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1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt2

1.1Elevprofiler på HANSENBERG mht. alder, køn, etnicitet mv.
Tal &a skoleåret 2006/2007 er anvendt med udgangspunkt i admsys.uni-c.dk databasetræk.

Hvem er vores elever?

Kønsfordeling
(Grundforløb - GF) Antal Total
Kvinde 660 51%
Mand 632 49%
Hovedtotal 1292 100%

Kønsfordeling
(Hovedforløb - HF) Antal Total
Kvinde 334 55%
Mand 269 45%
Hovedtotal 603 100%

Fordelingen mellem mænd og kvinder er stort set 50-50 på såvel GF som HF, dog med en lille over-
vægt af kvinder som fortsætter på HF.

Nedenfor beskrives karakteristika ved elever, som starter på grundforløb, for at finde potentielle sam-
menhænge til det efterfølgende frafald.

Hvor gamle er de? og hvordan fordeles de på kvinder og mænd samt herkomst?

Sum af elever kon
Alder pb2 Kvinde Mand Hovedtotal
-17 år 38% 62% 100%
18-19 år 54% 46% 100%
20-24 år 65% 35% 100%
25+ år 59% 41% 100%
Hovedtotal 51% 49% 100%

Sum af elever kon
Alder Pb2 Kvinde Mand Hovedtotal
-17år 31% 52% 41%
18-19 år 20% 18% 19%
20-24 år 33% 19% 26%
25+ år 16% 12% 14%
Hovedtotal 100% 100% 100%

Over 40% er under 17år, når de påbegynder GF, heraf udgør 62% mænd (se nedenfor).
Herimod udgør kvinder gns. 62% af de 40 %, som starter når de er 20år+.

Herkomst Kvinde Mand Hovedtotal
Dansk herkomst 50% 50% 100%
Efterkommere 25% 75% 100%
Indvandrere 41% 59% 100%
Uoplyst/ukendt 89% 11% 100%
Hovedtotal 51% 49% 100%

Andel afEUD GF-
elever på
HANSENBERG

87%
1%
7%
5%

100%
Note: Efterkommere er elever, som er fodt iDK af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger fodt iDK Indvandrere er elever fodt iudlandet af uden-
landske statsborgere eller forældre fodt iudlandet.

Knap 10% er efterkommere eller primært indvandrere, men her er 60-75% mænd

2 Se desuden idekatalog og litteraturhenvisninger på
www.http://us.uvm.dk/erhverv/fornyelse/handlingsplan/handplan.h tm?menuid=200506)
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Hvilke uddannelser vælger kvinder og mænd og elever af forskellige herkomst?

Hoved
Uddannelse Kvinde Mand total
10 l OTeknologi og kommunikation 6% 17% 11%
1011 Bygge og anlæg 0% 17% 8%
1012 Håndværk og teknik 0% 6% 3%
1013 Fra jord til bord 28% 19% 24%
1014 Mekanik, transport og logistik 2% 14% 8%
1015 Service 34% 2% 18%
Hovedforløbs cosa(Tek.) 29% 25% 27%
Hovedtotal 100% 100% 100%

Dansk Efter- Indvan- Uoplyst/ Antal
herkomst kommere drere ukendt elever

12% 17% 10% 5% 148
8% 8% 15% 0% 106
3% 17% 10% 0% 40

26% 8% 8% 12% 308
7% 17% 20% 3% 101

19% 25% 27% 3% 238
26% 8% 9% 77% 351

100% 100% 100% 100% 1292
Note: IIovedforlobs_cosa (rek.) er praktikvejselever, der ikke er indskrevet på fællesindgangene.

Færrest GF-elever vælger B&A, H&T og MTL, som samlet set udgør under 20% af alle GF-elever.
Flest GF-elever vælger JtB, Service og T&K
Både i.f.t. mænd og som gruppe i sig selv, er der flest kvinder på Jord til Bord + Service indgangene.
En større andel af Indvandrere og Efterkommere vælger Service og de traditionelle håndværksindgange
i.f.t. elever af dansk herkomst.

Hvilken aldersfordeling har de forskellige indgange på GF?

Uddannelse -17 år 18-19 år 20-24 år 25+ år Hovedtotal
1010 Teknologi og kommunikation 39% 20% 25% 16% 100%
10IIBygge og anlæg 67% 11% 19% 3% 100%
1012 Håndværk og teknik 70% 15% 10% 5% 100%
1013 Fra jord til bord 47% 23% 21% 8% 100%
1014 Mekanik, transport og logistik 51% 20% 23% 6% 100%
1015 Service 47% 19% 21% 13% 100%
Hovedforløbs cosa(Tek.) 19% 17% 39% 25% 100%
Hovedtotal 41% 19% 26% 14% 100%

Især B&A, H&T samt MTL har en meget stor overvægt af elever under 17år, men næsten 50% af ele-
verne for J tB og Service er ligeledes under 17 år. Kun T &K har en lidt lavere andel af de helt unge ele-
ver.

Hvilke uddannelser vælger bestemte aldersgrupper?

Udd -17 år 18-19 år 20-24 år 25+ år Hovedtotal
10IOTeknologi og kommunikation 11% 12% 11% 13% 11%
10IIBygge og anlæg 13% 5% 6% 2% 8%
1012 Håndværk og teknik 5% 2% 1% 1% 3%
1013 Fra jord til bord 27% 29% 19% 14% 24%
1014 Mekanik, transport og logistik 10% 8% 7% 3% 8%
1015 Service 21% 19% 15% 17% 18%
Hovedforløbs cosa(Tek.) 13% 24% 41% 49% 27%
Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100%

Flest elever vælger J tB og Service uanset alder. Ikke overraskende vælger næsten halvdelen af alle elever
over 20år dog Hovedforløbs_cosa.
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Hvilke uddannelser vælges på forskellige tidspunkter af året?

Tilgangene af elever er størst for alle indgange i 3. kvartal, og fordeles som nævnt ovenfor. For de øvri-
ge kvartaler udgør Hovedforløbs-cosa gns. omkring 50 % men helt op til 65% i 2. kvartal.

Andre afgørende parametre for elevens gennemførelse kunne være elevens udgangspunkt for påbegyn-
delse af uddannelse:

Tidligere uddannelses forløb: grundskole, anden uddannelse (EUD m.m.), produktions skole,
kombinationsforløb, brobygningsforløb
Praktisk erfaring fra erhvervslivet
Behov for speciel studiestøtte som følge af. boglige, sociale eller psykiske problemstillinger

Disse dimensioner dokumenteres ikke entydigt p.t., hvorfor der ikke kan tages højde herfor.

1.2Tilgang, herunder skøn for de næste to skoleår3

Tilgang, skoleår: 2006/07 (UNI-C data) 2007/08 (eget skøn) 2008/09 (eget skøn)

Grundforløb under et 1292 elever 1231 1300

Hovedforløb under et 603 elever 590 625

Faglært landmand IR IR Skal ikke udfyldes

1.3Beskrivelse af skolens udfordringer mht. gennemførelse og frafald
December 2006 blev følgende udfordringer i.r.t. gennemførelsesprocent godkendt af bestyrelsen.

Frafald uden perspektiv skulle reduceres til 10% for GF og HF samlet. (Note: På basis af den
nye opgørelsesstatistik fra UNI-C er den samlede og vægtede procent for frafald uden omvalg
beregnet til 20%).

GF skal indrettes, så det bedre tilgodeser de bogligt svage elever og i større udstrækning de
stærke elever (grundforløbspakkerne).

Analyse afUNI-C data:

Udover disse udfordringer viser analyse af UNI-Cs data for skoleåret 2006/2007, at udfordringer
på HANSENBERG er differentierede på forskellige parametre og i.f.t de enkelte indgange:

Hvornår falder elever fra og hvilke uddannelser har det største frafald?

o Samlet set sker det største frafald uden omvalg (uo) i løbet af de første 3 måneder dog
med næsten tilsvarende %sats helt op til 6 måneder efter påbegyndt uddannelse.

O Størstedelen af eleverne falder fra i løbet af de første 2-3 måneder på stort set alle ind-
gange på nær Service, hvor største delen falder fra efter 6 måneder

[Uddannelse Afbr(uo) I Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo) I

3 Skoleår dcflncres som 3. og 4. kvartal år et og 1. og 2. kvartal år to, idet dcr angivcs et samlet tal.
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Status 1 I Status 2 Status 3 Status 6
1010 Teknologi og kommunikation 6,08% 14,19% 19,59% 28,38%
1011 Bygge og anlæg 8,49% 13,21% 17,92% 33,96%
1012 Håndværk og teknik 10,00% 27,50% 32,50% 37,50%
1013 Fra jord til bord 3,90% 12,01% 19,16% 30,52%
1014 Mekanik,transport og logistik 2,97% 18,81% 28,71% 41,58%
1015 Service 5,04% 11,76% 20,17% 45,38%
Hovedforløbs cosa(Tek.) 0,85% 3,13% 6,27% 11,11%
Hovedtotal 4,02%1 10,91% 16,95% 29,10%

Note: Status 1 angiver elever, som indenfor 1 måned efter deres påbegyndelsestidspunkt har afbrudt GI'.

o H&T, B&A samt M1L oplever de største frafaldsprocenter, men udgør samtidigt kun
20% af skolens samlede GF elever. Dette hænger tæt sammen med, at disse indgange
har den største andel af elever under 17 år, flest mandlige elever og efterkommere.

O Service har den allerstørste samlede frafaldsprocent indenfor 6 måneder efter elevens
påbegyndelse af uddannelse, hvilket p.t. helt naturligt hænger sammen med krav om
praktikplads.

Hvem falder fra?

O Mænd udgør gennemgående en større andel af elever med frafald uden omvalg, dog er
procentsatsen næsten identisk for mænd og kvinder efter 6 måneder (52% for mænd og
48% for kvinder)

o Primært sker frafald uden omvalg blandt elever under 17 år (udgør efter 6 måneder 42%
af samtlige frafaldne)

Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo)
Alder pbg Status 1· Status 2 Status 3 Status 6
-17 år 34,62% 35,46% 36,99% 42,29%
18-19 år 26,92% 22,70% 23,29% 21,81 %
20-24 år 25,00% 27,66% 28,31% 25,00%
25+ år 13,46% 14,18% 11,42% 10,90%
Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

O Blandt "efterkommere" er frafaldet størst, hvorimod andelen af indvandrere og elever
med dansk herkomst er stort set identiske, indtil 6 måneder efter påbegyndt uddannelse,
hvor alle kategorier ligger stort set ens.

Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo)
Herkomst Status l Status 2 Status 3 Status 6
Dansk 4,20% 11,00% 17,35% 29,87%
Efterkommere 8,33% 25,00% 25,00% 33,33%
Indvandrere 4,17% 13,54% 16,67% 30,21%
Uoplyst/ukendt 0,00% 3,03% 9,09% 13,64%

Er der forskel på adfærden for elever, som har tilgang i forskellige kvartaler?
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o Med lidt variation i de første måneder ses størst frafaldsprocent blandt elever påbegyndt
i 4. kvartal og lavest for elever påbegyndt i 2. kvartal samlet set. Ser man på elever som
starter i 2. kvartal, er der dog en relativ høj andel som falder fra indenfor 2 måneder ef-
ter påbegyndt uddannelse.

Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo) Afbr(uo)
Kvartal Status 1 Status 2 Status 3 Status 6
QI 4,00% 9,75% 17,50% 26,25%
Q2 0,00% 16,00% 16,00% 24,00%
Q3 2,94% 10,06% 15,48% 30,19%
Q4 7,69% 14,93% 20,36% 31,67%
Hovedtotal 4,02% 10,91% 16,95% 29,10%

Frafald på Hovedforløb er relativt lille, og opfattes således ikke som en udfordring af samme dimensi-
on, som for grundforløbet, hvorfor overvejelser i relation til hove d forløbene ikke indgår i handlings-
planen.

Samlet udfordring

Samlct set skal der fokuseres på unge elever under 17 år, primært mænd og især indenfor de første 3
måneder efter påbegyndt uddannelse. Der skal fokuseres på reduktion af frafald uden perspektiv på alle
brancheskoler, dog evt. med forskelligt fokus i.r.t. tidspunkt.

Ifølge frafaldsstatistikken fra 2422 (database over frafald) for skoleåret 2006/2007 skyldes det største
frafald kategorien "forsømmelser", men desværre udgør kategorien "Ukendt årsag" en lige så stor an-
del, hvorfor et indsatsområde vil være at styrke statistikkens brugbarhed ved at sikre en ensartet brug af
kategoriseringen blandt medarbejdere med ansvar for dette.

Elev Tilfredsheds Undersøgelse 2006 viser samlet set, at skolen vil få størst effekt af at forbedre arbej-
det med Planlægning og organisering, og herunder især Information om regler, tidsfrister og ændringer i
uddannelsen samt Information om aflysninger og ændringer af undervisning.

M.h.t. Kontaktlærerordning og Uddannelsesplan scorer HANSENBERG under 60 point på følgende
spørgsmål:

• EUD3: uddannelsesplanen er nyttig og støtter

Hvor vigtige disse spørgsmål er, fremgår ikke, hvorfor de blot skal bruges som inspiration.

Kun spørgsmål, som eleverne vurderer under 60 point = middel, og som placeres i prioritetskortene
som indsatsområder er vurderet som relevante at medtage i denne handlingsplan.

1.4Gennemførelses- og frafaldsstrategi
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,
Målsætning
Med udgangspunkt i skolens samlede frafaldsprocent på 20%, er målsætning for skoleårene:

2007/2008: 19%
2008/2009: 17%
2009/2010 14%

På basis af 2007/2008 tal svarer dette til et samlet frafald på 322 elever i år 2008/2009 alt andet lige
svarende til en reduktion på 56 elever.

Grundet oplægget i foregående afsnit er 4 indsatsområder valgt med henblik på at gavne på tværs af
brancheskoler, og på de enkelte brancheskoler suppleres med tiltag rettet mod skolernes individuelle
udfordringer.

Indsatsområder:

Brancheskolernes samlede input til specifikke handlingsplaner tager udgangspunkt i HANSENBERGS
kerneprodukt - uddannelserne samt skolens primære interessenter og giver følgende billede af 4 ind-
satsområder, som stort set alle brancheskoler anser som de mest afgørende for 2008/2009:

Udbud af differentierede undervisningsforløb, der i højere grad tilgodeser elevernes forudsæt-
ninger, interesser og ønsker.

Styrkelse af vejledningsindsatsen overfor eleverne, såvel ved opstart samt i situationer, hvor en
given elev opleves som frafaldtruet - inel. forsøg med ændring af kontaktlærerfunktion samt
Væksthus-funktion (særlig grundforløbspakke).

Styrkelse af skole-virksomheds samarbejdet m.h.p. bedre sammenhæng mellem teori og praksis.

Ensartet brug af kategorisering af frafaldsårsager for at øge brugbarheden af statistikken som
afsæt for forbedringer og benchlearning på tværs af brancheskoler.

Organisering og ansvar + Ressourcer:

Hver brancheskole vurderer på baggrund af skolens konkrete problemstillinger på ovennævnte områ-
der, hvilke initiativer, der vil have den største effekt på frafald uden omvalg blandt den enkelte branche-
skoles elever og for skolen som helhed. Ligeledes vil der være forskel på, i hvor høj grad der satses på
det ene eller det andet initiativ.

2. Angivelse af frafaldsprocent og måltal4

2.1 Udgangspunktet, resultatet skoleåret 2006/07 og måltal for skoleåret 2007/08

Skolens resultat 2006/07 og måltal for 2008 (frivilligt at angive for 2009):

~ Forventede frafaldsprocent for tilgangen i skoleåret 2007-2008
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Frafaldsprocent 6 mdr. efter start 2006/07 (resultat) 2007/08-måltal 2008j09-måltal

Grundforløb under et 27,14% 25-26% 23-24%

Hovedforløb under et 4,64% 4-5% 4-5%

Faglært landmand IR IR Skal ikke udfyldes

Note: Skolens samlede og vægtede % for frafald uden omvalg er derfor 20%

3. Særlige indsatsområder

3 - 4 prioriterede indsatsområder:
På baggrund af de overordnede udfordringer, som HANSENBERG står overfor er følgende 4 priorite-
ret som de væsentligste for 2008/2009, og som de områder, indenfor hvilke skolen forventer at kunne
reducere frafaldet mest.

Indsatsområde 1: Udbud af differentierede undervisningsforløb, der i højere grad tilgodeser ele-
vernes forudsætninger, interesser og ønsker

A: Beskrivelse af problemstilling
En stor del af skolens frafaldstruede elever starter med et fagligt eller personligt udgangspunkt, som
ikke er optimalt m.h.t. at gennemføre et GF. Deres utilstrækkelige forudsætninger skal enten styrkes
eller imødekommes ved tilbud om special-tilrettede grundforløb.

B: Målgrupper
Elever med særlige behov for f.eks. stabile sociale rammer, styrkelse af faglige og personli-
ge kompetencer, større klarhed omkring uddannelsesvalg,

c: Initiativer/redskaber

Udbud af spændende grundforløbspakker som varierer m.h.t. varighed, metode og niveau
o 30-40 ugers forløb
o Få lærere og kontaktlærere / forløb
o Elever følges gennem forløbet
o Forløbene er praktisk orienterede med erhvervsrelevante aktiviteter
o Eleverne er i praktik eller virksomhedsforlagt undervisning i flere typer virksomhe-

der
o Der samarbejdes med Væksthuset efter behov

Udbud af grundforløbspakker til elever, som har brug for stabile sociale rammer
o lvf. ovenfor
o Suppleret med events som har til formål at styrke de sociale og personlige relationer

mellem elever på HANSENBERG
Pakkerne suppleres generelt med

o Initiativer, der befordrer et generelt godt undervisnings- og socialt miljø
o Elevgrupper med særlige behov, hvor der er fokus på individuel vejledning og af-

prøvning af flere forskellige fagområder i kombination med virksomhedsforlagt un-
dervisning
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o Praktikaftaler med forskellige virksomheder for afprøvning af forskellige fagområder
og styrkelse af elevens sociale kompetencer

o Gennemførelse af undervisningsaktiviteter med særligt fokus på praksisnær læring i
starten og teori senere i forløbet

D: Effekt
Frafald uden omvalg forventes at kunne nedbringes med ca. 7% via denne indsats, svarende til 25
elever (se bilag for beregning)

Indsatsområde 2: Styrkelse af vejledningsindsatsen overfor eleverne, såvel ved opstart samt i situa-
tioner, hvor en given elev opleves som frafaldtruet - inel. forsøg med udvidelse af kontaktlærerfunktion

A: Beskrivelse af problemstilling
På trods af en intensiv vejledning af elever, som henvender sig til vejledningscenteret og i.f.m. ind-
slusningssamtaler, er frafaldstruede elever ofte usikre på uddannelsesvalg, krav og forudsætninger
for gennemførelse og egne kompetencer. Ligeledes opleves det sociale aspekt af uddannelsesforlø-
bet og manglende overblik over støttemuligheder for nogen som en hindring for gennemførelse.

B: Målgrupper
Principielt alle elever

c: Initiativer/redskaber
Før skole-start:

o Alle elever tildeles ved tilmelding en kontaktlærer
o For alle elever gennemføres en indslusningssamtale forud for eller ved opstart af

skoleophold
o Alle elever får udarbejdet individuel uddannelsesplan, der løbende justeres under

uddannelsen (herunder PAS)
o Der gennemføres RKV (opfølgning efter studiestart), som dannes udgangspunkt for

udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner og valg af grundforløbspakke
o Styrkelse af vejledning af elev i.f.m. valg/ønske om uddannelse der har adgangsbe-

grænsning/kvoteordning
Klar til HANSENBERG" gøres aktiv

o Alle elever gennemfører aktiviteterne
o Systematisk meddelelse til de respektive UU-centre, når en elever frafaldstruet

øget fokus på rammesætning - Alle drøfter gensidige forventninger
Der sættes større fokus på elevers mulighed for opbygning af sociale relationer (fester, intro-
tur, aktivitetsrum, sportdag osv.)
"Væksthus" sættes yderligere i spil
Der udarbejdes klart defineret proces for aktivering af ekstern hjælp/rådgivning
Mentorordning voksen-elev eller elev-elev bringes aktivt i spil
Elevteams bringes aktivt i spil og konceptet videreudvikles
øget mulighed for at kontaktpersoner på skolen kan understøtte særligt frafaldstruede elever
Forsøg med ny organisering afkontaktlærer-ordning
Udarbejdelse af præcise handlingsplaner for elever, som er frafaldstruede

D: Effekt
Frafald (uo) forventes at kunne nedbringes med ca. 5% via denne indsats, svarende til 18 elever.
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Indsatsområde 3: Styrkelse af skole-virksomheds samarbejdet m.h.p. bedre sammenhæng mellem
teori og praksis

A: Beskrivelse af problemstilling
Visse frafaldstruede elever oplever for lille en sammenhæng mellem teori og praksis, eller har lette-
re ved at tilegne sig den nødvendige viden gennem praksisnær undervisning (jvf. indsatsområde 1)

B: Målgrupper
Elever med et større potentiale for gennemførelse via praksisnær undervisning

c: Initiativer/redskaber
Virksomhedsforlagt undervisning og praktik indarbejdes i de fleste grundforløbspakker
Eleverne møder faget og branchen tidligt i uddannelsen
Virksomhedsplaner gøres aktive
Styrkelse af praktikpladsformidlingen på grundforløbene
Antallet af partnerskabsaftaler øges
Der gennemføres en systematisk trepartskontrakt
Der udbydes praktiktrænerkursus for virksomhedernes elevansvarlige
Der foretages opfølgning på ophævede uddannelsesaftaler
Der tages kontakt til LOP-elever kort efter afsluttet grundforløb
Anvendelse af særlige aftaleformer - herunder ny mesterlære - udbygges i.f.t. den enkelte
elev
Praktikvirksomheder inviteres til afslutninger, events. Abent hus m.m.

D: Effekt
Frafald (uo) forventes at kunne nedbringes med 4% via denne indsats, svarende til 13 elever.

Indsatsområde 4: Kalibrering af kategorisering af frafaldsårsager for at øge brugbarheden af stati-
stikken som afsæt for forbedringer og bench-learning på tværs af brancheskoler

A: Beskrivelse af problemstilling
Når frafaldskategorier angives vælges kategorien "Ukendt årsag" lige så ofte, som den ellers hyp-
pigst anvendte kategori, og kan således påvirke statistikken i uacceptabelt omfang.

B: Målgrupper
de af skolens ansatte som angiver den detaljerede årsag til et frafald uden omvalg.

c: Initiativer/redskaber
der opsættes retningslinier for, hvornår "Ukendt årsag" må anvendes
der gennemføres fælles orientering/videreuddannelse af medarbejdere
der gennemføres systematisk samtaler med elever med højt fravær
der udarbejdes systematisk handlingsplaner for elever med højt fravær

D: Effekt
Mere retvisende statistik, og dermed også bedre grundlag for iværksættelse af relevante korrigerende
handlinger.
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