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Opfølgningsplanens indsatsområder tager 

bl.a. afsæt i:

• ETU

• Løbende evalueringer

• Undervisningsevalueringer

• Virksomhedstilfredshedsmålinger

• Audit

• Fokusgruppeinterview

Holdt op mod skolens

• Strategiplan og mål

• Skolens og afdelingens indsatsområder

Samt bekendtgørelsens klare mål 



Indledning til opfølgningsplan 2021

TVC Auto har været igennem et år med mange aktiviteter og har opnået en omsætning der 
modsvare budget, trods Corona nedlukning af efteruddannelsen i 3 mdr. Årsagen til at vi 
når vores omsætning er hentet på EUD og et sammenpresset efterudd. forløb de sidste tre 
kvartaler.
Ift. den øget aktivitet specielt de sidste tre kvartaler opnår vi nogle overraskende flotte 
tilbagemeldinger  fra ETU, VTU, VEU og løbende Q-målinger.
.



Handlingens navn 
(hvad vil vi opnå og 
for hvem?)

Handling (hvad vil vi gøre) Ansvarlig  
(e-mail) Deadline Opfølgning og evaluering

Feedback
Lærerne er gode til 
at give
tilbagemelding på 
min indsats ”GF2 
ETU 65, Hf 82”.
Vi vil i Auto GF2 opnå 
at eleverne føler at 
de får konstruktivt 
Feedback og derved 
skal denne Feedback 
være med til, at 
eleverne opnå 
forståelse for 
læringsmålene.
Målet er 72 i den 
kommende ETU.

1. Vi vil fortsætte med at udvikle på læringspakkerne 
og færdiggøre lærervejledningerne med tydelige 
læringsmål og planer for:

-en til en samtaler
-løbende samtaler
-daglig feedback
-ærlig feedback …negativt/positivt/konstruktivt
-uddybende feedback
-feed forward med tydelige forventninger

Ledelsesfokus på indsats området ved 
- arbejde med temaet på teammøder ved 

workshops/læringspakker

Gennemførelse af fokusgruppe interviews.

anmu@merc
antec.dk Q3

1. Vi udvikler løbende på læringspakkerne, men der er stadig 
plads til forbedringer ift. lærervejledningerne :

- En til en samtaler kører som planlagt
- Løbende samtaler skal der mere fokus på da der er for 

mange som ikke opnår bestået karaktere på HF.
- Feedback er blevet meget bedre, men der skal stadig være 

fokus på området. Målet er dog nået.

Handlingens navn (hvad vil vi opnå og 
for hvem?) Handling (hvad vil vi gøre) Ansvarlig  

(e-mail) Deadline Opfølgning og evaluering

Fysiske rammer
Gf2 83, HF 79, Efteruddannelse.
Målet er 78 i den kommende ETU.
Der er behov for en gennemgående 
modernisering i autos opholdsrum 
trods de flotte målinger.
Målet er at holde nuværende ETU 
måling.

Følgende forbedringer skal 
gennemføres i 2021/ der skal være en 
plan;
1. Udsmykning på vægge.
2. Renovering af loft. ”aftalt med 

byg”.
3. Bedre belysning. ”aftalt med 

byg”.
4. Afskærmninger ”hyggekroge”.
5. Optimering af oprydning.

anmu@merc
antec.dk Q4

1. Vi er startet med udsmykning af  vægge med farver og en 
stor hel-væg imellem B- gangen og Pasen

2. Renovering af loft i auto er ikke påbegyndt selvom det var 
aftalt med bygningstj.

3. Lyset er heller ikke påbegyndt.
4. Afskærmning er ikke udført, men er med som mål for 2022
5. Oprydning er blevet bedre men ikke opnået efter planen.

Handlinger og opfølgning GF2- HF PV mekaniker 2021



Handlingens navn 
(hvad vil vi opnå og for 
hvem?)

Handling (hvad vil vi gøre) Ansvarlig  (e-
mail) Deadline Opfølgning og evaluering

Overgang imellem Gf2 
& HF:

Vi ser et problem i at 
mange af vores elever 
”13.6%” falder fra i 
overgangen imellem Gf2 & 
Hf.

1. Vi vil systematisk følge elever tæt, som 
afslutter GF2, så vi ved hvor de er endt i 
systemet og evt. vise dem andre 
retninger ift. uddannelse og fremtid.

2. - Vi inviterer alle elever, som ikke har 
lærekontrakt ind på "Cafe" besøg på 
skolen for at afdække yderlige behov for 
hjælp og i bestræbelserne på at opnå 
en udd. aftale. Ved disse "Cafe besøg" 
vil vi sikre at eleven får mulighed for at 
stifte bekendtskab med andre 
muligheder i uddannelsessystemet, så vi 
ikke mister eleven. 

anmu@merc
antec.dk Q3

1. Vi har systematik fulgt eleverne efter de 
afsluttede GF2  med et tilfredsstillende 
resultat.

2. Vi har ikke haft behov for at invitere eleverne 
ind, da alle elever er i gang med uddannelse.

Corona havde en stort indvirkning på dette da 
der ikke var så mage som forventet der gik til 
GF2 prøven

Handlinger og opfølgning GF2- HF PV mekaniker 2021



Handlingens navn 
(hvad vil vi opnå og for 
hvem?)

Handling (hvad vil vi gøre) Ansvarlig  (e-
mail) Deadline Opfølgning og evaluering

Fysiske rammer 
Efteruddannelse:

Der er behov for en 
gennemgående 
modernisering i autos 
opholdsrum trods de 
flotte målinger.
Målet er at forbedre  
”Vis kvalitets” 
målingerne.

1. Der skal laves plan for opholdsrum til 
kursister. Evt. som en sammenbygning 
imellem TC3 og Renault - Nissan 
bygning

2. Bedre skiltning til undervisnings 
lokalerne ”udenfor”.

3. Parkeringsplads forbeholdt kursister og 
egne AMU biler ”græs eller fliseanlæg 
med hjælp fra bygningstjenesten”.

4. I samarbejde med kantinen vil vi 
optimere forplejningen og bespisnings 
forhold.

anmu@merc
antec.dk
lakr@merca
ntec.dk
joha@merca
ntec.dk

Q4

1. Der er lavet en skitse til kommende kursus 
center, men afventer økonomi.

2. Denne skiltning er ikke gennemført trods 
mange løfter fra bygningstj.

3. Parkeringsplads er gennemført og der er 
etableret El-bils lade standere.

4. Dette punkt er ikke gennemført , da der 
stadig er plads til forbedringer.

Handlinger og opfølgning AMU PV mekaniker 2021

mailto:lakr@mercantec.dk


Handlinger for det kommende år 2021



Handlingens navn 
(hvad vil vi opnå og for 
hvem?)

Handling (hvad vil vi gøre) Ansvarlig  
(e-mail) Deadline Opfølgning og evaluering

Fysiske rammer
ETU 4,0, Q 
måling 3,7

I Auto vil vi opnå at 
eleverne og 
medarbejdere trives i 
de daglige rammer så 
der opnås optimal 
læring og rammer for 
god undervisning.

Målet er at vi løfter os 
til et gennemsnit på 
4.0 for ETU, Q-
måling.

Relationer og feedback 
skal stadig være et fokus 
punkt på EUD udd. da vi 
ser en tildens til at flere 
elever dumper på HF.

1. Der skal arbejdes på en synlig forbedring af 
udsmykning i alle auto lokalerne. Opfriskning 
af B-gangen inkl. Lokalerne. Lys forholdene 
skal forbedres. Der oprettes siddepladser på 
b-gangen med afskærmninger. Der skabes 
mere socialt liv på gangen.

2. Når ovenstående forhold er på plads skal 
der laves en plan for, hvordan vi flytter 
eleverne ud fra klasselokalerne og ud i de 
sociale rum på B-gangen.

3. Der skal indkøbes stole og borde som har 
bedre siddekomfort, samt sofa til de sociale 
områder.

4. Der aftales med bygningstjenesten om  
maling af toiletterne.

5. Der indrettes pige/dame toilet og 
omklædning med skiltning.

1. Vi vil stadig have fokus på samtaler og 
Feedback med den enkelte elev for at skabe 
de rette relationer imellem elev og 
underviser. 

2. Vi vil løbende afholde samtaler/status på 
elevernes kompetencer, for en lavere dumpe 
procent på HF. 

3. Vi vil fortsætte med at eleverne skriver ud til 
mestre hver fredag, da det skaber relationer 
imellem skole, elev & virksomhed. 

1. Anmu
og EUD 
Team

2. Anmu
3. Anmu

og EUD 
Team

4. Anmu
og 
Bygnin
gstj
Team

5. ANMU 
Bygnin
gstj.

6. EUD 
team

7. EUD 
team

8. EUD 
team

1. Q2
2. Q3
3. Q4
4. Q2
5. Q2
6. Q1
7. Q2
8. løbende

Handlingsplan 2022



Handlingens navn 
(hvad vil vi opnå og for 
hvem?)

Handling (hvad vil vi gøre) Ansvarlig  (e-
mail) Deadline Opfølgning og evaluering

Fysiske rammer 
Efteruddannelse:

Der er behov for en 
gennemgående 
modernisering i autos 
opholdsrum trods de 
flotte målinger.
Målet er at forbedre  
”Vis kvalitets” 
målingerne.

1. Bedre skiltning til undervisnings 
lokalerne og parkerings forhold 
”udenfor”.

2. I samarbejde med kantinen vil vi 
optimere forplejningen og bespisnings 
forhold indtil vi får en bygning med 
plads til forplejning.

3. Bedre skiltning til undervisnings 
lokalerne ”udenfor”.

4. Vi vil gerne udvikle et oversigtskort til 
kursisterne så de kan finde frem til 
undervisningslokalerne.

5. Indkøb af nye stole med bedre 
siddekomfort og bredere borde.

anmu@merc
antec.dk
lakr@merca
ntec.dk
joha@merca
ntec.dk

Q4

Handlinger og opfølgning AMU PV mekaniker 2021
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