
 
 

Selvevaluering 2020 

 
På baggrund af den løbende informationsindsamling vil SOSU Østjyllands selvevalueringen i 2020 have særligt fokus på øget gennemførelse. 

 

Opfølgningsplan 

Mål Strategi Tidsplan 

Øget gennemførelse på GF2 

på de to SOSU-fagretninger 

Gennemførelsesraket 

Gennemførelsesraketten er en 2-trinsraket, hvor en arbejdsgruppe beskriver en ramme 

og en retning for arbejdet med øget gennemførsel på SOSU Østjylland.  

På trin 1 er der fokus på GF1 og GF2. På trin 2 er der fokus på hovedforløb i samarbejde 

med praksis.  

 

Mål for gennemførselsraketten trin 1 

• At undersøge og kortlægge nuværende indsatser og muligheden for 

sammentænkning. 

• At søge, samle og dele inspiration og empiri i forhold til, hvad der virker. 

Herunder også inddrage viden fra gruppen, der arbejdede med Fastholdelse fra 

”SOSU Østjylland rykker sammen, Kick off 3” og skolens eget kvalitetsarbejde. 

• At udvikle trivselsfremmende og faglige tiltag, der kan anvendes på alle 

matrikler og uddannelser. 

• At der i højere grad fokuseres på kollektive forebyggende indsatser. 

• At der foreligger en klar opgavebeskrivelse for kontaktlærere, 

uddannelsesvejledere, uddannelsesledere, studiestøtten og andre relevante 

aktører. 

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

Da der især er behov for øget gennemførsel på SOSU-uddannelserne skal 

arbejdsgruppens sammensætning helst afspejle dette: 

• 1 uddannelseschef  

• 2 uddannelsesledere  

• 2 uddannelsesvejledere  

Arbejdsgruppen 

sammensættes fra 

januar 2020 og arbejder 

til april 2020 således at 

resultatet af deres 

arbejde kan sættes i 

værk august 2020. 

 

Arbejdsgruppen samles 

juni og december 2020 

med henblik på 

evaluering og 

tilpasning. 

 



 
 

• 2 koordinatorer for studiestøtten  

• 4 undervisere, gerne med erfaring inden for nuværende fastholdelsesindsatser.  

• Evt. 1 Repræsentant fra skolens øvrige pædagogiske personale. Kan inviteres af 

arbejdsgruppen. 

Øget gennemførelse på 

hovedforløbet i uddannelsen 

til Social- og 

Sundhedsassistent. 

 

Færre elever der afbryder 

uddannelsen i begyndelsen af 

hovedforløbet. 

Gennemførselsraketten trin 2 

Trin 2 har fokus på hovedforløbet og er endnu ikke beskrevet. Arbejdet med trin 1 vil 

afdække om der er behov for en særskilt beskrivelse af trin 2/hovedforløbet eller om 

det lægger sig tæt op ad trin 1. 

 

Arbejdsgruppen samles 

juni og december med 

henblik på evaluering 

og tilpasning. 

 

Fortsat samarbejde med læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

(STUK) om dataanalyse. 

2020 

I 2019 gennemførte SOSU Østjylland en evaluering af uddannelsen til Social- og 

Sundhedsassistent.  

Anbefalinger fra evalueringen implementeres løbende i samarbejde med LUU og 

praktikkoordinatorer. 

2020 

 


