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Formål med evalueringen og dagen 

Undersøge hvordan midlerne er anvendt 

• Overblik over hvordan midlerne er anvendt 

• Opsamling på erfaringerne med forskellige initiativer 

 

Inspirere videre arbejde 

• Mulighed for at stille spørgsmål til EVA, MBU og andre 
skoler om resultater og erfaringer 

• Diskutere muligheder, begrænsninger og visioner for 
det fremtidige arbejde inden for områderne 

 

 

 



Dagens program 

10:00 - Velkomst, samt introduktion til dagen og evalueringen 

10:20 Hvad skal til for at fastholde eleverne i praktiktiden?  

11:45 Frokost 

12:30 Hvordan styrkes samarbejdet med private 
leverandører i fremtiden? 

 

13:15 Pause 

13:30 Hvordan kan vi styrke overgangen til 
uddannelserne? 

14:20 Opsamling og afsked 





 



Om evalueringen 

 



Udgangspunkt 

• Skolernes indsatser inden for de tre  
hovedområder kan ikke betragtes  
isoleret fra skolernes samlede  
fastholdelsesarbejde 

• Midlerne primært anvendt til at styrke og videreføre 
eksisterende indsatser 

• Primært indsatser inden for hovedområde 1 (øge 
tilgangen) og 2 (samarbejde med praktiksteder) 

• Mange indsatser på skolerne. Svært pege direkte på 
hvilke indsatser finansieret af trepartsmidlerne. Der 
var heller ikke krav om dokumentation af hvordan 
midlerne anvendt. 

 

 



Hovedområde 2 

”Fastholde eleverne i praktiktiden, bl.a. gennem et 
styrket samarbejde om bedre praktikvejledning 
mellem sosu-skoler, kommuner og regioner og 
lokale organisationer” 



Centrale resultater - aktiviteter 
• Størstedelen af trepartsmidlerne anvendt til aktiviteter 

inden for hovedområde 2 

 

• Der er sket en intensivering og professionalisering af 
samarbejdet med praktikstederne 

 

• Aktiviteter for at øge fastholdelsen i praktikperioderne 

• Bedre match mellem elev og praktiksted 

• Forventningsafstemning inden praktikken 

• Skolen støtter eleverne under praktikken 

• Kompetenceudvikling 

• Samtaler med frafaldstruede elever under praktikken 

 



Centrale resultater - samarbejde 

 

SAMARBEJDE PÅ TRE NIVEAUER  

 

Skole Praktiksted Formål og indhold 

Direktør, strategisk ledelse Områdeansvarlig leder Overordnet og strategisk fokus, i i fx hvilken faglig retning 

bevæger uddannelserne sig hen?  

Uddannelsesleder Uddannelsesansvarlig  

fra kommunen,  

psykiatri eller somatik 

Hvordan tilrettelægges uddannelserne bedst muligt, 

hvordan styrkes fx sammenhængen mellem teori og 

praksis? 

Praktikkoordinator/  

praktikkonsulent/ 

kontaktlærer 

Praktikvejleder Fokus på det personlige kendskab til hinanden og 

information om fx elevernes kompetencer, information om 

brug af Elevplan eller ideer til at gennemføre svære 

samtaler. 



Konkrete erfaringer 



Spørgsmål og debat  

• Er der noget I ønsker uddybet? 

• Hvad skal til for at fastholde eleverne i 
praktiktiden? 

• Hvilke erfaringer har I med at fastholde 
eleverne i praktiktiden og samarbejde med 
praktikstederne? 

• Hvad er jeres visioner for at udvikle 
samarbejdet mellem skolen og praktikken? 

• Hvad er drivkræfter og barrierer for at det 
sker? 

 

 



Dagens program 

10:00 - Velkomst, samt introduktion til dagen og evaluringen 

10:20 Hvad skal til for at fastholde eleverne i praktiktiden?  

11:45 Frokost 

12:30 Hvordan styrkes samarbejdet med private 
leverandører i fremtiden? 

 

13:15 Pause 

13:30 Hvordan kan vi styrke overgangen til 
uddannelserne? 

14:20 Opsamling og afsked 



 Hovedområde 3 

” Sætte fokus på det praktikpladsopsøgende 
arbejde i forhold til private leverandører af 
praktisk og personlig hjælp mv.” 



Sætte fokus på det praktikpladsopsøgende 
arbejde i forhold til private leverandører 

• Stadig få uddannelsesaftaler med private 
leverandører af praktisk og personlig hjælp mv. 

• Tre skoler samarbejder med private 
leverandører  

• Strukturelt udfordring da private leverandører 
ofte små og ikke alsidige nok.  

• Forventning om at flere opgaver i fremtiden vil 
blive udliciteret – det kan medføre mere 
alsidige opgaver og stabile private leverandører 

 



Konkrete erfaringer 



Spørgsmål og debat  
 

• Er der noget I ønsker uddybet? 

• Hvad er visionerne til samarbejdet med 
private leverandører af praktisk og personlig 
hjælp mv. om 5 år? 

• Og hvad er forudsætningerne?  

 



Dagens program 

10:00 - Velkomst, samt introduktion til dagen og evaluringen 

10:20 Hvad skal til for at fastholde eleverne i praktiktiden?  

11:45 Frokost 

12:30 Hvordan styrkes samarbejdet med private 
leverandører i fremtiden? 

 

13:15 Pause 

13:35 Hvordan kan vi styrke overgangen til 
uddannelserne? 

14:20 Opsamling og afsked 



 Hovedområde 1 

”Initiativer, der bidrager til at øge tilgangen til uddannelserne, bl.a. 
gennem en  bedre vejledningsindsats og et styrket samarbejde mellem 
sosu-skolerne og andre uddannelsesinstitutioner, herunder 
produktionsskoler, efter- og højskoler og UU-centre.” 



Styrke overgangen til uddannelserne 

• Overgangen til SOSU-skolerne er i perioden fastholdt 
eller øget markant både til grundforløbet og til 
hovedforløbet 

• Fokus på at kvalificere overgangen 

• Styrket samarbejde med UU og andre 
ungdomsuddannelser 

• Samtaler med elever inden uddannelsesstart   

• Markedsføring med brug af web, video og live 

 



Konkrete erfaringer 



Spørgsmål og debat  

• Er der noget I ønsker uddybet? 

• Hvordan kan vi styrke overgangen til 
uddannelserne? 



Opsamling 

1. Hvad tager du med hjem fra konferencen? 

2. Er det en god ide at holde en konference 
hvor resultaterne fra evalueringen bliver 
diskuteret? 

 

• Vend dagen med din sidemand 

• Noter to kommentarer til os (individuelt) 

• Hæng dine kommentarer på planchen ved 
døren inden du går 

 

 


