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Aftaletekst
Afsnit 1. Indledning
”Aftalepartierne er enige om, at der opstilles fire overordnede mål for erhvervsuddannelserne. Målene vil sætte en tydelig ramme og retning for de kommende
års arbejde på uddannelsesinstitutionerne, ligesom målene vil sikre et veldefineret
opfølgningsgrundlag, så både regeringen og de enkelte uddannelsesinstitutioner
bliver målt på opnåede resultater.”
”Resultatmålene skal bruges til den samlede opsamling på reformen samt på institutionsniveau, hvor institutionerne kan måle egen udvikling og sammenligne sig
med hinanden. Institutionerne skal i lovgivningen forpligtes af målene. Dette sikrer, at de klare mål bliver fulgt op af klar styring, som understøtter indfrielse af
målene både centralt og lokalt på de enkelte institutioner, herunder i forbindelse
med det nye statslige kvalitetstilsyn. Det er med til at ansvarliggøre institutionerne.
På samme måde som i dag offentliggøres data for status på disse resultatmål og
supplerende indikatorer som udgangspunkt på både nationalt niveau og institutionsniveau på en offentlig portal.”
Af aftaleteksten er målene formuleret således:
”Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.”
”Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.”
”Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,
de kan.”
”Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes” (status beskrives i
bilag 8).
Status
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har foretaget en operationalisering af de klare mål i indikatorer, som skal bruges til at følge op på de enkelte resultatmål. Ministeriet har og vil fortsat være i dialog med DA, LO, lederforeningerne og REU herom.
Nogle af indikatorerne kan først opgøres, når eleverne har gennemført en erhvervsuddannelse efter reformens ikrafttræden. Derfor udarbejdes en række midlertidige overgangsindikatorer til at belyse udviklingen for disse resultatmål tidligere.
Der skal henledes særlig opmærksomhed på udviklingen af en ny frafaldsindikator,
da den vil stå centralt i handlingsplanerne og tilsynet, og da den danner udgangspunkt for den socioøkonomiske referencemodel.

Side 2 af 2

Proces for udmøntning af initiativ
Indikatorerne for de klare mål vil være gennemgående i ministeriets kvalitetsarbejde i forhold til skolerne. De vil derfor indgå i ministeriets arbejde med kvalitetstilsyn, handlingsplaner og udbud.
Indikatorerne vil løbende blive taget i anvendelse og gøres offentligt tilgængelige i
ministeriets nye datavarehus på erhvervsuddannelsesområdet. Det vil ske i takt
med, at data for de forskellige klare mål indhentes. De første data for klare mål vil
blive offentligt tilgængelige i efteråret 2015 og de sidste først i 2019/2020. De
forventede offentliggørelsestidspunkter kan ses af bilag 7a ”Klare mål – indikatorer og offentliggørelsestidspunkter”.
De klare mål vil fremgå af ministeriets årlige statusredegørelse til Folketinget, som
forventes udarbejdet første gang i 2016.

