gøre eleverne mere aktive i timerne 
samt opøve de sociale kompetencer. 
 
Eleverne har arbejdet med kompetencer ud fra 
- individuel samtale 
- styrkekort (Gnist)  
- praksisnær undervisning og samarbejdsrelationer i grupper   
 
Eleverne har arbejdet med: 

1. kost 
a. sundhed 
b. KRAMS faktorer (kost, rygning, motion og stress) 
c. Viden om kost og ernæring 
d. Vigtigheden af sund kost i forhold til indlæring 
e. Praktiske øvelser ud fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside  
f. Praksisnære eksempler på sund og usund kost og forbrænding 
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g. Valg/fravalg 
h. BMI – eleverne er blevet målt og vejet og fået udregnet deres BMI – 2 opfølgninger 

 
2. motion  

a. Fit for Life i forår/sommer med udendørs motionsaktiviteter 
b. Motionscenter i vinterhalvåret 
c. Power breaks og aktive pauser 

 
Der er arbejdet med en bevidstgørelse af elevernes forståelse af vigtigheden af god fysisk form 
(styrke, bevægelighed og kondition) som forudsætning for at kunne klare et praktikforløb i bran-
chen i den valgte indgang Dyr, planter og natur. 
 
Fit for Life er et forløb, som både indeholder forskellige sportsgrene for at inspirere eleverne til fort-
sat fysik aktivitet samt konditionstræning med fokus på den individuelle konkurrence med sig selv. 
Endvidere samarbejdsøvelser.  
 
Træningen i motionscentret er tilrettelagt ud fra kondition, styrke og bevægelighed. Styrketræning 
med fokus på individuelle mål. Kondition med fokus på individuelle mål. Holdaktiviteter med fokus 
på fællesskabet. 
 
Power breaks og aktive pauser for at øge indlæringen og skabe sammenhold blandt eleverne. 
 

3. relationer 
a. tillid  
b. respekt og accept af andre mennesker 
c. samarbejdsøvelser 
d. rollespil 
e. kommunikationsteorier bl.a. assertion  
f. ressourcesprog 
g. kropssprog 
h. mobning 
i. sociale medier herunder Facebook 
j. praksisnære øvelser/samarbejdsformer i værkstederne- inddeling i forskellige grupper 

 
Eleverne har desuden arbejdet med viden om rygning og metoder til rygestop. 

 

Mål 3: 

At udvikle og sammentænke interaktive læringsmetoder med praksisnær undervisning 
 
Indsatser 
 

1. Etablering af klassen som gruppe på Facebook samt networking 
2. Brug af Facebook som i klasselærerarbejdet 
3. Brug af Facebook til formidling af praktikpladser 
4. Etik og moral i sociale medier 
5. Active Expression i undervisningen 
6. You Tube som visuel og auditiv indlæring 
7. IPad som transfer mellem praksisnær undervisning i værkstederne og teoretisk undervis-

ning 
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Eleverne oplever og motiveres af: 

 Brugen af sociale medier, de naturligt bruger i dagligdagen 

 Brugen af billeder og lyd i undervisningen 

 At være aktive og meddidaktikere 

 Når der skabes sammenhæng mellem praktiske og teoretiske fag 

 Når de kan se en mening med det, de arbejder med 
 
Der oprettes en lukket Facebook gruppe for klassen af klasselæreren. Ved studiestart knyttes ele-
verne til Facebook-siden, det etiske kodeks diskuteres og studierelevante informationer og beske-
der oprettes løbende i forløbet. Både elever og lærere kommunikerer med hinanden via Facebook.  
 
Facebook-siden har som formål at bidrage til 

 at eleverne opbygger det sociale netværk 

 at eleverne får hurtigere informationer omkring undervisningen og praktiske ting 

 at eleverne hurtigere kan få kontakt med klasselæreren, når de har brug for det 

 at eleverne, lærerne og praktikpladskonsulenterne bruger netværket til at formidle praktik-
pladser 

 
Eleverne er blevet undervist i etik og moral i de sociale medier, da vi ofte oplever, at mange elever 
har svært ved at håndtere dette. Dette er understøttet af undervisning i konflikthåndtering samt 
udarbejdelse af fælles klasseregler. Der er arbejdet med sprogbrug  og billeder. Klasselæreren 
tjekker løbende op på, om eleverne overholder de fælles regler.  
 
Der er en klar positiv effekt af brugen af Facebook. Som et socialt medie er det naturligt for elever-
ne at bruge det, og de har trygheden med sig. Hermed får de hurtigere opbygget tillid til hinanden 
og lærerne. Eleverne oplever, at kommunikationen og tilgangen af informationer er god. Eleverne 
er i et 40 ugers forløb og efter deres sidste praktikperiode, vil praktikpladskonsulenten og lærerne 
formidle praktikpladser i den lukkede gruppe. Hvilket vi har gode erfaringer med fra et andet hold, 
som afsluttede i juni 2012. 
  
Eleverne har været meddidaktikere i udformningen af spørgsmål til ex. biologi, som mange elever 
oplever som et svært stof. De har været aktive og oplevet undervisningen som interessant og sjov, 
når de har arbejdet med Active Expression, som fungerer som quiz. Hermed skabes også sam-
menhæng mellem deres praksisfelt i værkstederne med arbejdet med dyrene. Ligesom billeder fra 
You Tube og arbejdet med IPad i værkstederne har understøttet dette. 
 
De interaktive medier har således været en vigtig del i networking, sammenkædning af teori og 
praksis, spændende undervisning og relationsarbejdet. 
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Mål 4: 

Vi har arbejdet ud fra følgende model: 

Informationsmøder -> evt. test /samtaler-> møde med HB-guide på Skolehjem -> HB-intro med 
klasselærer -> screening -> individuelle samtaler med elever -> personlige mål -> arbejde med 
relationsopbygning, kost, rygning, livsstil og motion -> virksomhedsforlagt periode -> opfølgning -> 
evt. justering af mål eller indsats -> forberedelse til eksamen -> eksamen 

Klasselæreren har været tovholder på klassen, men de øvrige har ligeledes arbejdet ud fra den 
anerkendende tilgang (systemisk tænkning). De har hver i sær haft deres ansvarsområder og ar-
bejdet tæt sammen om klassen. 

Vi har primært anvendt 

- læreren som rollemodel 
- klasserumsledelse 
- cooperative learning  
- empatisk sprogbrug (girafsprog af Marshall Rosenberg) 
- ressourcesprog 
- den anerkendende samtale 
- den gode historier/de små succeser 
- kompetencetænkning herunder styrkekort 
- netværkstænkning 
- interaktive medier 
- transfer 

 

Mål 5: 

For at styrke kompetencen hos de uddannelsesansvarlige, er der arbejdet med: 

- klasserumsledelse 
- relationens betydning for læring og trivsel 
- girafsprog 
- bagging – styrkelse af selvrespekt 
- gruppers udvikling 
- cooperative learning 
- kompetenceudvikling (styrkekort) 
- den gode historie 
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Mål 5: 

Perspektivering af modeller, metoder og værktøjer i relation til anvendelse generelt i erhvervsud-
dannelser. 

Såvel modellen som metoderne kan anbefales i arbejdet med undervisningen på Grundforløbene i 
erhvervsuddannelserne. 

Det, der har effekt, er læreren som rollemodel, den anerkendende tilgang, relationsopbygningen og 
den kontinuerlige træning af eleverne. Det sidste er meget vigtigt.  

Træningen skal variere over det samme koncept afhængig af, hvilken kontekst eleverne befinder 
sig i.  Træningen skal øve elevernes: 

- sociale og personlige kompetencer 
- selvstændighed og ansvarlighed 
- evne til at være aktive i undervisningen 
- evne til at reflektere over deres egne valg 
- vedholdenhed og indre motivation 
- selvværd og selvtillid 
- håndtering af modstand og krav 

Eleverne øver ex. deres sociale og personlige kompetencer i træningscentret, hvor de har opsat 
personlige mål, de øver de sociale kompetencer på hold. De er aktive og får styrket deres energi-
niveau til resten af dagen. Når de arbejder med kost, livsstil, rygning m.m. reflekterer de over deres 
valg og fravalg. Det styrker deres selvtillid, når de opnår deres små succeser, som de fejrer. De 
motiveres og trænes i vedholdenhed, i at overvinde forhindringer i dagligdagen, de arbejder med 
deres mentale bevidsthed med at overføre disse til andre situationer (transfer). Træningen genta-
ges, om det er i de praktiske fag eks. Fagmetodik i Zoo, hvor de skal træffe valg, samarbejde, vise 
selvstændighed, ansvarlighed, være vedholdende og håndtere modstand og krav, eller det er til 
træning eller et teoretisk fag. Derigennem opnår eleverne en samlet forståelse af, hvad der kræves 
for at fungere på en arbejdsplads, ligesom de får de fornødne redskaber. Derigennem bliver der en 
sammenhæng mellem de faglige, personlige og sociale kompetencer. 
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Konklusioner 

Projektet har vist, at den betydningsfulde voksne, klasselæreren har en afgørende effekt i forhold 
til Mønsterbrydning. Relationsdannelse og ”den betydningsfulde anden”. Ligeledes er det afgøren-
de, som forskningen også viser, at der iværksættes forskellige indsatsområder, som supplerer hin-
anden, og dermed giver en synergieffekt. Det er det samlede hele, der gør, at eleverne kan se en 
mening med deres uddannelse og koblet med et godt socialt fællesskab samt træning i adfærds-
ændringer og bevidstgørelse, er det afgørende for, at eleverne gennemfører uddannelsen med et 
positivt skoleforløb, og dermed for mange et mønsterbud samt mod på fortsat uddannelse. 

Vi har systematiseret og kvalificeret indsatsen med at identificere elever med behov for hjælp og 
støtte. Og i forhold til dette har vi iværksat støtteforanstaltninger til de pågældende. Sideløbende 
har vi udarbejdet en tidlig indsats, Skolehjemsarrangement med HB-guide for at skabe tryghed og 
fællesskab inden opstart. Ligesom vi har kvalificeret vores HB intro forløb – opstart for nye elever 
samt samtaleskema/screening som værktøj for klasselærerens arbejde. 

De relationelle forhold i klassen er af stor betydning. Fokusgruppeinterviewet viser, at ud over mo-
tionens positive betydning for energiniveauet resten af dagen, har samværet også den effekt, at 
fællesskabet og relationerne bliver styrket her. Motionscentret bruges også til uformelle samtaler 
omkring skolearbejdet. 

Lærerens evne til at være autentisk og involvere sig professionelt. Det, at skabe udfordrende og 
støttende relationer til eleverne samtidig med at arbejde med sproget og den reflektive samtale, 
har haft en afgørende betydning for elevernes læring, indstilling til skolen og deres selvopfattelse. 
Lærerens arbejde har også været kendetegnende ved en åben, ærlig og direkte kommunikation ud 
fra den anerkendende tilgang. 

Frafald i forbindelse med projekt mønsterbrydning 
 
Frafald i forbindelse med mønsterbrydning, viser markant lavere frafald end ved benchmarking holdene 
ved indgangen dyr, planter og natur. Mønsterbrydningholdet følger 40 ugers undervisning. Derfor be-
nyttes udelukkende benchmarkinghold, som  følger 40 ugers undervisningsforløb, og som samtidig er 
fra samme indgang.  
Holdet påbegyndte med 30 elever og igennem hele perioden er der kun 1 elev, der har forladt uddan-
nelsen uden at gennemføre grundforløbet. Derved er frafaldet på 3,33 % for hele perioden. 
I samme periode har der været 4 hold, som også gennemførte grundforløbet på 40 uger. Her påbegynd-
te 126 elever grundforløbet. Ud af disse 126 elever, har 25 elever forladt uddannelsen uden at gennem-
føre grundforløbet. Derved er frafaldet fra de 4 benchmarkingshold på 19,84 % for hele perioden. 
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Mønsterbrydningen har vist, at de 3 indsatsområder har en effekt på frafaldet blandt eleverne. Det vi-
ser, at projektet har været med til at mindske frafaldet, og derved givet eleverne positiv lyst til at gen-
nemføre uddannelsen inden for indgangen Dyr, planter og natur. 
 

Kost, motion og relationsdannelse 
 
Der er markante resultater i testklassen på de ovennævnte områder.  
 
Viden og anvendelse har de højeste score, mens ændringer har lavere, hvilket skyldes, at det tager læn-
gere tid at ændre livsstil. Eleverne har fået en nyttig viden og mange gode oplevelser med sig, som bal-
last til varige ændringer. Ligeledes har relationsdannelse en lavere score, da det er et svært begreb for 
eleverne, og de ikke på samme måde som underviserne ser, at de har ændret væremåde og været igen-
nem en dannelsesproces. Ligesom det er svært for eleverne helt at ændre kostvaner, selvom de er blevet 
langt mere bevidste om, hvad de indtager. 
 
Overvejende er eleverne enige og delvis enige (op til 100 %) i større viden og i at ville anvende viden 
fremover, hvilket må siges at være flotte resultater. Der ses en markant forskel i forhold til reference-
grupperne. 
 
De tre udvalgte områder supplerer hinanden godt, hvilket giver en synergieffekt. Der er både arbejdet 
isoleret med emnerne og i sammenhæng.  
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          Ask People spørgeundersøgelse af 20 deltagere som alle besvarede spørgsmålene 
    

          1. Jeg har opnået en større viden om sund kost ! 
      

          2. Jeg vil bringe min viden om kost med mig i hverdagen efter GF ! 
     

          3. Jeg har opnået bedre forståelse for, hvad sund kost gør for min velfærd ! 
    

          4. Har du ændret dine kostvaner på baggrund af det du har lært ? 
     

          5. Jeg har opnået en større viden om motion ! 

       

          6. Jeg har opnået bedre forståelse for, hvad motion gør for min velfærd ! 
     

          7. Har du ændret dine motionsvaner på baggrund af det du har lært ? 
     

          8. Jeg vil bringe min viden om motion med mig i hverdagen efter GF ! 
     

          9. Jeg har opnået en øget viden om relationsdannelse ! 
      

          10. Jeg vil tage min øgede viden om relationer med mig efter GF ! 
     

          11. Jeg har ændret min omgang med andre mennesker baseret på min viden om relationsdannelse ! 
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 Ask People spørgeundersøgelse af 20 deltagere som alle besvarede spørgsmålene 
  
1. Jeg har opnået en større viden om sund kost !  

2. Jeg vil bringe min viden om kost med mig i hverdagen efter GF !  

3. Jeg har opnået bedre forståelse for, hvad sund kost gør for min velfærd !  

4. Har du ændret dine kostvaner på baggrund af det du har lært ?  

5. Jeg har opnået en større viden om motion !  

6. Jeg har opnået bedre forståelse for, hvad motion gør for min velfærd !  

7. Har du ændret dine motionsvaner på baggrund af det du har lært ?  

8. Jeg vil bringe min viden om motion med mig i hverdagen efter GF !  

9. Jeg har opnået en øget viden om relationsdannelse !  

10. Jeg vil tage min øgede viden om relationer med mig efter GF !  

11. Jeg har ændret min omgang med andre mennesker baseret på min viden om relationsdannelse !  
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Kompetenceudvikling af undervisere 

Underviserne på Grundforløbet oplever, at de kan bruge deres viden i høj grad eller i nogen grad i 
deres undervisning (100%). Dog ser de arbejdet med relationskompetencer mere som viden og 
indsigt end en metode. Samlet set har det bidraget til at kompetenceløft og større indsigt i elever-
nes personlige og sociale problemområder. En indsigt der arbejdes videre med i organisationen 
gennem implementering af et pædagogisk kodeks, hvor lærerne bl.a. skal arbejde med den betyd-
ningsfulde anden og betydningsfulde relationer. 

Lærerne har endvidere opnået en højere grad af viden om interaktive medier, og deres betydning 
for at skabe en mere helhedsorienteret hverdag for eleverne. At bruge de interaktive medier med 
lyd og billeder fra værkstederne i undervisningen, så eleverne oplever en sammenhæng og kan se 
meningen med at lære teorien. 

Lærerne har i arbejdet med den anerkendende tilgang oplevet, at i takt med at eleverne får en bed-
re forståelse for faget og træner det empatiske sprogbrug, at arbejdet bliver lettere og mere posi-
tivt. I og med at eleverne får redskaber til at håndtere dagligdagens udfordringer og mødes med 
anerkendende feedback, bliver det en win win situation. 

Da klassen halvvejs evaluerede, var konklusionen, at de havde lært lige så meget fagligt som refe-
renceklasserne på trods af, at der er brugt mange timer på undervisning i kost, motion og relati-
onsdannelse. Testklassen har således fået varige metoder og redskaber udover fagligheden med 
til at klare udfordringerne i erhvervslivet samt til ændret livsstil. 
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Evaluering lærere i testklasen 
1. Har du opnået en højere grad af viden i arbejdet med målgruppen og projektet? 
I høj grad 1 33% 

 
I nogen grad 2 67% 

 
I ringe grad 0 0% 

 
Slet ikke 0 0% 

 
Procenter er beregnet i forhold til 3 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 

 

2. Har det haft en effekt at arbejde med metoder og værktøjer i undervisningen? 
I høj grad 0 0% 

 
I nogen grad 3 100

%  

I ringe grad 0 0% 
 

Slet ikke 0 0% 
 

Procenter er beregnet i forhold til 3 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 
 

3. Oplever du et udbygget tværfagligt samarbejde? 
I høj grad 0 0% 

 
I nogen grad 2 67% 

 
I ringe grad 1 33% 

 
Slet ikke 0 0% 

 
Procenter er beregnet i forhold til 3 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 

 

4. Oplever du, at lærersamarbejdet har haft en effekt på fastholdelse af elver? 
I høj grad 0 0% 

 
I nogen grad 3 100

%  

I ringe grad 0 0% 
 

Slet ikke 0 0% 
 

Procenter er beregnet i forhold til 3 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 
 

5. Er det din opfattelse, at eleverne oplever hverdagen meningsfyldt og helhedsorienteret? 
I høj grad 0 0% 

 
I nogen grad 3 100

%  

I ringe grad 0 0% 
 

Slet ikke 0 0% 
 

Procenter er beregnet i forhold til 3 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 
 

6. Har i oplevet en effekt af at anvende interaktive medier i og omkring undervisningen? 
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I høj grad 1 33% 
 

I nogen grad 1 33% 
 

I ringe grad 1 33% 
 

Slet ikke 0 0% 
 

Procenter er beregnet i forhold til 3 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 
 

7. Har i oplevet en effekt af den ændrede organisering med fokus på motion og sund livsstil? 
I høj grad 1 33% 

 
I nogen grad 2 67% 

 
I ringe grad 0 0% 

 
Slet ikke 0 0% 

 
Procenter er beregnet i forhold til 3 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 

 

8. Kan i bruge jeres opnåede viden om kost, motion og relationsdannelse i jeres arbejde på Grund-
forløbet fremover? 
I høj grad 2 67% 

 
I nogen grad 1 33% 

 
I ringe grad 0 0% 

 
Slet ikke 0 0% 

 

Procenter er beregnet i forhold til 3 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålene 

Lærerne har i højere grad og i nogen grad opnået en større viden om uafklarede unge med per-
sonlige og sociale problemer og ligedes, at metoder og værktøjer har været værdifulde. Det tvær-
faglige samarbejde har været præget af, at en lærer skulle på P.D., og i den periode ikke har været 
med I samarbejdet. Ligeledes har klasselæreren været rollemodel for arbejdet med interaktive me-
dier. 

De har opnået markante resultater I arbejdet med kost, motion og relationsdannelse og kan bruge 
denne viden fremover på Grundforløbet. 

Viden og metoder indarbejdes I det fleksible grundforløb august 2013. Ligesom det kan anvendes 
bredt I erhvervsuddannelserne. Rapport og dokumentation bliver tilgængelig på HANSENBERGS 
hjemmeside og EMU.dk. 
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RADAR, Strategi for øget gennemførelse, januar 2013 

                                                 
2 Uddannelseslederen indkalder 
3 Uddannelseslederen indkalder 

Opgave /resultat Metode Udbredelse Evaluering Vurdering  
 

En organisering af 
samarbejdet mellem 
HB-guider og lærerne  
 

 Samarbejde om-
kring den enkelte 
elevs gennemfø-
relse 
 

 Samarbejde om-
kring holdets triv-
sel 

 

Fællesmøde mellem HB-
guide og uddannelses-
team/bærende undervisere 
på et hold forud for start og 
min. 2 gange i løbet af et 
grundforløb. Derudover 
løbende samarbejde 
 
Gennemgang af SPS listen  
 
Drøftelse af enkelte elever, 
der har behov for særlig 
støtte. Drøftelse og opfølg-
ning på udvikling og trivsel.  
 
HB-guider er sparrings-
partnere for teams i forhold 
til generelle temaer og pro-
blematikker af vejled-
ningsmæssig karakter. 
 

Uddannelsesteam, 
udd.leder2 og HB 
guide 
 
SPS listen udarbejdes 
af Vejledningscentret 
forud for opstart med 
baggrund i elevers 
ansøgninger og ud-
dannelsesplaner og 
opfølgning på disse. 
 
Materiale til dokumen-
tation af samarbejdet 
om enkelte elever ud-
arbejdes af team HB-
guider 
 
Idekatalog til kompe-
tenceudvikling i for-
hold til vejledningsfag-
lige temaer (udviklet af 
team HB-guider) er at 
finde på medarbejder-
portalen 
 

Uddannelsesteam, 
udd.leder3 og HB 
guide 
evaluerer forløbet in-
den afslutningen af 
grundforløbet (erfa-
ringsopsamling) 

HB-guiden og 
udd.lederen udarbej-
der en oversigt med 
anbefalinger til vejled-
ningschefen. 

Alle elever indkaldes Elever indkaldes til info- Uddannelsesteam, Uddannelsesteam, HB-guiden og 
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4 Uddannelseslederen indkalder 
5 Uddannelseslederen indkalder 
6 Uddannelseslederen indkalder 

til info-møde før start 
på deres uddannelse.  
Målet er: 
- at lette overgangen  
- at identificere ikke 
uddannelsesparate 
unge og voksne (fra-
vær som indikator) 
 
Informationsmøder før 
opstart afholdes med 
differentierede mål-
grupper så mødets 
indhold kan tilpasses 
målgruppen 

 Unge og forældre 
(u.18 år) 

 Unge voksne  
(o.18 år) 

 
 

møder forud for start via 
brev fra studiesekretariatet. 
Info-møder planlægges og 
gennemføres af den enkel-
te uddannelse. 
 
Indhold: 

 Præsentation af skole, 
lærere og Hb guide 

 Kort gennemgang af 
uddannelse 

 Forventningsafstemning 

 Praktiske oplysninger 
 
 
Ved fravær iværksættes 
”Tretrinsmodellen”  

udd.leder4 og HB 
guide 
 

udd.leder5 og HB 
guide 
evaluerer forløbet in-
den afslutningen af 
grundforløbet (erfa-
ringsopsamling) 

udd.lederen udarbej-
der en oversigt med 
anbefalinger til vejled-
ningschefen. 

Der skal etableres en 
”livline” for den enkel-
te elev. 
 
”Livlinen” er elevens 
vig-tigste netværks-
person. Et samarbej-
de skal være med til 
at føre til øget gen-
nemførelse 

Eleven peger selv på en 
”livline” allerede ved tilmel-
ding.  
Det er frivilligt, om man 
ønsker en ”livline”, men vi 
opfordrer til og anbefaler 
det. 
”Livlinens” navn og mail-
adresse påføres ansøgnin-
gen. Ønsker en elev en 

En folder, der beskri-
ver ”Livline” funktionen 
udarbejdes af team 
HB-guider i samarbej-
de med repræsentan-
ter for faglærere.  
Målgruppe for folderen 
er dels eleven, dels 
”livlinen”. Folderen 
trykkes samt lægges 

Uddannelsesteam, 
udd.leder6 og HB 
guide 
evaluerer forløbet in-
den afslutningen af 
grundforløbet (erfa-
ringsopsamling) 

HB-guiden og 
udd.lederen udarbej-
der en oversigt med 
anbefalinger til vejled-
ningschefen 
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 ”livline” uden at kunne pe-
ge på en netværksperson 
kan eleven tildeles én af 
HANSENBERGs frivillige 
mentorer (så længe mento-
rer haves) 
 
”Livlinen” beskrives i en 
folder, der kan sendes til 
elev og ”livline” sammen 
med indkaldelse til info-
møde.  
 
Folderen lægges på hjem-
mesiden 
 
”Livlinen” inviteres til at 
deltage i relevante arran-
gementer sammen med 
eleven, for eksempel info-
møde, evalueringer, sam-
tale før VFU og afslutning.  
Det skal være muligt at 
udskrive en liste over et 
holds ”livliner”, ligesom det 
skal være muligt at flette 
breve til ”livliner” 
 
 

på hjemmesiden. Der 
henvises til folderen 
på vores ansøgninger. 
 
Der orienteres om 
”Livline”- funktionen til 
UU centre i vores 
geografiske område, 
via Nyhedsbrev fra 
Vejledningscentret 
 
Procedurer omkring 
ansøgning udarbejdes 
af Vejledningscentret i 
samarbejde med stu-
diesekretariatet. 
 
Mulighed for at udskri-
ve lister af et holds 
”livliner”, flette breve 
samt tilføjelse af ”liv-
line” i ”Elevplan” udar-
bejdes af studiesekre-
tariatet  
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Opstart 
 

Opgave/resultat Metode Udbredelse Evaluering Vurdering 

Formål med og aktivi-
teter i ”HANSENBERG 
klar” tydeliggøres 
  
Alle elever møder 
”HANSENBERG klar”, 
når de begynder deres 
uddannelse 

”HANSENBERG klar” 
beskrives for den en-
kelte afdeling med for-
mål og aktiviteter. 
Formål: 

- Introducere til ud-
dan-nelse og læ-
ringsmiljø 

- Afstemme forvent-
ninger 

- Skabe fællesskab – 
nye venner 

- Fastlægge struktur 
og rammer 

- Udarbejde individuel 
uddannelsesplan i 
dialog med den en-
kelte elev og sikre 
opfølgning og evt. 
justering. 

På alle skolens afde-
linger.  
Skolechefen har an-
svaret 

Evalueringsmøde,  
Udgangspunkt for dia-
logen er et centralt ud-
arbejdet spørgeskema 
til eleverne, der udfyl-
des efter endt ”HAN-
SENBERG klar”. 
Spørgeskemaet udar-
bejdes af …… og tst 

Deadline for beskrivel-
se og planlæggelse af 
”HANSENBERG klar” 
for de enkelte afdelin-
ger: 
1.maj 

 
Gennemførelse 
 

Opgave/resultat Metode Udbredelse Evaluering Vurdering 

Systematisk opmærk-
somhed på fravær 
som tidlig indikator på 
frafald 
 

Fraværsproceduren 
følges 

Alle afdelinger. 
Uddannelseslederne 
følger op på, at pro-
ceduren overholdes 

Oversigt over fravær 
sendes til uddannel-
sesledere/ chefer 
hver måned 

Årlig selvevaluering i alle 
team 

Forebygge frafald i 
forbindelse med 

(A) Praktikplads-
konsulenter involve-

Alle afdelinger. 
Uddannelseslederne/ 

Opfølgning på om 
frafaldet reduceres. 

Forløbet vurderes i ”Gen-
nemførelsesgruppen” 
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(A)virksomhedsforlagt 
undervisning (VFU) og 
(B)eksamen 

res forud for VFU og 
hjælper med at ”klæ-
de eleverne på” til 
praktikpladssøgning 
og VFU. Der arbejdes 
evt. med differentieret 
VFU (ikke klar, klar til 
3 dage, klar til en 
uge). 
”Livline” indkaldes til 
samtale sammen 
med elev forud for 
VFU som forberedel-
se. 

(B) I god tid før eksamen 
introducerer lærerne 
eksamenskrav og 
form for eleverne. 
Feedback kultur 
(pædagogisk kodex) 
skal sikre kollektiv 
feedback til holdet og 
individuel feedback til 
den enkelte elev. 
Feedback skal sikre 
synlighed for eleven 
omkring styrker og 
udfordringer. Arbejdet 
med feedback som 
proces imødegår 
præstations- og ek-
samensangst.            
Elever med eksa-
mensangst tilbydes 

teams/PPK er i fæl-
lesskab ansvarlige for 
at der udvikles og 
gennemføres et forløb 
forud for VFU for alle 
elever. Initiativet til 
samarbejdet og udvik-
lingen af aktiviteten 
tages af uddannelses-
lederne 
 
Arbejdet med feed-
back kultur initieres af 
uddannelseslederen. 
 
Gruppevejledning for 
elever med eksa-
mens-angst udbydes 
af HB-guider 
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gruppevejledning 
 

Etablering af fælles-
samling for elever i en 
indgang/uddannelse? 
 
 

Alle elever samles fast 
en gang om måneden til 
fællessamling. 
Fællessamlingen skema-
lægges. 
Indhold: 
Samlende aktiviteter der 
udvikler fællesskabet 
Orienterende aktiviteter 
Aktuelle temaer, som 
for eksempel forvent-
ninger, fremmøde, VFU 
m.m 

Fællessamlinger plan-
lægges i samarbejde 
med uddannelsesle-
der7, lærere, HB-
guider, elevråd og evt. 
PPK’er  

Uddannelsesteam, 
udd.leder8, elevråd og 
HB guide 
evaluerer forløbet 
inden afslutningen af 
grundforløbet (erfa-
ringsopsamling) 

Uddannelseslederen ud-
arbejder en oversigt med 
anbefalinger til gennemfø-
relsesgruppen. 

 
 
Fokuspunkter for gennemførelsesgruppen: 
 

 Gennemførelsesgruppen samler op kvartalsvis og præsenterer det på storledermøderne (status + dialog, hvad gør vi 
så) 

 Anbefalingerne laves som en folder (loj+hl). Snarest i det nye år 

 Folder og radar på storledermøder (EF skriver det på dagsordenen)  

 Udsende materiale, anbefalinger/minimumskrav og radar til i første omgang mail-høring ved udd’s-lederne 

 Der bliver på portalen etableret et idekatalog på medarbejderportalen. Her lægges også baggrundsmateriale 

 Gennemførelsesgruppen mødes 3-4 gange i 2013 og samler op 
 

                                                 
7 Uddannelseslederen indkalder 
8 Uddannelseslederen indkalder 


