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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 



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

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

• Trivsel på GF2
Vi skal arbejde med 
relationer blandt eleverne 
på GF2. Sidste GF2 gav i 
ETU udtryk for mistrivsel 
på holdet internt og det 
skal ændres.

• Med projektet ”Faglige fællesskaber” vil vi stille 
skarpt på den interne trivsel på holdet.

• Vi vil bakke op om fredagsbar-arrangementerne på 
HCA9

kigu 30/6 2022

Handlinger og opfølgning 2021



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
• Eleverne oplever dårligt 

indeklima, dårlige 
møbler og grim 
indretning i vort ellers 
meget nye Datahouse

Om-indretning og dekoration af Datahouse
• Forslag udarbejdet af Momentum Design 

implementeres som der er økonomi til det. 
Totalsummen er 173.000, så det bliver ikke 
gennemført i et enkelt budgetår.

Stole skiftes løbende til mere ergonomisk korrekte

Online undervisning aflaster ventilationen. Samtidig 
opstartes IoT/Big Data projekt, der skal bidrage til 
bedre ventilationsstyring.

kigu@merca
ntec.dk

December 
2022



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

Bedre relation til SOC
Data har en høj andel af 
elever i 
skoleoplæringscenter
Disse giver udtryk for, at 
de ikke føler sig forberedt 
på skoleperioderne.
Det skal vi rette op på

Undersøg problemet nærmere gennem 
fokusgruppeinterviews blandt SOC-eleverne

Læg plan på instruktørniveu, om hvordan de kan 
komme nærmere skoledelen. Dog skal SOC fastholdes 
som en driftorganisation, ikke en 
undervisningsinstitution

kigu@merca
ntec.dk

December 
2022



dlinger for det kommende år
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