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Rapporten præsenterer SOSU Nykøbing Falsters handlingsplan for øget gennemførelse 2019. 

Denne rapport er godkendt af: 
Bestyrelsesformandens underskrift 

Rapporten for 'Handlingsplan for øget gennemførelse 2019' omfatter: 

Klare mål 
Rapporten præsenterer skolens data for de centrale indikatorer for de fire mal. Skolen skal med udgangspunkt heri vurdere 
udviklingen i egne resultater og ml i forhold til at opfylde reformens fire klare mgl. Derefter skal skolens indsatser, der skal bidrage 
til at nå målene, vurderes og beskrives. Her kan data være med til at identificere områder, hvor der er udfordringer, så skolen bedre 
kan mlrette sine indsatser. Endelig skal skolen fastsætte resultatml for kommende år. Der kan læses mere om opgørelser mv. af 
data anvendt i afsnittet "om data". 

Praktikpladsopsogende arbejde 
Rapporten indeholder ikke data for det praktikpladsopsøgende arbejde, da praktikpladsstatistikken endnu ikke er tilgængelig i 
Datavarehuset. Denne del af handlingsplanen vil derfor blive fremsendt til skolen pr.  mail. 

Det fælles pædagogisk og didaktisk grundlag (FPDG) 
Rapporten præsenterer forskellige spørgsmål. Pa baggrund af spørgsmålene skal skolen beskrive, hvordan der arbejdes med at 
omsætte det FPDG til praksis, og hvordan metoder til at styrke undervisningsdifferentieringen udvikles. Den enkelte skole skal 
beskrive særlige fokusomrder i det FPDG, tydeliggøre de forandringer der forventes opnet, og hvordan den pædagogiske ledelses 
løbende og systematisk vil følge op p, at det FPDG bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning og i skolens læringsmiljø. 
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Klare mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet 

Institution 

SOSU Nykøbing 
F. 

2016 2017 2018 

Antal Antal Antal 
ansøgninger ansøgninger ansøgninger 

65 63 72 

2019 

Antal 
ansøgninger, 
resultatml 

85 

På SOSU Nykøbing F. ser vi en fortsat stigning i antallet af ansøgere til skolens Grundforløb i 

SOSU Nykøbing F. havde i 2018 og vil ligeledes i 2019 have et væsentligt fokus på markedsføring af vores uddannelser, også til den 
helt unge målgruppe der kommer direkte fra grundskolen. 

Vi besøger grundskoler og samarbejder med skolerne omkring konkrete aktiviteter såvel som projekter, der skal medvirke til at 
udbrede SOSU uddannelserne. 

I forbindelse med projekt Grib erhvervsuddannelserne deltager samtlige erhvervsskoler i Region Sjælland.  SKILLS  mesterskaberne 
er i fokus og der arbejdes blandt andet med adoption mellem regionale mestre og deres oprindelige grundskole klasser. På SOSU 
Nykøbing er der sket en adoption mellem en af vores regionale mestre og hendes tidligere grundskole klasse. Hun har været p 
besøg på skolen for at tale om den uddannelse hun er i gang med. Hendes klasse var inviteret til Åbent Hus på skolen og der er 
sponsoreret bus til hele klassen så de kan deltage i DM i  SKILLS  i Næstved i april måned 2019. 
Dette er blot et af eksemplerne på en aktivitet der medvirker til at markedsføre vores uddannelser. 

De seneste to år har vi valgt at gå all in i forhold til vores Åbent Hus arrangement. Et stort set up med stor opbakning fra personale, 
arbejdsgivere såvel som elever har gjort det muligt at skabe et arrangement hvor hele huset syder af 
aktivitet. Der har været mellem 125 - 150 gæster og der har været meget positive tilbagemeldinger såvel som en omfattende lokal 
pressedækning. 

At skabe gode introducerende forløb og et godt samarbejde omkring EUD10 er fortsat højt prioriteret. Også dette område anses for 
et meget væsentligt område når det kommer til markedsføring af vores uddannelser. 
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SOSU Nykøbing F. er endvidere en aktiv del af et campus samarbejde i vores nærområde. I campus ligger en af områdets største 
folkeskoler og vi anser samarbejdet for væsentligt i forhold til at øge kendskabet til de uddannelser der udbydes på SOSU Nykøbing 
F. 

Sidst skal nævnes et nyt samarbejde med Den Frie Fagskole i Vordingborg. Skolen har en  CARE  linje der målrettet arbejder på at 
gøre eleverne klar til at gennemføre en SOSU uddannelse. 
Samarbejdet er nyt, men i løbet af 2019 vil vi: 

• afvikle gensidige besøg på skolerne 
• udveksle materiale med henblik på at Vordingborgskolen får et øget kendskab til indhold og niveau på SOSU Uddannelserne. 
• I uge 8 i 2020 kommer elever fra  CARE  linjen på Vordingborgskolen i Brobygning på SOSU Nykøbing F. 

Samtlige af ovennævnte aktiviteter vil blive evalueret og fulgt med udgangspunkt i ansøger tallet samt løbende evalueringer af de 
enkelte aktiviteter. 

Klare mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb (Status 3 måneder efter gennemført grundforløb, for elever 
der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende år) 

Institution Status 2013 2014 2015 2016 2019 

 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan  

Resultatml 

 

SOSU I hovedforløb Uddannelsesaftale 31,0% 30,1% 31,3% 29,1% 57,5% 32,5% 58,9% 35,8% 59,5% 

 

Nykøbing F. 

 

Skolepraktik 

  

2,3% 8,7% 

 

11,0% 1,3% 10,6% 0 % 
- 

 

Ikke i Frafald under grundforløbet 27,4% 30,0% 
l 

25,2% 29,5% 29,6% 26,5% 
l

 

25,2% 22,9% 23% - 

 

hovedforløb 
Frafald efter grundforløbet 3819% 26,9% 35,1% 27,2% 8,6°h 25,9% 10,3% 25,4% 9% 

- 

  

Ingen aftale, men har haft 

 

2,5% 

 

2,6% 3,8% 3,10/c 4,0% 3, 40/s 3,5 % - 

  

Studiekompetencegivende 
forløb (eux) 

      

 ________ 

0,8% 

_________ 

0% - 

- 

  

Status ukendt 

 

2,4% 5,3% 2,8% 

    

0% 

   

I alt 113 59.858 131 62.346 186 63.353 377 59.939 

 

- 
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Klare mål 2: Socioøkonomisk reference 

2016 

Uddannelses- Frafald 3 mdr efter opnået Socioøkonomisk Forskel (* = 

Institution Afdeling gruppe kvalifikation - gennemsnit reference signifikant) 

SOSU Nykøbing F. SOSU Nykøbing F. Gruppe: Omsorg, 0,36 0,50 0,14* 
(369409) sundhed og 

pædagogik 

På uddannelsestatistik.dk fremgår det, at SOSU Nykøbing F. klarer sig bedre end forventet set i forhold til den socioøkonomiske 

reference. Der ses signifikante differencer mellem faktisk frafald og forventet frafald. 

Klare mål 2: Supplerende indikatorer for frafald 

Institution Frafalds 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

indikatorer 

        

Antal Andel Andel, Antal Andel Andel, Antal Andel Andel, Antal Andel Andel, Antal Andel Andel, Resultat-

   

elever 

 

landsplan elever 

 

landsplan elever 

 

landsplan elever 

 

landsplan elever 

 

landsplan ml 

SOSU Frafald på 11 8,4% 15,9% 23 12,4% 15,0% 53 14,0% 12,5% 44 13,6% 12,1% 

    

Nykøbing F. grundforløbet 

               

15% 

 

1. og 2. del 

                 

(afbrud u. 

                 

omvalg, 3 mdr. 

                         

efter tilgang)  

         

Frafald på 20 5,9% 9,0% 10 3,7°Æ 8,9% 15 5,7% 7,0% 34 11,8% 7,1% 

     

hovedforløb 

               

9,5% 

 

(afbrud u. 

                 

omvalg, 3 mdr. 

                         

efter tilgang)  

         

Frafald i 

         

15 25,9% 8,9% 10 22,2% 8,9% 

  

overgang ml. 

          

# 

  

# 

 

S% 

 

grundforløbets 

                 

1. og 2. del 

                 

(ikke igang med 

                 

GF2 1 måned 

                 

efter 

                 

gennemførelse 

                         

af GFl)  
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Frafald i 54 58,1% 46,4% 41 46,1% 46,0% 54 21,9°Io 40,4% 38 18,3% 37,1% 

     

overgang ml. 

           

# 

   

15% 

 

grund- og 

                 

hovedforløb 

                 

(ikke i gang 

                 

med 

                 

hovedforløb 3 

                 

måned efter 

                 

gennemførelse 

                         

af GF2)  

        

# SOSU Nykøbing gør opmærksom på at disse tal er centralt genererede og ikke nødvendigvis stemmer overens med skolens opgørelser 

Vurdering af udviklingen i resultater 

På SOSU Nykøbing F. oplever vi en stor søgning mod grundforløb 2. Den store søgning mod GF2 mod den Pædagogiske Assistent 

uddannelse har hele tiden været der, men også mod Grundforløb 2 mod Social- og sundhedshjælper og Social- og 

sundhedsassistent uddannelsen er der en stor søgning. Der kan være et dilemma i dette da elevernes videre forløb afhænger al 

hvor mange hovedforløbs aftaler der indgås. På SOSU Nykøbing har arbejdsgiverne været meget indstillede på at indgå flere 

uddannelsesaftaler end minimums dimensioneringen kræver. Dette er meget positivt. Det vil opleves uhensigtsmæssigt på alle 

måder hvis elever der har gennemført et grundforløb 2 og som derved er kvalificeret til at gå videre på et hovedforløb ikke har 

mulighed for at få en uddannelsesaftale og dermed komme videre. Dette både set i lyset af målene om at flere skal gennemføre en 

uddannelse og i lyset af det meget store behov for arbejdskraft der er inden for sektoren. Et behov der vil øges yderligere i de 

kommende år. 

Tidligere var Social- og sundhedshjælper uddannelsen en forudsætning for at påbegynde Social- og sundhedsassistent uddannelsen. 

En Social- og sundhedsassistent elev havde således altid den ballast med som en social- og sundhedshjælper uddannelse giver. 

På nuværende tidspunkt er ovennævnte ikke længere tilfældet idet de to uddannelser nu er to selvstændige uddannelser. Det 

betyder at en Social- og sundhedsassistent uddannelse kan påbegyndes i år efter endt grundskole og uden de kompetencer som en 

Social- og Sundhedshjælper uddannelse giver. Det er og har været en stor omvæltning specielt for praktikken i kommunerne der 

modtager Social- og sundhedsassistenteleverne i praktik meget hurtigt efter uddannelsesstart. De meldinger der kommer fra 

praktikken bærer da også præg af at forandringen mærkes og at den kan være væsentlig, men udfordringen tages op på en positiv 

måde og på SOSU Nykøbing F. har vi ikke set det katastrofalt store frafald på hovedforløb mod Social- og 

sundhedsassistentuddannelsen som andre skoler har oplevet. 

r;1 
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Beskrivelse og vurdering af indsatser 

Pao  SOSU Nykøbing F. finder vi et øget fokus på overgange relevant. Det kan være overgange fra grundforløb til hovedforløb eller 

overgange mellem skole og praktik. Sidstnævnte vælger vi i 2019 at have en særlig indsats omkring. 

Det har igennem tiden forholdt sig sådan at en overgang mellem skole og praktik kunne være svær. Når den overvejende normative 

tilgang på skolen møder praksis skaber det naturligvis undring og også nogle gange frustration hos eleven. Beskrivelserne om 

praksis chok er mange. I praksis er der igennem mange år arbejdet rigtig meget indenfor området uddannelse og vejledning af 

elever. Der er en stor opmærksomhed omkring læring og målopfyldelse. I løbet af skoleperioderne opnår undervisere, kontaktlærer 

og uddannelseskonsulent et godt kendskab til den enkelte elevs måder at lære på samt de udfordringer der kan være forbundet 

med læringen. 

I forbindelse med et tværgående projekt der netop har fokus på praktik, vil vi planlægge et fast besøg hos elever der går i praktik. 

Den detaljerede planlægning har ikke fundet sted endnu og den involvering af praktikken som også skal være tilstede er ej heller p 

plads endnu. Fokus skal ligge på hvordan opstarten er  get  i praktikken og et fokus på om der er erfaringer fra tiden på skolen, der 

med fordel kan inddrages i forhold til praktiktiden. Mødet skal formentlig ligge cirka 3 uger inde i praktikken. 

Vi vil naturligvis med nysgerrighed følge om der ses nogen forskel i frafaldet på baggrund af ovennævnte vel vidende at det kan 

være umuligt at isolere en enkelt indsats. 

Derudover fortsætter vores allerede eksisterende indsatser. 

• Kontaktlærer ordning 

• Kontakt til uddannelseskonsulenter 

• Tildeling af lokal mentor ved behov 

• Tildeling af  coach  samtaler hos ekstern  coach  ved behov 

• Et generelt rigtig godt samarbejde med praksis/arbejdsgiverne omkring elevernes uddannelse. 

FA 
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Klare mål 3: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 

  

2016 2017 2018 1. halvår 2019 

Institution 

 

Antal Andel Andel, Antal Andel Andel, Antal Andel Andel, Resultatmål, 

    

landsplan 

  

 landsplan 

  

 landsplan andel 

SOSU Nykøbing Fuldførte med fag 

  

11,1% 47 16,6% 17,8% 15 23,8% 18,0% 15% 
F. 

     

på ekspertniveau  

      

Tilgang til fag på 

  

6,8% 

  

9,3% 6 2,6% 12,3% 8 % 

 

højere niveau end 

                

det obligatoriske  

      

Tilgang eux 19 4,3%1 9,3°h 

  

 10,1% 

  

 12,2% 0% 

 

Tilgang talentspor 18 6,8% 6,5% 

  

 6,0% 

  

 5,4% 5% 

Vurdering af udviklingen i resultater 

Pao  SOSU Nykøbing F. arbejder vi for at samtlige elever skal blive så dygtige som muligt. De dygtigste elever har mulighed for og 
vejledes til at tage enkelte eller flere fag på ekspertniveau. Nogle elever gennemfører uddannelsen på et talentspor, mens andre 
gennemfører enkelte fag på ekspertniveau. 

Vi har set en tendens til at elever, der har valgt ekspertniveau fravælger dette igen. Begrundelsen er ikke altid, at de har svært ved 
at gennemføre på det højere niveau. Ofte ser vi, at elevernes begrundelse er den, at de hellere vil få en høj karakter på det 
avancerede niveau frem for en lavere karakter på ekspertniveau. De giver udtryk for, at de ikke har tiltro til, at fremtidige 
uddannelsesinstitutioner eller arbejdsgivere vil have kendskab til forskellen på de to niveauer. 

Ifølge Uddannelsesstatistik.dk fremgår det at 6,8 % af eleverne på SOSU Nykøbing F. er registreret på et talentspor. Det betyder at 
der fortsat frem til nu har været en svag stigning i antallet af elever på talentspor. 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 

For elever på ekspert niveau planlægges der i et vist omfang særlige aktiviteter og de varetager særlige roller såsom deltagelse i 
ambassadør arbejde mv. 
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Da talentsporet fra 2020 udfases vil vi generelt på SOSU Nykøbing F. fokusere  PL  at elever der magter det vejledes til at vælge og 
gennemføre fag på ekspertniveau så ledes, at eleverne bliver så dygtige som muligt. De elever der allerede er i gang med en 
uddannelse på talentspor forventes at kunne færdiggøre uddannelsen på talentsporet. 

Vi vil fortsat tilstræbe at udfordre vores elever således, at de  fr  muligheden for at dygtiggøre sig. Dette kan ske i den daglige 
konkrete undervisning såvel som på de tværgående aktiviteter. 

Klare mål 3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 

 

2014 2015 2016 

Institu Beskæftig Beskæftigelsesfr Antal Antal Beskæftig Beskæftigelsesfr Antal Antal Beskæftig Beskæftigelsesfr Antal Antal 
tion elses- ekvens, færdig- færdig- elses- ekvens, færdig- færdig- elses- ekvens, færdig- færdig-

  

frekvens landplan uddann uddann frekvens landplan uddann uddann frekvens landplan uddann uddann 

   

ede ede, 

  

ede ede, 

  

ede ede, 

    

landspl 

   

landspl 

   

landspl 

    

an 

   

an 

   

an 

SOSU 0,75 0,72 269 33.449 0,74 0,73 284 32.215 0,75 0,75 287 31.802 
Nykøbi n 

            

g F. 

            

Afgrænsninger i figuren 

Beliggenhedsregion Region Sjælland 

Institution SOSU Nykøbing F. 

Uddannelsesgruppering Alle 

Elevtype Alle 

Vurdering af udviklingen i resultater 

Ifølge uddannelsesstatistik.dk ligger beskæftigelsesfrekvensen for SOSU Nykøbing F. svarende til eller over landsgennemsnittet. 

Virksomhederne tilknyttet SOSU Nykøbing F. efterspørger til stadighed flere social- og sundhedshjælper og social- og 
sundhedsassistent uddannede. Kommunerne giver udtryk for, at der er behov for flere social- og sundhedshjælpere svel som 
social- og sundhedsassistenter. Nykøbing Sygehus prioriterer fortsat ligeledes at ansætte social- og sundhedsassistenter. Behovet 



Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 

SOSU Nykøbing Falster SOSU:  

vil stige yderligere i den kommende tid. De tre kommuner som SOSU Nykøbing F samarbejder med har i et vist omfang prioriteret 
at ansætte flere elever end minimums dimensioneringen foreskriver, hvilket er meget positivt. 

Når SOSU Nykøbing F. har foretaget holdvise stikprøver for at se på hvor de pædagogiske assistenter befinder sig efter afsluttet 
uddannelse, så fremgår det, at der ikke er stor ledighed. Det kan se ud som om de pædagogiske assistenter, har sværere ved at 
opn fastansættelse lige efter afsluttet uddannelse. De bliver ofte ansat i vikariater, og endelig er der en gruppe der videreuddanner 
sig på et af de områder hvor pædagogisk assistent uddannelsen giver adgang. 

Klare mål 4: Elevernes trivsel 

  

2016 2017 2019 

Institution 

 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
 landsplan  

Resultatmål 

SOSU Nykøbing F. Elevtrivsel (Generel 4,2 
indikator)  

4,0 4,2 4,0 4,4 

 

Egen indsats og motivation 4,4 4,2 4,3 4,2 4,5 

 

Egne evner 4,0 4,0 3,9 4,0 4,2 

 

Fysiske rammer 3,8 3,6 3,9 3,7 4,0 

 

Læringsmiljø 4,1 4,0 4,2 4,0 4,4 

 

Praktik 4,3 4,1 4,3 4,0 4,5 

 

Velbefindende 4,4 4,3 4,4 4,3 4,6 

Afgrænsninger i figuren 

Beliggenhedsregion 

Institution 

Uddannelsesgruppering 

Elevtype 

Region Sjælland 

SOSU Nykøbing F. 

Alle 

Alle 
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Vurdering af udviklingen i resultater 

Vi kan med glæde konstatere, at den høje elevtrivsel som har kendetegnet SOSU Nykøbing F. også viste sig i  ETU  2018. På stort set 
alle parametre ligger SOSU Nykøbing F. fortsat højere end landsgennemsnittet. Også i 2018 forholdt det sig således at 
spørgsmålene der handler om elevernes egen indsats ligger marginalt lavere end landsgennemsnittet. Derudover ligger SOSU 
Nykøbing F. lavere end vanligt når det kommer til vurdering af undervisningsforhold såsom borde, stole mv. Dette kan virke 
overraskende da vi er kendetegnet ved at være en skole med nyere inventar. Årsagen til den lavere score skal måske findes i at der 
på skolen har været fokus på udskiftning af stole - at finde stole der tilfredsstiller alle kan være svært. 

I det store hele tegner  ETU  2018 et billede af en gruppe elever, der trives med deres praktik, deres undervisere og deres 
elevkammerater og de ting de i øvrigt bliver mødt af undervejs i deres uddannelse. 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 

På SOSU Nykøbing F. har vi til stadighed fokus på at skabe et miljø, der gør at eleverne kan trives og koncentrere sig om deres 
uddannelse. Vi understøtter så vidt muligt de ønsker eleverne fremkommer med og har således også støttet etableringen og driften 
af en fredagsbar der gør det muligt for eleverne at mødes på tværs af hold og uddannelser. Det øger elevernes kendskab til 
hinanden og skaber et grundlag for en højere trivsel. 

Skolens  lounge  område er nu veletableret og der serveres kaffe og te hver morgen fra 7.30. Skiftende grupper af elever møder en 
halv time før undervisningsstart for at få en god og stille start på dagen. De samles på tværs af uddannelser og hold, og det er 
tydeligt at de drøfter deres forskellige erfaringer med uddannelserne. Det skaber netværk og gør det lettere for eleverne at søge 
hjælp, når der er behov for det. 
Andre elever kan ikke møde tidligere, men kommer forbi  lounge  området for at sige godmorgen og for at tanke en kop kaffe eller te, 
som de tager med sig når de går til undervisning. 
I det omfang det er muligt, er der en medarbejder i loungeområdet fra morgenstunden. 

I løbet af ugen er der om eftermiddagen  workshops  - det drejer sig fx om hjælp til naturfag, farmakologi og hjælp til at skrive den 
gode ansøgning. 

Elever der udfordres undervejs i uddannelsesforløbet tilbydes hjælp, i det omfang det ligger inden for skolens formåen. Af særlige 
tiltag kan nævnes skolens interne mentorkorps og tilbud om  coach  samtaler. Også dette kan medvirke til at eleverne trives og 
gennemfører deres uddannelse. 
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Elevernes trivsel i praktikken er rigtig god. Ikke desto mindre er skiftet mellem skole og praktik et område hvor vi ved at der er stor 
risiko og at eleven bliver frafaldstruet med deraf følgende risiko for afbrud af uddannelse. Som tidligere nævnt i denne 
handlingsplan har vi derfor valgt at være en del af et projekt der netop har fokus på dette område. 

Det vil altid være en udfordring når det kommer til at evaluere om de forskellige indsatser virker. Det kan være svært at isolere 

indsatserne. I den sidste ende vil vi kigge på antallet af elever der gennemfører deres uddannelse. 

Klare mål 4: Virksomhedstilfredshed 

 

2016 

 

2017 

 

2019 

Institution Resultat Resultat, Resultat Resultat, Resultatmål 

  

landsplan 

 

landsplan 

 

SOSU Nykøbing Virksomhedstilfredshed 8,15 7,48 8,15 7,47 8,30 
F. (Generel indikator) 

     

Virksomhedens oplevelse af 8,30 7,20 8,33 7,19 8,50 
samarbejdet med skolen 

     

Virksomhedernes oplevelse 7,89 8,08 7,82 8,07 8,10 
af eleverne 

     

Afgrænsninger i figuren 

Beliggenhedsregion 

Institution 

Uddannelsesgruppering 

Elevtype 

Region Sjælland 

SOSU Nykøbing F. 

Alle 

Alle 
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Vurdering af skolens resultater 

Svarene i Virksomhedsundersøgelsen (VTU) 2018 har vist at SOSU Nykøbing F. igen ligger helt i top set i forhold til de 
øvrige SOSU skoler. Skolens samlede omdømme, samt skolen set som en professionel institution, tangerer landets 
bedste. 

På to områder scorer SOSU Nykøbing F. knapt så godt. Det gælder områderne: 
• Virksomheden ved hvad eleverne arbejder med i skoleperioderne 
• Virksomheden har de nødvendige informationer om eleverne i skoleperioderne. 

47 blev spurgt og 27 svarede, svarende til en gennemførselsprocent på 57%. Respondenterne består altovervejende af 
uddannelsesansvarlige personer. 

Beskrivelse og vurdering af indsatser 

I 2019 vil vi undersøge nærmere hvad ovenstående er et udtryk for og hvordan SOSU Nykøbing F. kan forbedre os p 
disse områder. Det er væsentligt at kvalificere besvarelsen yderligere. Dels fordi besvarelserne beror på et forholdsvis 
lille grundlag (27 besvarelser) og dels for at få flere nuancer frem. Besvarelserne kan kvalificeres i skolens Lokale 
Uddannelsesudvalg (LUU) og i skole- praktikforum. Dette vil være afgørende for hvilke tiltag der skal iværksættes for at 
forbedre området. 

Virksomhedernes viden om hvad eleverne arbejder med i skolen vil fx kunne højnes ved at planlægge temadage hvor 
praktikkens vejledere møder skolens undervisere. Her vil vejledere såvel som undervisere blive klogere på hvad 
praktikken hhv, skolen arbejder med og hvordan det gribes an. Dette med henblik på at nå uddannelsens ml p højest 
mulige niveau. 

SOSU Nykøbing F. har et vel etableret samarbejde med virksomhederne. Dette gælder både på det overordnede niveau 

i skole- praktikforum og i forhold til det nære samarbejde mellem praktikvejleder og skolens medarbejdere. 
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Praktikpladsopsøgende arbejde 

Data for eleverne 3 måneder efter afsluttet arundforlob 

Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2? 
Institution OPGØRELSESPERIODE 2016 2017 2019 

 

(Periode hvor kvalifikationen er 14.2016 - 31.3.2017 1.4. 2017 - 31.3.2018 1.1.2019 -

  

opnået) 

  

 31.12.2019 

  

Antal, Andel, Andel, Antal, Andel, Andel, RESULTATMAL, 

 

INDIKATORER institution institution Landsplan institution institution Landsplan andel 

 

I  hoved- I  aftale 

  

43% 22 67% 51% 70 % 

 

forløb 

          

I  skolepraktik 

  

13% 

  

13% 0% 

 

Ikke i Praktikpladssøgende 

  

3% . 

 

2% 15% 

 

hoved-

                    

forløb 

  

Ikke praktikpladssøgende  

    

15% 

Note: Tabel i viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation 
til hovedforløb. 

Vurdering af udviklingen i resultater 

Efter vel gennemført grundforløb 2 er der fortsat gode muligheder for at få en uddannelsesaftale pao  et af skolens hovedforløb. SOSU 
Nykøbing F. ser en stor søgning mod samtlige grundforløb 2. 

Grundforløb 2 mod pædagogisk assistent uddannelsen er kvotebelagt. Der er cirka fire gange så mange ansøgere som der er 

pladser. 

Grundforløb 2 mod social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent uddannelserne - ogsao  her er der en større søgning 
end svarende til det antal hovedforløbs pladser der er til rdighed. Det betyder at der er elever der gennemfører et grundforløb 2, 

men som ikke umiddelbart  fr  en uddannelsesaftale på et af skolens hovedforløb. Det betyder at der er en risiko for at personer der 

14 



Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 
SOSU Nykøbing Falster sosu? 

er kvalificeret til at gå i gang med et hovedforløb går tabt for området. Nogle af dem søger igen og vender dermed tilbage. Andre  fr 

arbejde og vender ikke tilbage. Derudover vil nogen påbegynde andre uddannelser. 

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 

I 2019 vil SOSU Nykøbing F have fokus på opbygningen af en balance mellem standardiserede forløb og metodefrihed. Dermed 
fortsættes tidligere års diskussion af hvordan kvaliteten på uddannelserne fastholdes eller øges, ved at strukturere 
undervisningsforløb og samtidig kan medvirke til at frigive ressourcer til andre opgaver. Der er i 2018 blevet arbejdet godt med 
omrdet og vi er net et godt stykke af vejen. Vi ønsker fortsat at drøfte og arbejde inden for følgende dele af området: 

• At kvalitetssikre vores forløb 
• At drøfte hvordan standardisering af forløb kan medvirke til at fastholde samt højne kvaliteten i undervisningen. 
• At gøre det muligt at slå hold sammen hvis de bliver uhensigtsmæssige  sm 
• At gøre det muligt at lave samlæsning i enkelte timer eller forløb 
• At mindske meget individuelle tilgange 
• At øge konsensus 
• At øge gennemskueligheden i uddannelsesforløbene for eleverne 
• At drøfte hvordan den enkelte kan føle ejerskab til det standardiserede forløb 

Uddannelsescheferne vil overvære undervisning efter standarden "den didaktiske samtale", med henblik på at kvalificere dialogen, 

chef og underviser imellem. 

Der skal helt konkret måles p: 

o De standardiserede forløb udarbejdes på en made, der gør at de kun minimalt skal tilrettes fra hold til hold 

o At der er lektionsplaner på minimum ugeniveau 

o Standardiserede digitalt distribuerede undervisningsforløb i Meebook 

o Standardiseret undervisningsmateriale på alle fag og forløb, der som minimum skal fungere som udgangspunkt for 

afvikling af undervisningen 

Ledelsen vil fortsætte arbejdet med de standardiserede undervisningsforløb i 2019 i samarbejde med det undervisende personale. 
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Det forventes at der fremadrettet vil arbejdes med denne balance for standardiseringer af forløb tillige med at der afsøges nye veje i 

forbindelse med optimeret brug af digitale platforme der passer til erhvervsuddannelser. 

Styrket undervisningsdifferentiering 

På SOSU Nykøbing F har vi fokus på undervisningsdifferentiering ved at: 

• Arbejde med evidensbaserede undervisningsmetoder 

• Arbejde med professionelle læringsfællesskaber 

• Arbejde med fokus på og udvikling af metoder til feedback og formidling af denne viden til eleverne 

• Udarbejde opgaver på flere niveauer til brug for differentieret undervisning. 

På enkelte andre skoler har man lagt sig fast på bestemte undervisningsmetoder. Det kan være  Cooperative Learning,  Problembaseret 

læring eller andre evidensbaserede metoder. På SOSU Nykøbing F. har vi ikke lagt os fast udelukkende på en bestemt metode, hvilket 

kan være godt set i forhold til differentiering. Netop metode friheden kan give mulighed for differentiering. 

Ved at tilrettelægge undervisningen på forskellige måder kan der tages hensyn til elevens samlede forudsætninger. Med udgangspunkt 

i elevernes behov, kan underviseren udvikle og afprøve metoder til at forklare det faglige stof på forskellige måder, eller give feedback 

til eleverne på forskellige mder. 

På alle forløb, grundforløb såvel som hovedforløb, er der fokus på elever med særlige behov. Dette fokus starter allerede i forbindelse 

med optaget, idet vi ved at en hurtig indsats er af største betydning. Eleverne bliver screenet for læse- skrivevanskeligheder og 

udfordrede elever  fr  tilbudt  IT-rygsæk. 

I 2019 vil vi optimere fokus på støtte til elever, der har behov for ekstra hjælp til fagene naturfag og farmakologi idet der vil blive fast 

lektieværksted med en fagperson fra dette område ligesom det ventes at vi sidst på året uddanner en underviser til den særlige rolle 

det er at forestå FVU-matematik. 

Ved hjælp af ovennævnte metoder kan vi tilbyde alle elever uanset niveau en undervisning der løfter dem så de bliver så dygtige som 

muligt og som gør at de med størst mulig sandsynlighed kan nå uddannelsens mål. 
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