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 Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser  

Erhvervs  

Uddannelses  

Center Nord  

 

Målet er  

At følge op på elevernes faglige standpunkt, trivsel og spotning af talentpotentiale med henblik på 

gennemførsel af uddannelsen og for at sikre, at eleverne lærer så meget, som de kan.  

 

Proceduren skal opfylde følgende funktioner  

1. Sikre individuelle hensyn ift. den enkelte elev, fokus på udvikling og ressourcer – vise tydelige krav   

2. Sikre elevens retsstilling og elevens pligter  

3. Give lærerne og støttefunktioner en fælles platform for handlinger – også pædagogiske handlinger  

4. Sikre skolens politik på området – styreredskab  

5. Virke forebyggende   

6. Sikre der tilflydes informationer til elev og forældre om, hvordan det går eleven  

7. Sikre rimelige og retfærdige regler mht., hvornår man kan sendes bort fra skolen  

 

Rollefordeling og ansvar  

 

At sikre at alle elever trives og er i læring sker i et konstruktivt samarbejde, 

mellem mange forskellige aktører; vejleder, kontaktlærer, mentor, lærere og 

ledelse 

  

Kontaktlæreren  

Elevens primære kontaktperson er en kontaktlærer, der er en gennemgående lærer på forløbet, og som 

skal sikre en grundlæggende og bærende professionel relation i forhold til den enkelte elev. Det er ham 

man henvender sig til, hvis der er noget man har på hjerte. Der gennemføres samtaler mellem 

kontaktlærer og elev på den enkelte uddannelse efter en bestemt struktur – disse handler primært om 

elevens læring og faglige udvikling 

 

Kontaktlærerens arbejdsopgaver:  

 Orienterer sig om alle sine kontaktelever – herunder læser noter og dokumenter om alle eleverne.  

 Lærer eleven godt at kende og har opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel og studieaktivitet  

 Holder fokus på at eleven skal vise fremskridt og udvikle sig fagligt, herunder om eleven viser tegn 

på talent 

 Sikrer at eleven udfylder uddannelsesplan  

 Gennemfører lærings- og evalueringssamtaler 

 Har kontakt til elevens praktikvirksomhed 

 Videregiver og reflekterer over observationer og informationer om eleven til resten af team, 

vejleder og mentor 
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 Sikrer, i samarbejde med uddannelsens ledelse, at der igangsættes pædagogiske tiltag ift. fælles 

beslutninger vedr. elevens trivsel og udvikling 

 Sikre opgaver og evaluering er tilgængelig i faget i Its Learning 

 

Vejleder 

 Tager den første samtale med nye elever mhp. at lære eleven godt at kende 

 Indhenter og formidler samlet information og overblik omkring elevens trivsel og faglige udvikling 

 Koordinerer fastholdelsesindsatser, herunder ledelse af møder og koordinering af initiativer i 

samarbejde med uddannelsens ledelse 

 Koordinerer evt. ekstra støtte til eleven (mentor, SPS eller læsevejledning)  

 Deltager i møder og samarbejder med afdelingens kontaktlærere, faglærere og ledelse. 

 Gennemfører brevsamtaler med eleven og sikrer information om opfølgning 

 

Lærergruppen  

 Har fokus på undervisningen  

 Sikrer kompetenceafklaring af eleverne i eget fag, herunder evt. meritering 

 Sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen ift. elevernes ressourcer og 

niveau  

 Arbejder loyalt med fælles besluttede pædagogiske tiltag for klassen og for den enkelte elev og 

deltager derfor i teammøder 

 Sikre opgaver og evaluering i egne fag i Its Learning 

  

Mentor  

 Har fokus på elevens problem mht. at få eleven til at trives i eget liv  

 Skal støtte og hjælpe for at få livet til at fungere – hjælpe med ”livs”-problemer  

 Skal hjælpe med personlige og sociale problemer  

 Samarbejder med kontaktlæreren og resten af fastholdelsesteamet mhp. den bedste støtte til alle 

elever 

  

Uddannelsesledelse 

 Ansvarlig for elevens trivsel og gennemførsel  

 Ansvarlig for afdelingens fastholdelses- og trivselsindsats pba. denne procedure 

 Samarbejder med fastholdelsesteamet om bemanding og organisering af SPS og læsevejledning 

 Ansvarlig for undervisningen og lærernes kompetencer  

 Uddannelseschefen er ansvarlig for og underskriver udmeldelse af elever  

 

Elevernes adfærd  

Vi bruger følgende 12 mål omkring personlige og sociale kompetencer som rettesnor for elevens 

forventelige adfærd:  

1. Du er med til at skabe et godt miljø og en god omgangstone  

2. Du retter dig efter fagets standarder, regler og normer  

3. Du overholder indgåede aftaler  

4. Du har respekt for andre, og hjælper når der er behov  

5. Du kan samarbejde med andre elever og indgå i sjak/teams  

6. Du kan modtage konstruktiv kritik og vejledning og søger hjælp, hvis du har problemer  

7. Du kan planlægge og gennemføre en opgave, så den bliver løst  

8. Du rydder op efter dig  
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9. Du melder afbud, hvis du er syg  

10. Du deltager aktivt i timerne  

11. Du møder udhvilet, velforberedt og klar til undervisningen  

12. Du møder til tiden  

 

Elev- og læringssamtaler 

Der gennemføres læringssamtaler om elevens faglige standpunkt, trivsel og kompetencer.  Hyppigheden 

af samtalerne på den enkelte uddannelse sker efter en bestemt struktur og tidsplan.  

Samtalen munder ud i en aftale om, hvad elev og lærer fremadrettet vil gøre for at sikre elevens 

udvikling og læring med udgangspunkt i målene. Det er hensigtsmæssigt at både elev og lærer evaluerer 

ift. målene, gerne på hver sit skema, som forberedelse til samtalen.    

Formålet med samtalerne er: 

 At etablere og vedligeholde en god relation mellem lærer og elev 

 Evaluering og dialog om elevens standpunkt, herunder feedback, feedforward og feed up. 

 Evaluering og dialog om elevens trivsel 

 Dialog om elevens personlige og sociale kompetencer 

 Dialog om elevens særlige kompetencer og mulighed for undervisning på højere niveauer. 

   

Konklusionen fra disse samtaler lægges som en note på elevens side i Uddata+.  

  

Kontakt ved bekymring 

 

Vi benytter følgende brevveksling, og der indkaldes til samtaler, når eleven ikke kan eller vil leve op til 

aftaler, ikke er kontaktbar eller har problemer ift. vores forventninger ift. adfærd. Samtalerne 

gennemføres af elevens kontaktlærer og evt.  vejleder. Efter samtalen udfyldes notat med angivelse af 

hvilke aftaler, der er lavet med eleven. Dette sendes også til forældrene eller eleven selv af kontaktlærer 

eller vejleder via mail. Yderligere lægges det som note i Uddata+. 

Brevene (ligger vedlagte) indeholder skema til evaluering af eleven (personlige og sociale mål). 
Kontaktlæreren udfylder skemaet og sender det digitalt til uddannelseslederen og den 
studieadministrative medarbejder, som supplerende udfylder dato for mødet samt personlige data og 
udsender brevet til eleven og forældrene, hvis eleven er under 18 år. Brevet kommer i E boks (og til 
forældre, hvis eleven er under 18 år) Desuden udsender studiesekretær kopi af skrivelsen pr mail til 
vejleder og kontaktlærer. 

 

 

Brev 1: 

Første brev udsendes når eleven begynder at have problemer med at nå mål, med manglende fremmøde 

eller med adfærd. Det er vigtigt at reagere på elevens evt. problemer og lave en god opfølgning og kontakt 

med elev og evt. forældre. Den første samtale er en åben og undersøgende samtale mhp. at indgå aftaler 

og finde løsninger ift. elevens udfordringer. Ved samtalen deltager kontaktlærer og evt. vejleder, og der 

laves en handlingsplan på baggrund af samtalen, som lægges i Uddata+. 

 

 

Brev 2:  

Andet brev udsendes, når der er gået en periode og har til formål at sikre en skarpere vejledning og 

vurdering ift. om eleven skal vejledes til anden institution. Udsendelse af brev 2 sker, når kontaktlæreren 

vurderer at aftaler ikke er overholdt, og der ikke sker en udvikling ift. målene, og der evt. fortsat er højt 
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fravær. Der udsendes nyt brev efter samme procedure som Brev 1. Her indkaldes eleven til samtale med 

vejleder, kontaktlærer og gerne UU. Hvis eleven er startet efter forløb på jobcentret, skal elevens 

sagsbehandler inddrages og inviteres til samtalen. Her handler samtalen om elevens gang på stedet og 

opfølgning på sidste samtale samt om evt. overgang til anden uddannelsesinstitution, herunder snak om 

elevens tanker om egen fremtid, og om det er en anden uddannelse, der er mere motivation for. Der 

lægges et referat af samtalen i Uddata+. 

 

Brev 3 

Hvis eleven fortsat ikke overholder aftaler indstilles eleven til udmeldelse. Vejleder og kontaktlærer 
indstiller til Uddannelseschefen, hvis eleven står til udmeldelse.  Det er uddannelseschefen der afgør om 
eleven skal meldes ud. Eleven indkaldes via e-boks til ”udmeldelsessamtale”. Der sendes information til 
evt. værge/forældre (e-boks) samt mail info til UU og studievejleder. 

Eleven bedes udfylde en udmeldelsesblanket, som underskrives og sendes til skolen elektronisk eller i 
papir. 

 

Yderligere bestemmelser  

De elever, der ikke møder op på skolen til undervisningen i en længere periode, og ikke er kontaktbare ved 

telefon 3 gange og via brevindkaldelse, udskrives af skolen gennem uddannelseschef og administration 

hurtigst muligt.  

  

Eleverne skal kende til regler og politik – dette gennemgås af deres kontaktlærer inden for de første uger 

af deres grundforløb.  

  

Aftaler med elever under 18 år sendes også til forældrene, ligesom disse også skal inviteres med til 

samtalerne.   
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Brev 1 – sendes til forældre (hvis under 18 år) og elev 

 

Kære 

Navn:  

Klasse:  

 

Vi vil gerne tale med dig om, hvordan du udvikler dig ift. målene for grundforløbet, og hvad vi kan gøre for 

at støtte dig i dette.  

Jeg indkalder dig derfor til en samtale om din trivsel og tilstedeværelse på EUC Nord  

Dato – tidspunkt – EUC Nords adresse og mødested/lokale  

 

Nedenfor fremgår din kontaktlærers evaluering, som samtalen vil tage udgangspunkt i.  

  

Du er med til at skabe et godt miljø og en god omgangstone    

Du retter dig efter fagets standarder, regler og normer    

Du overholder indgåede aftaler    

Du har respekt for andre, og hjælper når der er behov    

Du kan samarbejde med andre elever og indgå i sjak/teams    

Du kan modtage konstruktiv kritik og vejledning og søger hjælp, hvis 
du har problemer  

  

Du kan planlægge og gennemføre en opgave, så den bliver løst    

Du rydder op efter dig    

Du melder afbud, hvis du er syg (fra Uddata+)  

Du deltager aktivt i timerne    

Du møder udhvilet, velforberedt og klar til undervisningen    

Du møder til tiden (Opgørelse over fraværstimer)  

  

Faglige mål:  

    

    

    

  

Under samtalen aftaler vi en handlingsplan:  

Læreren gør: __________________________________________________  

Eleven gør:____________________________________________________  

  

Med venlig hilsen  
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Brev 2 – indkaldelse til samtale  

Sendes til forældre (under 18 år) og elev  

Kære 

Navn 

Klasse:  

 

Du har ikke levet op til de aftaler, vi indgik med dig ved sidste samtale, og dette besværliggør din mulighed 

for at følge med i undervisningen.    

Dette finder vi meget uheldigt, og jeg indkalder derfor dig og dine forældre til en samtale om din trivsel og 

tilstedeværelse, og hvad vi kan gøre, for at du bliver mere motiveret for at deltage i skolens aktiviteter.  

Dato – tidspunkt – EUC Nords adresse og mødested/lokale  

Til samtalen vil din vejleder være til stede. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os inden samtalen.  

Du gøres opmærksom på, at hvis du ikke møder til samtalen, bliver du indstillet til udmeldelse, og 

modtager du SU-støtte, bliver denne stoppet med øjeblikkelig varsel.  

 

Du er med til at skabe et godt miljø og en god omgangstone    

Du retter dig efter fagets standarder, regler og normer    

Du overholder indgåede aftaler    

Du har respekt for andre, og hjælper når der er behov    

Du kan samarbejde med andre elever og indgå i sjak/teams    

Du kan modtage konstruktiv kritik og vejledning og søger hjælp, hvis du 
har problemer  

  

Du kan planlægge og gennemføre en opgave, så den bliver løst    

Du rydder op efter dig    

Du melder afbud, hvis du er syg  (fra Uddata+)  

Du deltager aktivt i timerne    

Du møder udhvilet, velforberedt og klar til undervisningen    

Du møder til tiden (opgørelse af fraværstimer)  

     

Faglige mål:  

    

    

    

Under samtalen aftaler vi en handlingsplan:  

Læreren gør: __________________________________________________  

Eleven gør:____________________________________________________  

  

Med venlig hilsen  
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Brev 3 Udmeldelse 

 

Sendes til forældre (under 18 år) og elev 

 

Kære 

 

Navn 

Cpr-nummer 

 

Du har ikke overholdt de aftaler, vi har indgået ved vores foregående snakke og møder, og du møder 

fortsat ikke op til undervisningen i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen 

Du er derfor udmeldt af din uddannelse på EUC Nord. Hvis du modtager SU, bliver denne indstillet til 

afslutning øjeblikkeligt. 

Du bedes udfylde og tilbagesende vedlagte dokument elektronisk til  den nævnte mailadresse 

Udmeldelsesblanketten vedsendes. 
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