
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

10-10-2017 Temadag for handlingsplan for øget gennemførelse 2018 

Side 1 

Temadag om handlingsplan for 
øget gennemførelse 2018 
 
 

Den 4., 6., 9. og 10. oktober 2017 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Dagens program 

09.30-10.00: Ankomst: kaffe og morgenmad 

10.00-10.30:  Introduktion til dagen og oplæg om arbejdet med handlingsplanen 

10.30-12.00:  Oplæg ved Styrelsen for It og Læring 

12.00-12.45:  Frokost  

12.45-13.35:  Workshoprunde 1: Søgning / Frafald 

13.35-13.45  Pause: kaffe og kage  

13.45-14.35  Workshoprunde 2: Elevtrivsel / FPDG 

14.35-15.00 Fælles opsamling og afrunding 
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Temadag for handlingsplan for øget gennemførelse 2018 Side 2 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Formål med temadagen 

Hvordan bliver handlingsplanen til et levende redskab? 

 

• Temadagen sætter fokus på jeres arbejde med handlingsplanerne: 

• Konkrete og brugbare redskaber 

• Inspiration  

• Mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med andre skoler 

 

• Overordnet fokus på at koble analyse og indsatser. 

 

• Temadagen er et vigtigt input til STUK’s arbejde med at understøtte skoler. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Konceptet for handlingsplan 

• Erhvervsuddannelsesreformen: Ønske om at sikre sammenhæng mellem 
kvalitetsudvikling og opfølgning på kvalitet. 
 

• Stort fokus på dataunderstøttelse af kvalitetsarbejde. 
 

• Mål- og resultatstyringsredskab – lokalt ejerskab 

• Skolerne skal lokalt kunne følge op på de klare mål  

• Skolerne skal kunne sammenligne egne resultater med relevante skolers resultater 

• Ministeriets tilsyn tager afsæt i samme data som indgår i handlingsplanerne 

• Ministeriet skal kunne følge reformimplementeringen på skoler og i sektoren 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Konceptet for handlingsplan 
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Temadag for handlingsplan for øget gennemførelse 2018 Side 5 

Kvalitetsdata 
stilles til 
rådighed 

Data fortolkes og 
anvendes i 

kvalitetsarbejdet og 
i UVMs 

kvalitetstilsyn 

Skolespecifikke 
udfordringer 
identificeres 

Skolespecifikke 
forandrings-

processer 
igangsættes ud fra 

evidensbaseret viden  

Nye data 
indsamlet og 

kvalitetssikres Kvalitetsudvikling  
baseret på data  

og viden 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Hvad kan skolerne bruge handlingsplanerne til? 

10-10-2017 

Side 6 

 

Handlingsplanerne kan understøtte skolernes systematiske arbejde: 

 Opfylde de klare mål og følge op på det praktikpladsopsøgende arbejde 

 Omsætte FPDG til praksis – værktøj til pædagogisk ledelse 

 Fokuserer indsatsen dér hvor udfordringerne er 

 Skaber et fælles sprog at tale ud fra – grobund for videndeling på tværs 

 

Dialogværktøj: 
 

Bestyrelse       Direktion                      Uddannelsesledelse/praktikcenterledelse

  

Uddannelsesledelse  Undervisere 

 

Praktikpladskonsulenter/instruktører                        Praktikcenterledelse 

 

Konceptet for handlingsplan 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Hvad skal handlingsplanen indeholde? 
 

Det følger af aftalen om erhvervsuddannelsesreformen, at handlingsplanen 
skal indeholde opfølgning på: 

 

1. Klare mål: Resultaterne opgøres på baggrund af centralt fastsatte 
indikatorer 

 

2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde: Skal indeholde skolens egne 
måltal og en plan for det praktikpladsopsøgende arbejde 

 

3. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og 
undervisningsdifferentiering: Beskrivelse af implementeringen af det 
fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og udvikling af 
undervisningsmetoder 
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Konceptet for handlingsplan 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Side 8 

Vurder udvikling 

Vurder udviklingen i 
data. Undersøg og 

beskriv hvilke forhold 
der har været afgørende 

for udviklingen 

Fastsæt resultatmål  

Fastsæt resultatmål for 
kommende år pba. 

udviklingen og 
forventninger 

Beskriv indsatser  

Beskriv indsatser som I 
har igangsat eller vil 

igangsætte i relation til 
resultatmålet 

Arbejdsgangen i afsnittet om 
klare mål og 
praktikpladsopsøgende arbejde 
 

Konceptet for handlingsplan 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Side 9 

Erfaringer fra handlingsplan 2017 

 

Stor variation i 
handlingsplanerne 

Omfang og 
udformning   

Dybden og omfanget af  
supplerende data i 

analyse  

Interne og eksterne 
forhold i vurdering og 

fortolkning af data 

Koblingen mellem 
analyse og indsatser 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Hvad fortæller I om handlingsplanerne? 
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Erfaringer fra handlingsplan 2017 

Handlingsplanen er 

bagudskuende.  

Bør være mere levende 

 og dynamisk 

      Handlingsplanen bør være mere lokal 

og specifik for enkelte hold,  

før handlingsplanen rigtig kan bruges 

som styringsværktøj 

Processen med at lave  

handlingsplanen gør  

organisationen skarpere  

på sig selv 

Tydelighed om, hvad  

der kendetegner en  

god handlingsplan 

Data er uaktuel 

Handlingsplanen er med 

til at skabe kommunikation  

om skolens kvalitets- 

arbejde 

Handlingsplanen er med  

til at give skolerne ejerskab  

over reformen 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

  Få ændringer i handlingsplanen for 2018 

  Nye målinger for virksomhedstilfredshed og flere data på klare mål 3 

     Nye muligheder for at arbejde med data i Datavarehuset 
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Handlingsplan for 2018 

Hvad er nyt i handlingsplan 2018 

Fremadrettet fokus på at gøre handlingsplanerne levende 

          Gennem videndeling, inspiration og sparing mellem skoler 

Fremadrettet fokus på at gøre handlingsplanerne levende 

          Gennem videndeling, inspiration og sparing mellem skoler 


