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Selvevaluering EUD 2021-2022 
 

Tema  

Kvalificere fastholdelsesarbejdet for elever optaget ved optagelsesprøve/samtale på SOSU uddannelserne. 

Indhold 

For denne målgruppe skal vi mindske frafaldet på grundforløb samt frafald i overgang fra grundforløb til 

hovedforløb ( 6 måneder efter endt grundforløb). 

Data:  Gennemførelse af grundforløb 2019 på ZBC 

Antal 
elever  

Antal frafaldne 
elever med 
prøve/samtale 

Gennemførelsesprocent 
ordinære elever 

Gennemførelsesprocent 
Elever optaget ved 
prøve/samtale 

Afvigelsesprocent 
mellem de 2 
elevgrupper 

3075 30 72% 68% 0.03 

 

Frafald i overgangen mellem GF og HF i 2019 (6 måneder efter endt GF)  

Antal 
elever 

Ingen overgang til HF- elever 
der opfylder afgangskravene 

Ingen overgang til HF- 
bestået prøve og 
samtale. 

Forskel i 
frafaldsprocent 

Antal frafaldne elever 
optaget ved prøve-
samtale 

2336 27% 45% 0,18 32 

 

Mål  

At fuldførelsen for de elever, der optages ved optagelsesprøve og/eller samtale, ikke må afvige væsentligt 

fra fuldførelsen for de elever, som opfylder adgangskravet. 

Vores mål er således af forbedre de i ovenstående tabel røde procenter, så de nærmer sig de ordinære 

elevernes procent. 

Vores Selvevaluering vil tage afsæt i et uddannelsesområde: SOSU – hvorefter erfaringerne herfra vil blive 

formidlet og implementeret til de øvrige EUD uddannelser på ZBC.  

Evalueringsproces 

1. Hvordan er vores procedurer i dag omkring prøver og samtaler. Hvordan gennemføres de - herunder     

    ansvar for gennemførelse og  kvalitetssikring af disse.  Hvordan er vores faktiske praksis?  

2. Hvad kan vi gøre bedre i denne proces – hvor kan vi forbedre, tilføje og optimere? 

3. Hvilke nye tiltag skal vi iværksætte? 

4. Beskrivelse af disse tiltag 

5. Gennemførelse af disse ved optag januar 2022 og August 2022 
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Nedenfor vises oversigt over elever optaget med optagelsesprøve/samtaler i august 
2021 på ZBC 
 

Grundforløb 1, Omsorg, sundhed og pædagogik: I alt 6 elever. 

Grundforløb 2, Social og sundhedsassistent: I alt 18 elever. 

Grundforløb 2, Social og sundhedshjælper: I alt 17 elever. 

 


