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Indledning 
På SOSU Nykøbing udvikler vi løbende ledelsesinformation og informationen til bestyrelsen. Denne kvartalsrapport er et udtryk for ønsket om at 

samle så meget som muligt af informationen til bestyrelsen i én rapport, der har til hensigt at afdække hvorledes SOSU Nykøbing har performet i det 

forgangne kvartal.  

Den overordnede ramme for kvartalsrapporten er de klare mål fra erhvervsskolereformen, der trådte i kraft pr. 1/8 2015.  

 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 

 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse 

 Eleverne skal udfordres så de bliver så dygtige som de kan 

 Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 

Det er ikke i hver kvartalsrapport at der er nyt under hvert mål hvorfor de udgår, samtidig kan der optræde emner, som vi finder kan være relevant 

for skolens bestyrelse.  
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Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 
I Erhvervsskolereformen indgår målet om at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte (eller inden for et år) efter 9. eller 10. klasse i 

2020. Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025.  

Den 12. august 2019 startede de nye GF1 elever. Vi måtte konstatere at der i Vordingborg kun var beskedne 5 ansøgere hvoraf de 4 skulle omkring 

FGU før opstart på GF1. Det var dermed ikke muligt for os at oprette et GF1 hold i Vordingborg hvilket vi ser på med stor ærgrelse og alvor.  Der 

arbejdes målrettet på, at SOSU Nykøbing igen i 2020 opretter GF1 i afdelingen i Vordingborg. Dette sker blandt andet via deltagelse i Vordingborg 

Festuge hvor der var stand i gågaden samt deltagelse i diverse uddannelsesdage på uddannelsesinstitutioner i Vordingborg. Derudover er der fortsat 

stor fokus på brobygningsforløb samt arbejdet med at tydeliggøre muligheden for at vælge GF1 og GF2SU på SOSU Nykøbing´s afdeling i Vordingborg.  

 
2017 2018 2019 

GF 1 Vordingborg 17 16 0 

GF 1 Nykøbing 56 65 61 

I alt  73 81 61 

Kilde: Data stammer fra de løbende opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenter. 

 

Søgetallene på GF1 skal ses op mod det samlede antal unge. Det er således interessant at se på hvor mange unge 15-19 årige der potentielt kan søge 

GF1 på SOSU Nykøbing. Herunder ses befolkningsfremskrivning for de fire alderstrin i de tre kommuner for hhv. mænd og kvinder. Tallene 

understreger vigtigheden af et øget fokus på rekruttering. 
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Kilde: www.statistikbanken.dk  

Befolkningsfremskrivning 2019 efter køn, område, alder og tid
Enhed: antal

2020 2025 2030

Mænd Guldborgsund 15 år 317 312 258

16 år 356 332 262

17 år 350 341 304

18 år 353 345 312

19 år 347 326 307

Lolland 15 år 214 202 180

16 år 205 195 173

17 år 206 193 178

18 år 224 195 163

19 år 224 197 175

Vordingborg 15 år 279 247 208

16 år 296 276 219

17 år 262 254 216

18 år 289 293 239

19 år 289 287 244

Kvinder Guldborgsund 15 år 305 294 269

16 år 305 292 263

17 år 320 312 276

18 år 356 346 294

19 år 342 330 297

Lolland 15 år 227 185 158

16 år 211 195 154

17 år 197 209 176

18 år 199 198 183

19 år 214 176 164

Vordingborg 15 år 283 230 213

16 år 293 266 203

17 år 265 258 207

18 år 262 265 236

19 år 273 248 225

8263 7799 6756

http://www.statistikbanken.dk/
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I august former de nye GF 2 hold sig også, de har opstart først i august.  Nedenstående diagram viser udviklingen i antal ansøgere fra 2017 til 2019.   

 

*Antal ansøgninger er et udtryk for hvor mange ansøgninger der er kommet via optagelse.dk, og ikke hvor mange der nødvendigvis optages på GF2. 

SOSU Nykøbing F deltager fortsat i alle relevante arrangementer på folkeskoler samt arrangementer på uddannelsesinstitutioner i Lolland, 

Guldborgsund og Vordingborg Kommune. Vi medvirker ved Åbent Hus arrangement på Nykøbing Sygehus hvor alle sygehusets fag er repræsenteret, 

herunder også social- og sundhedsassistentuddannelsen. SOSU Nykøbing afholder eget Åbent Hus arrangement, hvor der de sidste år har været ca. 

125 besøgende. Skolen modtager løbende henvendelser fra skoler der ønsker at besøge SOSU Nykøbing. Sådanne forespørgsler tager vi altid positivt 

imod og vi viser gerne skolen og vores uddannelser frem. 

Derudover deltager vi i projekterne Fra folkeskole til erhvervsuddannelse samt projektet Brobygning. Begge projekter har fokus på at tydeliggøre de 

muligheder en erhvervsuddannelse giver. Det er vores oplevelse at der stadig er grundlag for at øge denne viden hos vejledere og underviserne på 
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grundskolerne. Der har hidtil være fokus på vejlederne, men idet en række af grundskoleeleverne ikke tilbringer nævneværdig tid sammen med 

vejlederne, så vil det være vigtig også at have fokus på info til underviserne i grundskolen. Eleverne tilbringer i det daglige rigtig mange timer sammen 

med deres undervisere og det er vigtigt at de kan understøtte elevernes eventuelle ønske om at søge ind på en af vores uddannelser. Projektet 

Brobygning stiler netop mod dette område og vi er ved at være klar til at afprøve det første forløb hvor vi mødes med underviserne på en 

nærliggende grundskole.  
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Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse 
I erhvervsskolereformen optræder ønsket om at fuldførelsen blandt elever på erhvervsskolerne skal stige fra 52 % til mindst 67% i 2025. Indikatorerne 

som skal indikere om vi er på rette vej er fuldførelsesprocenten, frafald på Grundforløb 1, Grundforløb 2 samt Hovedforløb (SSH, SSA og PA) og 

overgangen mellem grundforløb og hovedforløb.  

Q1 og Q2 - Afsluttede 
grundforløb ***        
        

Hold 

Startantal Antal 

gennemførte 

I procent Videre på 

GF 2 

I procent Videre på 

hovedforløb 

I 

procent 

GF1 august 18, hold 1 22 15 68 14 93     

GF 1 august 18, hold 2 22 17 77 12 71     

GF 1 august 18, hold 3 21 17 81 13 76     

GF1 august 18, Vordingborg 18 14 78 11 79     

GF2 SSH/SSA sept. 18 hold 1 32 25 78     17 68 

GF2 SSH/SSA sept. 18 hold 2 30 24 80     14 58 

GF2 SSH/SSA sept. 18 hold 3 31 23 74     12 52 

GF2 SSH/SSA sept. 18 hold 4 29 22 76     11 50 

GF2 SSH/SSA september18 Vord. 26 20 77     8 40 

GF2 PA september 18  30 24 80     19 79 

GF i alt (Q1 2019) 261 201 77 50 # 80 # 81 ¤ 58 ¤ 

GF i alt (Q1 2018) 215 167 78 42 76 85 76 

Kilde: Data stammer fra den løbende månedlige opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenter. *Procenten er taget af antal gennemførte.  

**Medtager kun elever der fortsætter på hovedforløb på SOSU Nykøbing Falster ej ZBC. *** Der har ikke været yderligere afsluttede grundforløb i Q2, 

hvorfor oversigten er éns med Q1. #aggregerede tal udelukkende for GF1  ¤ aggregerede tal udelukkende for GF2 
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Q1, Q2 - Afsluttede Hovedforløb 

Hold  Startantal Antal gennemførte I procent 

SSA januar 17 merit 26 13 50 

SSH januar 18 35 21 60 

PA januar 17 20 18 90 

HF i alt  81 52 67 

 

Kilde: Data stammer fra de løbende opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenter. Der er under uddannelsens forløb ofte stor udskiftning på 

holdene, det er derfor ikke nødvendigvis de samme elever som starter på holdet der færdiggør deres uddannelse på samme hold.  

På SOSU Nykøbing findes der en række tiltag der medvirker til at øge gennemførelsesgraden på skolens uddannelser. Med henblik på at danne et 

overblik over disse tiltag er er udarbejdet et dokument. Dette dokument er udleveret særskilt som bilag til bestyrelsen. 
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Q2 - Aktive hold Grundforløb  

 

Hold Startantal 
Antal Q1 pr  

15.3.19 
I procent 

Antal Q2 pr 
15.6.19 

I procent 

GF2 SU januar 19 hold 1 35 31 89 27 77 

GF2 SU januar 19 hold 2 51 46 90 35 69 

GF2 SU januar 19 hold 3 35 33 94 29 83 

GF2 SU januar 19 Vord. 25 26 104 23 92 

GF2 PA januar 19 35 34 97 32 91 

I alt 181 170 95 146 82 

 

Kilde: Data stammer fra de løbende opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenter.   
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Q2 - Aktive hold Hovedforløb 

 

Hold Startantal Antal Q1 I procent Antal Q2 I procent 

SSA januar 17 ord. 29  28* 97 29 100 

SSA august 17 ord. 31 18 58 18 58 # 

SSA november 17 merit 40 34 85 32 80 

SSA februar 18 ord. 36 21 58 18 50 # 

SSA maj 18 merit 31 28 90 26 84 

SSA juli 18 ord. 35 29* 83 25 71 

SSA september 18 merit 28 23 82 22 79 

SSA februar 19 ord. Hold 1     2020 19 95 15 75 

SSA februar 19 ord. Hold 2 22            22            100 18 82 

SSA maj 19 merit 30   30 100 

SSH juli 18 45 42 93 37 82 

SSH februar 19 hold 1 18* 20 111 22 122 

SSH februar 19 hold 2 19 17* 89 17 89 

SSH april 19 25   25 100 

PA august 17 30 23 77 24 80 

PA januar 18 28 18 64 18 64 # 

PA august 18 31* 26 84 26 84 

PA februar 19 25 25 100 25 100 

HF  ialt 522 393 85 427 83 
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Kilde: Data stammer fra den løbende opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenten. Der kan opleves ændringer i antallet af elever på foregående 

kvartal (*) Dette skyldes at elevafbrud/tilgang kan ske efter kvartalets afslutning med tilbagevirkende kraft. #opfølgning på disse hold finder sted på 

mødet. 

SOSU Nykøbing deltager i projektet ”Styrket praktik i region Sjælland”. Projektets formål er, at flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse ved at 

alle hovedforløbs elever får besøg i praktikken inden for prøvetiden.   

Ved besøget er der i projektet lagt op til at elev, praktikvejleder og repræsentant fra skolen (i dette tilfælde en uddannelseskonsulent) mødes og kan 
drøfte, hvordan eleven er kommet i gang med praktikken og om der opleves nogen udfordringer. Der er således udelukkende fokus på eleven og 
dennes trivsel.  
 
Efter hvert besøg registreres besøget og der givet et mærke: 
-Styrket praktik – dialog med virksomheden 
-Styrket praktik – eleven har brug for hjælp. Har eleven brug for hjælp, aftaler uddannelseskonsulenten nyt besøg eller andre tiltag. 
 
Da projektet endnu er i den tidlige start er det endnu for tidligt at se på om det har en indvirkning på gennemførelsen. Dette til vi dog følge 
fremadrettet. Med henblik på at kunne følge en udvikling vil det være relevant at fastlægge måltal for de 3 uddannelser – velvidende at mange 
parametre spiller ind i forhold til elevernes gennemførelse. 
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Eleverne skal udfordres så de bliver så dygtige som de kan 
Med talentsporets ophør blev skolens ledelse af Det Lokale Uddannelsesudvalg (herefter LUU) bedt om at komme med et udspil til hvordan der sikres 

at elever udfordres og bliver så dygtige som de kan.   

Også før indførelsen af talentspor havde vi på SOSU Nykøbing fokus på metoder til differentiering af niveauer på alle skolens uddannelser, med det 

formål at gøre alle elever så dygtige som muligt, og give dem tilpassede faglige udfordringer.  

Dette arbejde er blevet videreudviklet og systematiseret, så der på alle fag, hvor der skelnes i niveauer, findes opgaver og undervisningsmetoder der 
skelner målrettet i niveauer, uden at gå på kompromis med holdets fællesskabsfølelse, som vi lægger stor vægt på.  
Derfor er det naturligt at vi fremadrettet, beholder og videreudvikler dette arbejde. Samlet set kan vi derfor sige at der fortsat vil være mulighed for at 
fagligt dygtige elever kan blive udfordret gennem differentieret undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


