Tema for selvevaluering 2019 for Erhvervsuddannelserne : VTU
Handlingsplan for 2019

VTU – Selvevaluering
Input fra Kvalitet, VTU 2018
Hovedrapporten fortæller, at vi er gået tilbage i tilfredshed. Læses alle kommentarer, er der en
gennemgående efterlysning efter, hvem de kan kontakte på skolen og få informationer fra.

Beskrivelse af hvilke forhold som virksomhederne er kritiske overfor
Det drejer sig om manglende information om:
1.
2.
3.
4.
5.

Skoleopholds placeringer
Indhold på skoleperioderne
Hvad der forventes i praktikperioderne – praktikmål på en let forståelig måde
Kommunikation generelt om elevens niveau, mødedisciplin og aktivitet i timerne
Navn, telefon på kontaktperson som virksomhederne kan benytte

Handlinger ZBC 2019
Generelt udarbejdes en on-boarding proces for eleven, hvor de fra begyndelsen af deres hovedforløb vil
blive introduceret til alle ovenstående kritikpunkter. Nedenfor skitseres, hvad ZBC EUD yderligere vil gøre
for at inddrage virksomhederne.

I virksomheden
Praktikkonsulenterne kontakter så vidt muligt alle virksomheder inden for de første 3 måneder. Formålet
med disse besøg er at klæde mestrene/oplæringsansvarlige på til at have elever/lærlinge.

Til besøgene udvikles såkaldte Startpakker, der indeholder informationer om ovenstående manglende
informationer. På den måde bliver tydeliggøres bl.a. placeringer af skoleophold for virksomhederne.
Materialet vil desuden indeholde informationer omkring indhold på skoleophold. Dette udleveres sammen
med praktikmålene, således at der sikres fokus på elevens/lærlingens samlede uddannelse. Der vedlægges
fakta-ark med administrativ kontaktperson pr. uddannelsesområde samt præsentationer af
faglærere/undervisere.

Desuden introduceres oplæringsansvarlige for Elevplan (eller tilsvarende nyt system). Her sikres også, at
det er den rette person, der er den oplæringsansvarlige. På den måde kan fremtidige VTU’er sendes til rette
oplæringsansvarlige.

På skoleophold
Når eleverne/lærlingene er på skolen, er det vigtigste kommunikationsværktøj Elevplan (eller tilsvarende).
Her kan mestrene/oplæringsansvarlig til enhver tid finde informationer omkring eleven/lærlingens
studieaktivitet samt fravær. Her fremgår det desuden, hvem der er kontaktlærer på eleven/lærlingen.

Diverse
ZBC EUD deltager i diverse projekter som bakker op omkring ovenstående; her iblandt Styrket praktik i
regionen. Målet med deltagelsen er bl.a. at styrke samarbejdet med virksomhederne.

Der pågår et arbejde omkring at bryde data fra Ennova-rapporterne yderligere ned for at finde forklarende
faktorer.

