
Opfølgningsplan

Afdeling (evt. uddannelsesområde): Bygge & Anlæg

2022



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 



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

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

FYSISKE 
RAMMER
Hvordan vurderer 
du dine 
undervisnings-
forhold på skolen?

Score:
Afdeling 65
Land snit 62

Punkt for alle 
uddannelser

Vi har ansøgt om midler til, at forbedre 
afdelingens fysiske rammer, dette 
gælder både studiemiljøer, være 
områder og klasselokalerne.

Der er bevilget penge til, at forbedre de 
fysiske rammer på Byggetek og i den 
forbindelse er der nedsat et 
forskønnelses udvalg, som skal se på 
hvilke muligheder der er og hvor vi kan 
forbedre mest for de midler der er 
afsat.

Arbejdet sættes i gang efter 
sommerferien i 2021 og forventes at 
være færdigt med udgangen af 2021.

Steffen & 
Michal

I gang-
sættes 
medio 
2021

Afslut
Ultimo 
2021

Vi har arbejdet med de fysiske rammer i 
slutningen af 2021 og arbejdet fortsætter i 
2022. 

Vi havde lavet 3 faser vi skulle igennem i de 
kommende år.

Fase 1: Kantinen (2021)
Fase 2: Lokaler og fælles arealer (2022)
Fase 3: Udenoms arealer (2023)

Vi er lige nået i mål med kantinen, i samme 
omgang har vi også bygget nye faciliteter til 
tømrerteamet, ledelseskontorer og 
mødelokale. Vi er foran tidsplanen på 
nuværende tidspunkt.

Handlinger og opfølgning 2021



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

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

FYSISKE 
RAMMER
Hvordan vurderer 
du skolens 
vedligeholdelse og 
rengøring?

Score:
Afdeling 68
Land snit 69

Punkt for alle 
uddannelser

Der vil blive sat fokus på oprydning i 
praktikarealer, lokaler og være 
områderne i 2021.

Vi er hårdt presset på de fysiske 
rammer, både på lokale og 
praktikarealer.

En del af forskønnelses udvalget opgave 
er at udarbejde nogen retningslinjer i 
forhold til oprydning i afdelingen og 
disse retningslinjer vil blive taget op på 
afdelingsmøderne.

Vi vil have det som et fast punkt på 
afdelingsmøderne i 2021.

Med hensyn til vedligeholdelsen er det 
et samarbejde med bygningstjenesten, 
vi vil holde dialogmøder med dem hvert 
kvartal.
Når der har været rundering i 
forbindelse med L-sam møderne, vil vi 
fremsende ønsker til bygningstjenesten, 
i forhold til vedligeholdelse og 
rengøring, hvis der er noget.

Steffen & 
Michal

I gang-
sættes 
medio 
2021

Vi har været igennem en stor oprydning i 
alle lokaler og fælles arealer. Alle ansatte 
har brugt en eftermiddag på dette. 
Efterfølgende var der social hygge for hele 
afdelingen.

Der er meldt retningslinjer ud for oprydning 
i klasserne, både med hensyn til skabe, 
udsmykning med mere.

Det er sat på som et fast punkt på 
afdelingsmøderne i 2022, har ikke været det 
i 2021. Vi har derimod holdt møder kun 
vedr. forskønnelse og oprydning.

Vi har en god dialog med bygningstjenesten. 
Michal sender punkter fra L-sam til 
bygningstjenesten og der bliver fulgt op på 
det.

Handlinger og opfølgning 2021



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

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

FYSISKE 
RAMMER
Hvordan vurderer 
du skolens 
indretning og 
udseende?

Score:
Afdeling 67
Land snit 66

Punkt for alle 
uddannelse

Vi har ansøgt om midler til, at forbedre 
afdelingens fysiske rammer, dette 
gælder både studiemiljøer, være 
områder og klasselokalerne.

Der er bevilget penge til, at forbedre de 
fysiske rammer på Byggetek og i den 
forbindelse er der nedsat et 
forskønnelses udvalg, som skal se på 
hvilke muligheder der er og hvor vi kan 
forbedre mest for de midler der er 
afsat.

Arbejdet sættes i gang efter 
sommerferien i 2021 og forventes at 
være færdigt med udgangen af 2021.

Udvalget vil se på hvordan vi får skolen 
til, at ligne en håndværkeruddannelses 
institution. Hvordan skal udsmykningen 
være i forhold til faglighed med mere.

Steffen & 
Michal

I gang-
sættes 
medio 
2021

Afslut
Ultimo 
2021

Vi har arbejdet med de fysiske rammer i 
slutningen af 2021 og arbejdet fortsætter i 
2022. 

Vi havde lavet 3 faser vi skulle igennem i de 
kommende år.

Fase 1: Kantinen (2021)
Fase 2: Lokaler og fælles arealer (2022)
Fase 3: Udenoms arealer (2023)

Vi er lige nået i mål med kantinen, i samme 
omgang har vi også bygget nye faciliteter til 
tømrerteamet, ledelseskontorer og 
mødelokale. Vi er foran tidsplanen på 
nuværende tidspunkt.

Der er lavet aftaler om hvordan 
udsmykningen skal være på gangene og 
hvordan vi skaber faglige miljøer i klasserne.

Handlinger og opfølgning 2021



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

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

PRAKTIK
Jeg fik den støtte, 
jeg havde brug for 
at finde en 
praktikplads.

Score:
Afdeling 57
Land snit 68

Punkt for alle 
uddannelser, hvor 
Byggetek har 
hovedforløb.

Vi vil sætte følgende aktiviteter i spil i 
forhold til, at eleverne får bedre støtte i 
forhold til, at finde en praktikplads. En 
del af arbejdet vil foregå i samarbejde 
med andre afdelinger.

- Mors og fars dag.
- Praktikpladssøgning.
- Opsøgende indsats.
- Praktikpladsdating.

Eleverne vil gennemføre et 
jobsøgningskursus, hvor de får 
mulighed for at skrive ansøgninger og 
udarbejde CV.

Konsulenterne vil snakke med de elever 
der mangler en praktikplads og være 
med til at formidle kontakten til 
virksomhederne som mangler lærlinge.

Konsulen
-terne & 
Michal
(Steffen)

I gang-
sættes 
medio 
2021

Afslut
Ultimo 
2021

De 4 aktiviteter er sat i gang.

Der er planlagt mors og fars dag i første 
halv år af 2022, i forbindelse med et 3 årigt 
projekt vi har søgt hjem og fået bevilget.

Alle GF2 hold gennemgår praktikplads 
søgning, dette kobles sammen med 
grundfagene hvor det giver mening. 

Vi gennemføre en stor opsøgende indsats 
indenfor de uddannelser bygge og anlæg 
har, vi har en ny konsulent i budgettet i 
2022 som skal være med til at optimere den 
opsøgende indsats.

Alle elever der mangler en læreplads bliver 
vejledt af konsulenterne, de bliver anvist 
steder de kan søg.

Udover de beskrevne tiltag, har vi indført 
virksomhedspraktik på GF2 så de elever der 
ikke har en uddannelsesaftale, kan komme 
ud og sælge sig til virksomhederne.

Handlinger og opfølgning 2021



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

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

LÆRINGSMILJØ
Lærerne er gode til 
at give 
tilbagemelding på 
min indsats.

Score:
Afdeling 65
Land snit 77

Punkt for 
anlægstruktør HF.
(Der er flere 
uddannelser hvor 
det godt kan 
forbedres)

Der er planlagte pædagogiske dage på 
Byggetek, hvor vi vil tage udgangspunkt 
i den pædagogiske strategi. 

Der er planlagt en pædagogisk dag i 
uge 26, hvor emnet er feedback. 

Underviserne skal medbringe forløb til 
dagen og her skal de udarbejde nogen 
ting de skal arbejde med løbende 
henover efteråret 2021.

Der vil være opfølgning på forløbende 
på teammøderne og de pædagogiske 
afdelingsmøder.

I uge 51 bliver der også afholdt en 
pædagogisk dag på Byggetek, her vil 
der bliver samlet op på aktiviteterne fra 
den i juni og arbejdet med et nyt emne 
ind i det nye år.

Steffen & 
Michal

I gang-
sættes 
medio 
2021

Afslut
Ultimo 
2021

Vi har i 2021 afholdt 2 pædagogiske 
dage, hvor underviserne har arbejdet 
med feedback. 

Derudover er der planlagt løbende 
pædagogiske teammøder, hvor 
pædagogik er på dagsordenen, ingen 
planlægning.

Disse teammøder erstatter de 
pædagogiske afdelingsmøder, da det 
giver et bedre udbytte at de arbejder 
team vis, både i forhold til aftaler vedr. 
feed back men også PLF.

Handlinger og opfølgning 2021



dlinger for det kommende år



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

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

FYSISKE 
RAMMER
Hvordan vurderer 
du dine 
undervisnings-
forhold på 
skolen?

Score:
Afdeling 67
Land snit 68

Punkt for alle 
uddannelser

Vi vil arbejde videre med at forbedre de 
fysiske rammer i afdelingen. Vi vil starte 
næste fase op i 2022.

Vi er hele tiden begrænset af midler, men 
vil arbejde på at finde finansieringen til 
dette.

Vi vil inddrage udvalgte elever, for at 
finde ud af hvordan de mener vi kan gøre 
de fysiske rammer bedre på Bygge og 
anlæg. Vi vil gå i dialog både med GF2 
elever og hovedforløbs elever. 
(Dette vil foregå i 1 kvartal 2022)

Steffen & 
Michal

I gang-
sættes 
primo 
2022

Afslut
Ultimo 
2022

Handlinger 2022



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

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

FYSISKE 
RAMMER
Hvordan vurderer 
du skolens 
vedligeholdelse 
og rengøring?

Score:
Afdeling 61
Land snit 67

Punkt for alle 
uddannelser

Vedligeholdelse af bygningsmassen er 
bygningstjenestens opgave. Vi melder ind 
til dem, når der er udfordringer/opgaver 
der skal løses.

De er obs på, at de opgaver vi melder ind 
skal behandles og alle dem som kan løses 
bliver det.

Vi vil forskønne afdelingen udenfor, dette 
vil bidrage til at afdelingen fremstår bedre 
og imødekommende.

Vi vil etablere fælles være områder, både 
for undervisere og elever.

Steffen & 
Michal

Løbende 
gennem 
2022

Handlinger 2022



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

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

FYSISKE 
RAMMER
Hvordan vurderer 
du skolens 
indretning og 
udseende?

Score:
Afdeling 60
Land snit 65

Punkt for alle 
uddannelse

Vi vil arbejde videre med at forbedre de 
fysiske rammer i afdelingen. Vi vil starte 
næste fase op i 2022.

Vi er hele tiden begrænset af midler, men 
vil arbejde på at finde finansieringen til 
dette.

Vi vil inddrage udvalgte elever, for at 
finde ud af hvordan de mener vi kan gøre 
de fysiske rammer bedre på Bygge og 
anlæg. Vi vil gå i dialog både med GF2 
elever og hovedforløbs elever. 
(Dette vil foregå i 1 kvartal 2022)

Der er lavet faste rammer for hvordan 
skolen skal udsmykkes og hvordan 
indretningen skal være, dette arbejde blev 
gjort i 2021. Vi skal have sat gang i den 
faglige udsmykning i lokalerne og på 
gangene. Dette er også en del af 
forskønnelses processen.

Et vigtigt element i denne ændring af 
skolens indretning er bæredygtighed.

Steffen & 
Michal

Medio 
2022 
(Lokaler 
& gange)

Handlinger 2022



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

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

LÆRINGSMILJØ
Lærerne er gode 
til at forklare 
tingene, så jeg 
forstår dem.

Score:
Afdeling 70
Land snit 76

Punkt for struktør
GF2.
(Der er flere 
uddannelser hvor 
det godt kan 
forbedres)

Vi arbejder med at lave 
instruktionsvideoer til mange af 
opgaverne, så eleverne kan se det 
visuelt. 
Vi vil arbejde videre med dette i 2022, 
hvor det giver mening for eleven.

Dette punkt vil blive diskuteret på de 
pædagogiske teammøder, hvordan man 
kan blive bedre til at forklare eleverne 
det og hvordan man kan ”sikre” sig at de 
ved det.

Vi vil have fokus på eleven og sørge for 
at han er i centrum. Det er 
underviserens opgave at forklare tingene 
på forskellige møder.

Struktør
teamet/ 
Michal

Ultimo 
2022

Handlinger 2022



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

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

LÆRINGSMILJØ
Lærerne er godt 
forberedte.

Score:
Afdeling 71
Land snit 76

Punkt for tømrer 
HF.

Lærerne har mange opgaver og derfor 
ikke ret meget tid til forberedelse. Vi vil 
se på hvordan vi kan skabe mere tid til 
forberedelse for underviserne på 
hovedforløb tømrer og gulvlægger.

Der er sat en proces i gang med, at 
finde en timelærer som kan være med til 
at skabe rum til forberedelse. Dog er vi 
udfordret på økonomien i første halvår 
2022. (Tømrer)

Lærerne på hovedforløb tømrer er nødt 
til at have mere tid til forberedelse i 
andet halvår 2022.

Vi har en halv underviser i budget 2022 
indenfor gulvlægger, dette vil være med 
til at skabe rum til forberedelse.

Vi vil arbejde med italesættelse af 
forberedelse i teamet, så vi ikke giver 
frustrationer over manglende 
forberedelse til eleverne.

Steffen/ 
Michal og 
teamet

Handlinger 2022



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

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

UØNSKET 
OPMÆRKSOM-
HED
I hvilket omfang er 
du det seneste år 
blevet udsat for 
uønsket seksuel 
opmærksomhed af 
andre elever eller 
ansatte på skolen.

Score:
Afdeling 43
Land snit 80

Punkt for 
bygningsmaler 
GF2

Læreren gennemgår mobbe strategien 
med eleverne ved opstart på GF2 og 
gennemgår hvilke konsekvenser det kan 
have at mobbe.

Seksuel opmærksomhed sidestilles med 
mobning og dette accepteres ikke på 
Mercantec. 

Læreren gør det klart ved opstart og 
følger løbende op på dette.

Trivselskonsulent og leder involveres hvis 
der skulle opstå episoder i denne retning 
og den fornødne konsekvens drages.

Læreren snakker dannelse med eleverne, 
dette gælder både på skolen og når de 
kommer ud i virksomheden. Eksempelvis 
snakkes der påklædning og adfærd.

Maler 
teamet/ 
Michal

Primo 
2022

Handlinger 2022
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