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Indledning 

Som erhvervsuddannelse er den pædagogiske assistentuddannelse i Københavns Professionshøjskole 
underlagt Undervisningsministeriets krav om hvert år at udarbejde en Handlingsplan for øget 
gennemførelse.  
 
Alle erhvervsuddannelser skal årligt udarbejde en handlingsplan, som bidrager til, at skolen lokalt kan følge 
op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne.  
 
Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med og som en del af Københavns Professionshøjskoles samlede 
kvalitets- og strategiarbejde. 
 
På baggrund af data i ministeriets Datavarehus skal skolen hvert år systematisk følge udviklingen i egne mål 
og resultater. Det skal give et bedre grundlag for, at skolerne kan tilrettelægge indsatser, der bidrager til at 
opfylde målene i erhvervsuddannelsesreformen, øge elevernes læring og forbedre kvaliteten i 
undervisningen. Handlingsplan for øget gennemførelse skal udarbejdes på baggrund af den fastlagte 
skabelon fra Undervisningsministeriet. 
 
Handlingsplanen er udarbejdet med bidrag af studievejledere, praktikkoordinator, profilkoordinator og 
ledelse fra uddannelsen samt supplerende data fra Studieservice på Københavns Professionshøjskole.   
 
Handlingsplanen for øget gennemførelse underskrives af bestyrelsesformanden og offentliggøres på 
skolens hjemmeside d. 31. januar hvert år.  
 
Handlingsplanen indeholder nedenstående afsnit: 
 
Klare mål 
Afsnittet har fokus på resultater og resultatmål i forhold til at bidrage til at opfylde de fire klare mål i 
erhvervsuddannelsesreformen. Resultaterne bliver opgjort på baggrund af Undervisningsministeriets 
centralt fastsatte indikatorer for de klare mål. I afsnittet vurderes udviklingen i resultater, herunder i 
forhold til egne resultatmål og reformens resultatmål. Skolen beskriver og vurderer de indsatser, som skal 
bidrage til at nå målene. 
 
Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde 
Afsnittet indeholder en handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde.  
 
Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og undervisningsdifferentiering 
Afsnittet har fokus på, hvordan skolen arbejder systematisk med at omsætte det fælles pædagogiske og 
didaktiske grundlag til praksis samt udvikling af metoder til at styrke undervisningsdifferentieringen. Her 
beskrives, hvilke dele af det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag skolen har særlig fokus på det 
kommende år. 
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1 Klare mål 

Afsnittet har fokus på resultater og resultatmål i forhold til at bidrage til at opfylde de klare mål. 
Resultaterne er opgjort på baggrund af centralt fastsatte indikatorer for de klare mål. I afsnittet vurderes 
udviklingen i skolens resultater, herunder i forhold til egne resultatmål og reformens resultatmål. I afsnittet 
beskrives og vurderes skolens indsatser, som skal bidrage til at nå målene. 

1.1 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. 

klasse  

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
 

Skolen udbyder ikke grundforløb og optager efter reformen derfor ikke elever direkte efter 9. eller 10. 
klasse. Derfor arbejder skolen ikke direkte med dette reformmål. Som aftager af elever fra grundforløb 
samarbejder skolen dog med kommuner og SOSU-skoler om kvalitetssikring og –udvikling af bl.a. optagelse 
og information til eleverne med henblik på at sikre tilgangen til uddannelsen samt god overgang til 
hovedforløbet.  

Indsatser  

Skolen udbyder ikke grundforløb og optager efter reformen derfor ikke elever direkte efter 9. eller 10. 
klasse. Derfor arbejder skolen ikke direkte med dette reformmål. 

1.2 Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 

Reformen sætter som resultatmål, at fuldførelsen skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og 
mindst 67 pct. i 2025 (resultatmål 2.1.).  
 
Klare mål 2: Supplerende indikatorer for frafald 

  
  
 

2014 2015 2016 2017  2019 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål 

8 5,5% 3,9%    7 3,6% 4,7% 6 5,2% 4,1% 5% 
 

 

   
  
Tabellen viser hvor mange elever der tre måneder efter start på uddannelsen er faldet fra, dvs. at der er 
gået tre måneder efter personens start på uddannelsen uanset hvornår eleven er startet i løbet af et 
kalenderår. Frafaldet opgøres ud fra afbrud uden omvalg, som betyder at personen har afbrudt sit grund-
/hovedforløb, men ikke er startet på et andet grund-/hovedforløb (personen kan godt være startet på fx en 
erhvervsgrunduddannelse eller i gymnasiet – det tæller ikke som et omvalg i statistikken). 
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Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
Skolen udbyder ikke grundforløb, og indsatserne og resultaterne har derfor udelukkende fokus på at 
mindske frafaldet på hovedforløbet. Skolen arbejder systematisk og kontinuerligt med en lang række 
indsatser ifht. at sænke frafaldet og øge gennemførslen på uddannelsen.  
 
Seks personer er i 2018 faldet fra inden for de første tre måneder af hovedforløbet på uddannelsen, alle i 
løbet af den første korte praktik. (Opgørelsen er lavet på baggrund af skolens egne tal). Eleverne blev alle 
opsagt af arbejdsgiver i prøvetiden. Dette skyldtes enten for stort fravær eller at arbejdsgiver ikke mente, 
at eleverne besad den nødvendige modenhed til at tage uddannelsen på daværende tidspunkt, og der var 
derfor ikke umiddelbart potentiale for fastholdelse.  
 
Frafaldsprofiler ifht. frafald efter de tre første måneder af hovedforløbet: 
Elever der aldrig er mødt. Skolen har ikke konkret viden om årsagen. Erfaringsmæssigt ved vi dog, at nogle 
elever ganske enkelt ændrer planer i perioden fra optagelse til studiestart samt at nogle elever får 
ansættelse ved flere kommuner og ikke får givet besked om, at de ikke ønsker at bruge 
uddannelsespladsen. Endelig er der elever, der er forhåndsoptaget på betingelse af, at de består 
grundforløbsprøven, og enkelte består så ikke.  
 
Elever der vælger at flytte. Ikke potentiale for fastholdelse. 
 
Elever, der selv siger op. For disse elever gælder, at de alligevel ikke ønskede at tage den pædagogiske 
assistentuddannelse, og der var således ikke potentiale for fastholdelse. 
 
Elever ophørt pga. store personlige problemer af psykosocial karakter. Denne gruppe elever har så store 
problemer, at de ikke er i stand til at tage en uddannelse på nuværende tidspunkt. På trods af en massiv 
indsats fra skolens studievejleder samt individuel støtte lykkedes det ikke at fastholde eleverne, og skolen 
vurderer, at der ikke var potentiale for at fastholde eleverne. 
 
Analyse af skolens udfordringer 
Analysen af skolens udfordringer baserer sig på egne undersøgelser. Skolen vurderer, at resultaterne af 
vores indsatsområder har medvirket til at øge gennemførslen på uddannelsen. Den brede vifte af 
fastholdelsesinitiativer med fokus på en individuel tidlig støtte ser ud til at have god effekt.  
 
Efter erhvervsuddannelsesreformen og målsætningen om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse 
direkte efter 9. eller 10. klasse ser vi, at eleverne på uddannelsen er yngre end tidligere. Professionelt 
pædagogisk relationsarbejde kræver en vis personlig modenhed, og på trods af, at motivation og ønske om 
tage uddannelsen måske er på plads hos eleven, er den personlige modenhed måske ikke tilstrækkelig. 
Dette underbygges af, at flere elever opsiges i prøvetiden af arbejdsgiver med begrundelsen stort fravær og 
manglende modenhed.  
 
Tidligere havde en del af eleverne forudgående erfaring med det pædagogiske arbejdsmarked og havde 
derigennem opnået en afklaring ifht. lyst og egnethed til professionen samt nogle erfaringer dels med 
arbejdsmarkedet i almindelighed og det pædagogiske felt specifikt. Når flere elever tager en 
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, kan færre trække på en sådan erfaring, og det kan 
betyde større frafald, ofte i praktikken som for nogle elevers vedkommende er første møde med 
arbejdsmarkedet. Dette kan være medvirkende til det frafald, der sker som resultat af, at flere elever 
opsiges i prøvetiden.  
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Generelt vurderer skolen, at de tilbud eleverne kan trække på, i høj grad matcher behovet. Erfaringen er, at 
den tidlige individuelle støtte har stor effekt og fastholder de elever, hvor der er potentiale. Vi ser i dag et 
langt mindre frafald, der skyldes faglige og sproglige problemer end tidligere, og dette vurderer skolen 
hænger sammen med en vellykket indsats på dette område samt kravet om karakteren 2 i dansk forud for 
optagelse på grundforløbet. 
 
Skolen vil derfor se på, hvilke indsatser der kan sættes i gang for at øge fastholdelsen af de elever, der 
falder fra i begyndelsen af uddannelsen. 
 
Skolen ser fortsat også et potentiale for fastholdelse i at styrke viden om den pædagogiske 
assistentuddannelse hos praktikinstitutionerne for at afstemme forventninger og styrke forståelsen af, 
hvilken uddannelsesopgave, der ligger i, at have en pædagogiske assistent elev i praktik. Dette med særligt 
fokus på udfordringerne med meget unge elever med sparsom eller ingen erfaring med arbejdsmarkedet. 
Dette samarbejder skolen løbende med kommunerne om.  
 
Den største udfordring mhp. at øge gennemførelsen er fortsat personlige og psykosociale problemer hos 
eleven. Mange elever benytter sig af muligheden for samtaler om angst og stress, som 
fastholdelseskonsulenten tilbyder, og studievejlederen, som bl.a. hjælper elever med studiestrategier og 
handleplaner, oplever også fortsat stor søgning.  
 
Disse indsatser har en positiv effekt på gennemførelsen, men nogle elever har så massive problemer, at det 
er meget vanskeligt at fastholde dem på uddannelsen på trods af en tidlig og helhedsorienteret støtte til 
eleven. 
 
En mindre gruppe elever kan være frafaldstruede pga. udfordringer ifht. Dels det faglige niveau på skolen 
og dels udfordringerne i praktikken. Det lykkes dog i de fleste tilfælde at fastholde eleverne i denne gruppe 
via tæt faglig støtte og samarbejde mellem skolen og praktikken. 
 
Skolen er fortsat ambitiøs i forhold til at sikre et lavt frafald på uddannelsen. Skolen vurderer, at det er ”det 
lange seje træk” med en bred vifte af individuelle initiativer kombineret med lærernes engagement, der 
sikrer en øget gennemførelse, og skolen arbejder derfor videre med og tilpasser det eksisterende tilbud. 
 

Vurdering af indsatser igangsat i 2018 
 

Indsats: 
 
Samarbejde med de pædagogiske konsulenter i Københavns Kommune 
 

Beskrivelse: 
 
Skolen samarbejder med praktikvejlederne samt forvaltningerne repræsenteret ved 
Grunduddannelse København og Frederiksberg Kommune. Nogle problemstillinger vil 
bedre kunne adresseres på niveauet de pædagogiske konsulenter, og derfor tager 
skolen initiativ til et samarbejdsforum med regelmæssige møder. 
 

Vurdering: 
 
Indsatsen har haft den ønskede effekt, der er igangsat samarbejde med de 
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pædagogiske konsulenter om forskellige problemstillinger, herunder styrket 
kommunikation. 
 

 
Indsatser der igangsættes i 2019 
 

Indsats: 
 
Styrket studiestart 
 

Beskrivelse: 
 
Styrkelse af den faglige og sociale elementer i uddannelsens første seks uger. 
Herunder: 

 Sociale arrangementer med venskabsklasser 

 RKV-uge med styrket studievejledning og afklaring af den enkeltes behov for SPS 
og faglig støtte 

 Emneuger med fokus på helhedsforståelse 
 

Hvilket resultat eller mål ønsker I at opnå med indsatsen? 
 
Styrket fællesskabsfølelse og afklaring af faglige udfordringer 
 

Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke? 
 
Indsatsen forventes at virke fordi den søger at imødegå det frafald der opstår 
umiddelbart efter introperioden 
 

Hvordan vil I evaluere indsatsen? 
 
Indsatsen indgår i evalueringen af introforløbet 
 

Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning? 
 
Ledelsen følger op på evalueringen af introforløbet 
 

 

1.3 Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de 

kan 

Reformen sætter følgende resultatmål:  
3.1. Andelen af de dygtigste elever – målt ved andel elever med den samlede mængde fag, der afsluttes 

på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg – skal øges 
år for år. 

3.2 Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. 
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1.3.1 Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 
 

 

 

Resultat 2016 

 

 

Resultat 2017 

 

 

Resultat 2018 

 

Resultatmål 2019 

 

Tilgang 

talentspor 

 

28,5% 23% 24,4% 25% 

 
24,4 % af de elever, der startede på uddannelsen i 2018, har valgt at følge talentsporet i uddannelsen.  
Skolen har tidligere arbejdet med at styrke informationen om valg af talentspor, da eleverne giver udtryk 
for, at de har svært ved at træffe valget ved starten på hovedforløbet, hvor de endnu ikke har gjort sig egne 
erfaringer med profilfagene. Skolen vurderer, at det nuværende niveau er passende ifht. elevernes 
potentiale, og sætter derfor et måltal på 25% for 2019. 
 
Vurdering af indsatser igangsat i 2018 
 

Indsats: 
 
Samarbejde med naturcenter Amager 
 

Beskrivelse: 
 
I samarbejde med Naturcenter Amager og faget Natur og udeliv bliver PAU-eleverne 
uddannet til at lave krible-krable aktiviteter i deres praktik, og de får et såkaldt 
”krible-krable-kørekort”. Eleverne bliver udstyret med forskellige materialer, 
prøveglas, mv. som de efter at have lavet aktiviteterne i deres praktik kan forære 
institutionerne. 
 

Vurdering: 
Indsatsen vurderes at have styrket elevernes kompetencer og konkrete færdigheder i 
profilfaget Natur og udeliv samt styrke sammenhængen mellem teori og praksis.  
 

 
 

Indsats: 
 
Samarbejde med naturpark Amager 
 

Beskrivelse: 
 
Som en del af projektet naturpark Amager bliver eleverne uddannet i at gennemføre 
forløb i profilfagene Bevægelse og idræt samt Natur og udeliv og får som en del af 
projektet mulighed for at afprøve og udvikle forløb med elever fra folkeskolens 
yngste klasser.  
 

Vurdering: 
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Indsatsen vurderes at have styrket elevernes kompetencer i profilfagene Bevægelse 
og idræt samt Natur og udeliv samt styrket sammenhængen mellem teori og praksis.  
 

 
 
Indsatser der igangsættes i 2019 
 

Indsats: 
 
Simulation i undervisningen 
 

Beskrivelse: 
 
I Københavns Professionshøjskoles nye Play Lab får både undervisere og elever 
mulighed for at eksperimentere og udvikle nye kompetencer i forhold til at arbejde 
med leg og en legende tilgang til børns udvikling og læring, og der vil være mulighed 
for at tilrettelægge læringen med simulationsundervisning. 
 

Hvilket resultat eller mål ønsker I at opnå med indsatsen? 
 
Eleverne får færdigheder og kompetencer, der sikrer, at de i højere grad er klar til 
arbejdet i praksis. 
 

Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke? 
 
Eleverne får trænet og udviklet deres færdigheder i at bruge deres teoretiske viden i 
den praktiske virkelighed, som de møder efter endt uddannelse eller i deres 
praktikophold. 
 

Hvordan vil I evaluere indsatsen? 
 
Indsatsen evalueres i samarbejde med elever, lærere og praktikinstitutioner. 
 

Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning? 
 
Erfaringerne fra evalueringen vil tilgå ledelsen, som vil tilrettelægge videre udvikling 
af projektet. 
 

 

Indsats: 
 
Styrke elevernes studiekompetencer – studiegruppearbejde 
 

Beskrivelse: 
 
En stor del af undervisningen er tilrettelagt som gruppearbejde, men en del af 
gruppearbejdet ”strander”, og eleverne opnår ikke det forventede faglige udbytte af 
gruppearbejdet. 
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Hvilket resultat eller mål ønsker I at opnå med indsatsen? 
 
Øget motivation for gruppearbejde blandt elever. Fagligt udfordrede elever får større 
udbytte af gruppearbejde, og fagligt dygtige elever bliver udfordrede i højere grad. 
 

Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke? 
 
Eleverne får en mere fokuseret og differentieret vejledning, hjælp til konkret 
opgaveløsning og faglig sparring. 
 

Hvordan vil I evaluere indsatsen? 
 
Indsatsen vil blive evalueret i samarbejde med lærere og elever. 
 

Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning? 
 
Resultaterne af evalueringen vil tilgå ledelsen, som vil følge op på indsatsen.  
 

 
 
EUX 
Skolen udbyder kun hovedforløbet på pædagogisk assistentuddannelse. På pædagogisk 
assistentuddannelse er det kommunerne som arbejdsgivere, der skal ansætte elever som EUX-elever. 
Kommunerne har indtil videre valgt ikke at ansætte EUX-elever på pædagogisk assistentuddannelse i 
København.  
 
1.3.2 Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
 
 

2015 2016 

Beskæftigelses-
frekvens 

Beskæftigelsesfrekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-

uddannede 

Antal 
færdig-

uddannede, 
landsplan 

Beskæftigelses-
frekvens 

Beskæftigelsesfrekvens, 
landplan 

Antal 
færdig-

uddannede 

Antal 
færdig-

uddannede, 
landsplan 

0,4 0,46 83 1.215 0,29 0,48 74 1.394 

 
 
Vurdering af resultater  
 
Frekvenserne er et gennemsnit af beskæftigelsen i kalenderåret efter endt uddannelse. Det vil sige, at for 
elever, som blev færdiguddannede i 2016, er frekvenserne et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse i 
2017. Som det fremgår af tallene, ligger skolen langt under landsgennemsnittet, og der er sket et meget 
stort fald i beskæftigelsesfrekvensen på blot et år. Der er ikke noget internt på skolen, der kan forklare 
dette fald, som formodentlig er et udslag af statistisk usikkerhed. I hvert fald viser skolens egen 
dimittendundersøgelse udarbejdet i 2017 ikke et lignende fald. 
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I undervisningsministeriets statistik for videreuddannelsesfrekvensen fremgår det, at seneste tal for 
videreuddannelsesfrekevensen for den pædagogiske assistentuddannelse på landsplan er 0,19. 
Københavns Professionshøjskole ligger noget højere ifølge skolens egne tal.  
 
Skolens egen dimittendundersøgelse udarbejdet i 2017 medtager dimittender, der er påbegyndt en 
videregående uddannelse. Dimittendundersøgelsen er foretaget blandt nyuddannede pædagogiske 
assistenter fra Københavns Professionshøjskole for elever året efter endt uddannelse med en svarprocent 
på 46%. 24% svarer, at de er begyndt på pædagoguddannelsen, og 6% svarer, at de tager anden 
uddannelse. Den høje videreuddannelsesfrekvens kan være en årsag til, at skolens beskæftigelsesfrekvens 
ligger under landsgennemsnittet. Skolen ved fra tidligere undersøgelser, at mange elever vælger skolen 
pga. muligheden for videreuddannelse på pædagoguddannelsen i Københavns Professionshøjskole.  
 
Som resultat af trepartsforhandlingerne er dimensioneringen på uddannelsen på landsplan nedsat med ca. 
50% fra 2017. Justeringen er foretaget ud fra det forventede behov for pædagogiske assistenter på 
arbejdsmarkedet i de kommende år, hvor det vurderes at der har været en overproduktion af pædagogiske 
assistenter i forhold til hvad arbejdsmarkedet aftager. Dette er endnu ikke slået igennem, men forventes at 
påvirke beskæftigelsesfrekvensen for dimittender i de kommende år.  

Skolen fortsat har fokus på beskæftigelsen blandt dimittenderne. 
 

Vurdering af indsatser igangsat i 2018 
 

Indsats: 
 
Afsøge nye beskæftigelsesmuligheder for den pædagogiske assistent 
 

Beskrivelse: 
 
Den pædagogiske assistent får primært ansættelse inden for dagtilbudsområdet. 
Skolen vil afsøge pædagogiske assistenters muligheder inden for demensområdet, 
hvor der er efterspørgsel efter pædagogisk arbejdskraft samt mulighed for øget 
beskæftigelse inden for det social- og specialpædagogiske arbejdsmarked. 
 

Vurdering: 
 
Inden for demensområdet er der pt ringe muligheder for at stille praktikpladser til 
rådighed, da det pædagogiske personale inden for området typisk har en lav 
ansættelsesgrad, og dette vanskeliggør processen. Inden for det social- og 
specialpædagogiske arbejdsmarked er der potentiale i form af politisk fokus og 
efterspørgsel på uddannet arbejdskraft. 
 

 
Indsatser der igangsættes i 2019 
 

Indsats: 
 
Forberede eleverne på overgang til job eller videreuddannelse 
 

Beskrivelse: 
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De færdiguddannede pædagogiske assistenter kommer ikke hurtigt nok i job. I 
samarbejde med FOA arbejder eleverne i slutningen af uddannelsen med jobsøgning 
og overgang til arbejdsmarkedet. I samarbejde med studiecenteret på Københavns 
Professionshøjskole forberedes dimittenderne på overgangen til en 
Professionsbacheloruddannelse, hvis de ønsker at gå videreuddannelsesvejen.  
 

Hvilket resultat eller mål ønsker I at opnå med indsatsen? 
 
De færdiguddannede pædagogiske assistenter kommer hurtigere i job, og de der 
vælger at læse videre sikres en lettere overgang til en 
professionsbacheloruddannelse. 
 

Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke? 
 
Fra praksisfeltet ved vi, at kvaliteten af de færdiguddannede pædagogiske 
assistenters ansøgninger ikke er god nok. Derfor sættes ind på dette felt. Fra 
pædagoguddannelsen ved vi, at nogle pædagogiske assistenter har det svært i 
overgangen fra erhvervsuddannelse til professionsbacheloruddannelse. 
 

Hvordan vil I evaluere indsatsen? 
 
Indsatsen evalueres i samarbejde med kommunerne samt internt i forbindelse med 
handlingsplanen for 2020. 
 

Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning? 
 
Ledelsen følger indsatsen samt beskæftigelsesfrekvensen tæt og følger op på 
indsatsen.  
 

 

1.4 Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes 

Reformen sætter som resultatmål, at elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes 
tilfredshed skal øges frem mod 2020 (resultatmål 4.1). 
 
1.4.1 Elevernes trivsel 
 
Indikator for klare mål 4 
 
 

 2016 2017 2019 

 Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 
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Elevtrivsel (Generel 
indikator) 

4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 

Egen indsats og 
motivation 

4,3 4,3 4,2 4,3  

Egne evner 4,2 4,0 4,0 4,1  

Fysiske rammer 3,3 3,5 3,6 3,6  

Læringsmiljø 4,1 4,0 4,0 4,0  

Praktik 4,3 4,2 4,1 4,2  

Velbefindende 4,3 4,4 4,3 4,3  

 
Vurdering af resultater 

I efteråret 2018 gennemførte skolen Ennovas elevtilfredshedsundersøgelse blandt eleverne. Overordnet set 
var undersøgelsens resultater meget positive. Vurderingen er faldet lidt i forhold til året før, men da kun 38 
elever havde mulighed for at deltage i undersøgelsen, er den statistiske usikkerhed for stor til, at der kan 
konkluderes på dette.   
 
Resultaterne drøftes med elever og lærere i foråret 2019, og drøftelserne vil indgå i skolens kvalitets- og 
udviklingsarbejde.  
 
Vurdering af indsatser igangsat i 2018 
 

Indsats: 
 
Indsats for trivsel hos gruppen af yngre drenge 
 

Beskrivelse: 
 
Med erhvervsuddannelsesreformen er eleverne på uddannelsen blevet yngre, og 
dette er en udfordring for uddannelsen som beskrevet under afsnittet om frafald. 
Elevtilfredshedsundersøgelsen viser, at gruppen af de yngste drenge er markant 
mindre tilfredse end andre grupper. 
 

Vurdering: 
 
Efter nærmere undersøgelser af udfordringen, viste det sig at være et rent statistisk 
udfald, og der er derfor ikke iværksat særlige initiativer for denne gruppe.   
 

 
 
Indsatser der igangsættes i 2019 
 

Indsats: 
 
Styrke PAU-elevernes aktive deltagelse i Campus aktiviteter 
 

Beskrivelse: 
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De pædagogiske assistentelever benytter sig ikke i særlig grad af alle de tilbud og 
muligheder som det at være en del af Campus Carlsberg giver.  
 

Hvilket resultat eller mål ønsker I at opnå med indsatsen? 
 
Styrket fællesskabsfølelse og øget fastholdelse 
 

Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke? 
 
De pædagogiske assistentelever skal støttes i at deltage i det store Campusfælleskab. 
 

Hvordan vil I evaluere indsatsen? 
 
Indsatsen evalueres i samarbejde med lærere og elever 
 

Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning? 
 
Resultaterne af evalueringen tilgår ledelsen som følger op på indsatsen 
 

 
 

Indsats: 
 
Styrke det lokale demokrati 
 

Beskrivelse: 
 
Skolen ønsker at styrke elevernes deltagelse i det lokale demokrati i form af skolens 
fællesråd. I skemaet lægges holdtimer, hvor holdlæreren understøtter og udvikler 
elevernes evne til at deltage i det lokale demokrati.  
 

Hvilket resultat eller mål ønsker I at opnå med indsatsen? 
 
Et mere levende lokalt demokrati i form af et aktivt fællesråd. 
 

Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke? 
 
Holdene har brug for hjælp til at diskutere og formulere punkter, som 
repræsentanterne kan bære med ind i fællesrådet 
 

Hvordan vil I evaluere indsatsen? 
 
Indsatsen evalueres i fællesrådet samt med lærerne 
 

Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning? 
 
Resultaterne af evalueringen tilgår ledelsen som følger op på indsatsen 
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1.4.2 Virksomhedstilfredshed 
 
 

 2016 2017 2019 

 Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

Virksomhedstilfredshed 
(Generel indikator) 

 7,08 6,48 6,75 6,50 

Virksomhedens oplevelse 
af samarbejdet med skolen 

 7,07 6,19 6,71  

Virksomhedernes oplevelse 
af eleverne 

 7,22 7,09 6,91  

 
Vurdering af resultater 
 
I efteråret 2018 gennemførte skolen Ennovas virksomhedstilfredshedsundersøgelse for anden gang. 
Resultaterne er endnu ikke i datavarehuset, men skolen har modtaget rapporten med resultaterne fra 
Ennova, og den generelle tilfredshed er steget markant.  
 
Udfordringer 
 
Skolen vurderer, at det fortsat er en stor udfordring, der er særlig for skolen er, at der er meget stor 
udskiftning blandt praktikvejlederne. Ved hvert optag udfylder ca. halvdelen af praktikvejlederne 
funktionen for første gang. PAU-praktikvejledere i kommunerne er ikke vejlederuddannede.  
 
Som en del af dette, er det en udfordring at få etableret en forståelse blandt praktikvejlederne om, hvad 
uddannelsesopgaven indebærer og hvilken ansvarsfordeling, der gør sig gældende i forbindelse med at 
have en PAU-elev i praktik.  
 
Endvidere oplever skolen udfordringer med kommunikationen med praktikinstitutionerne i form af, at 
information fra skolen ikke når frem til de relevante medarbejdere i institutionerne, fordi klyngelederen er 
indgang til institutionen, og den enkelte praktikvejleder ikke har en arbejdsmailadresse.  
 
Vurdering af indsatser igangsat i 2018 
 

Indsats: 
 
Skriftlig information til praktikinstitutioner om, hvad eleverne konkret arbejder 
med i skoleperioderne 
 

Beskrivelse: 
 
Uddannelsen udarbejder oversigter over, hvilket fagligt stof eleverne konkret 
arbejder med i skoleperioderne og gennemgår og udleverer dette til 
praktikinstitutionerne ved en temadag for vejlederne på skolen.  
 

Vurdering: 
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Skolen har fået mundtlig tilbagemelding om at praktikvejlederne finder 
informationen rigtig god ifht. elevernes læring.  
 

 
 

Indsats: 
 
Styrket samarbejde mellem skole og praktikinstitutioner om elevernes udvikling 
 

Beskrivelse: 
 
Praktikinstitutionerne vurderer, at samarbejdet om elevernes udvikling fungerer 
mindre godt. Skolen vil se på, om en forventningsafstemning og ansvarsafklaring kan 
afhjælpe dette og derudover undersøge, hvad praktikinstitutionerne ønsker skal 
forbedre. 
 

Vurdering: 
 
Skolen vurderer at behovet fortsat er til stede. Grundet den store udskiftning blandt 
Praktikvejledere er dette en løbende indsats.  
 

 

Indsats: 
 
Sikring af at information når frem til praktikvejlederne i samarbejde med de 
pædagogiske konsulenter 
 

Beskrivelse: 
 
Skolen oplever udfordringer med kommunikationen med praktikinstitutionerne i form 
af, at information fra skolen ikke når frem til de relevante medarbejdere i 
institutionerne, fordi klyngelederen er indgang til institutionen, og den enkelte 
praktikvejleder ikke har en arbejdsmailadresse.  
 

Vurdering: 
 
Samarbejdet med kommunerne og de pædagogiske konsulenter vurderes at være et 
meget nyttigt tiltag i denne sammenhæng. Samarbejdet har affødt et projekt med 
koordinering og kvalitetssikring af den samlede kommunikation til 
praktikinstitutionerne fra skolen, kommunerne og de pædagogiske konsulenter.  
 

 
 
Indsatser der igangsættes i 2019 
 

Indsats: 
 
Samarbejde med praktikinstitutionerne om tværfaglige projekter 
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Beskrivelse: 
 
Praktikinstitutionerne inviteres til at være samarbejdsinstitutioner i forbindelse med 
elevernes tværfaglige projekter, som skal tage udgangspunkt i en aktivitet i en 
institution. Efterfølgende inviteres samarbejdsinstitutionerne ind på skolen til 
præsentationen af projekterne. 
 

Hvilket resultat eller mål ønsker I at opnå med indsatsen? 
 
Målet er at praktikinstitutionerne får et bedre kendskab til den pædagogiske 
assistentuddannelse og hvad de pædagogiske assistenter kan.  
 

Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke? 
 
Ideen er blevet præsenteret for udvalgte praktikinstitutioner, som er meget positive 
over for ideen og flere har givet tilsagn om at deltage. 
 

Hvordan vil I evaluere indsatsen? 
 
Indsatsen evalueres i samarbejde med praktikinstitutionerne. 
 

Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning? 
 
Resultaterne af evalueringen tilgår ledelsen, som følger op på indsatsen.  
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2 Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde 

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 

Alle elever er i ordinære uddannelsesaftaler, da uddannelsen er dimensioneret, dvs. de kommuner, skolen 
samarbejder med, stiller praktikpladser til rådighed til alle elever i forbindelse med optagelse på 
hovedforløbet og indgåelse af uddannelsesaftale. Derfor ses ingen negativ eller positiv udvikling i tallene, 
og dette forventes følgelig heller ikke i 2019.  

Skolen udbyder ikke grundforløb, derfor findes ikke data om overgang fra grundforløb til hovedforløb. 

Den pædagogiske assistentuddannelse er ikke på ministeriets liste over uddannelser, der udbydes med 
skolepraktik. 
 
Eleverne på hovedforløbet er ansat af kommunerne. Kommunerne modtager elevernes ansøgninger og 
forestår ansættelsen og håndteringen af ansøgninger og derfor også registrering af eventuelle 
praktikpladssøgende elever. Skolens rolle er udelukkende at optage de elever på skolen, som kommunerne 
har ansat, og der findes derfor ikke data om det praktikpladsopsøgende arbejde knyttet til Københavns 
Professionshøjskole. 

 

Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde 

I samarbejde med kommunerne, herunder de pædagogiske konsulenter, tager skolens praktikkoordinatorer 
kontakt til mulige praktikinstitutioner, og ud fra det udarbejder vi en liste over de praktikinstitutioner, vi 
har brug for. Uddannelsen er som nævnt dimensioneret, og vi har pt. overskud af pladser. Derudover 
arbejder skolen med praktikpladsopsøgende arbejde i udlandet. 

Generelt fokuseres på god kommunikation til potentielle praktiksteder. I samarbejde med kommunen, 
herunder de pædagogiske konsulenter, orienterer vi om uddannelsen på leder- og netværksmøder, 
temamøder, mv. Derudover sendes materiale om PAU samt det at være praktikinstitution ud til 
institutionerne. 

Praktikpladssituationen drøftes løbende i det lokale uddannelsesudvalg, LUU. 

Skolen har en tæt dialog med de ansættende kommuner for eleverne Frederiksberg og København samt 
SOSU H, som er den anden udbyder af den pædagogiske assistentuddannelse i København samt 
pædagogiske konsulenter og arbejdsmarkedets parter.   
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3 Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 

 
Skolen har i 2019 fortsat særligt fokus på ”helhedsorientering og tværfaglighed” samt ”digital dannelse” i 
forbindelse med at sikre, at alle elever bliver så dygtige som de kan. 
 
Ved fortsat at udvikle og tilrettelægge undervisningen med fokus på helhedsorientering og tværfaglighed 
ønsker skolen fortsat at 
 

 Øge elevernes læringsudbytte på uddannelsen 

 Skabe større tilfredshed med undervisningen blandt eleverne 

 Styrke elevernes færdigheder og kompetencer i at anvende digitale medier i den pædagogiske praksis 
samt at styrke eleverne som digitale borgere 
 

Hvilke konkrete aktiviteter vil I arbejde med for at opnå forandring? 
 

 Kollegial sparring  

 Styrket profilteamsamarbejde og fælles planlægning med henblik på sammenhæng i uddannelsen 

 Implementering af den styrkede pædagogiske læreplan via udvikling af tre tværfaglige emneuger 
 
Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, om der er tegn på den ønskede 
forandring? 
 

 Øge elevernes læringsudbytte: Bliver eleverne dygtigere målt på karakterer og selvvurdering samt 
praktikvejledernes vurdering 

 Større tilfredshed med undervisningen blandt eleverne i den årlige elevtrivselsundersøgelse 

 Øge elevernes kompetencer til at begå sig i digitale systemer som elever og igangsætte pædagogiske 
aktiviteter med digitale medier 

 

Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende og systematisk følges op 
på, at de valgte elementer bliver omsat i den enkelte lærers undervisning? 
 

 Videndeling om pædagogisk og didaktisk praksis på pædagogiske udviklingsdage 

 MUS-samtaler 

 Opfølgningsmøder med profilteamkoordinatorer 
 

Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringer fra undervisningens praksis 
systematisk danner grundlag for eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og 
didaktiske grundlag og/eller i lærernes praksis? 
 

 Videndeling og udvikling på pædagogiske udviklingsdage 

 Fælles arbejde med erfaringer fra undervisningens praksis samt lærernes vurdering og prioritering af 
resultater fra profilforløbsevalueringer er fast punkt på dagsorden på møderne i profilteams. 

 Tæt samarbejde mellem uddannelsesledelse, profilkoordinatorer og skemalægger, sikrer, at 
skemalægningen bedst muligt understøtter løbende kvalitetssikring af pædagogisk og didaktisk 
tænkning på uddannelsen. 
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 Den lokale undervisningsplan danner grundlag for fælles praksis på uddannelsen 
 
 

3.1.1 Styrket undervisningsdifferentiering 
 

Digitale muligheder i Playlab 

Uddannelsen vil i 2019 undersøge, hvilke digitale muligheder for styrket undervisningsdifferentiering for 
PAU-uddannelsen, der kan anvendes i Københavns Professionshøjskoles Playlab. Uddannelsen udarbejder 
herefter en strategi for dette.   

Ved hjælp af optagelser af forskellige øvesituationer på foto eller video kan lærere og elever tale scenarier 
og handlemåder for den enkelte igennem. Alle fotos og videoer er kun til undervisningsbrug. 

Hvilke tegn på forandring forventer I at se? 
 

 Uddannelsen har taget Playlab i brug og gjort sig erfaringer med rummet 

 Der er udviklet en ny digital strategi for uddannelsens brug af Playlab 
 
Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, om der er tegn på, at de valgte tilgange til 
undervisningsdifferentiering bidrager til, at eleverne når deres mål-, og øger elevernes læringsudbytte, 
motivation og fastholdelse? 
 

 Den pædagogiske ledelse vil følge projektet tæt  

 Videndeling om lærernes praksis på pædagogiske dage samt i profilteam 
 
Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, at de valgte metoder bliver omsat i lærernes 
undervisning? 
 

 Den pædagogiske ledelse vil følge projektet tæt  

 Videndeling om lærernes praksis på pædagogiske dage samt i profilteam 
 

Hvordan arbejder den pædagogiske ledelse med, at lærernes erfaringsudveksling og vidensdeling om deres 
undervisningspraksis bliver anvendt til at udvikle og styrke metoder til undervisningsdifferentiering? 

 Følge op på de konkrete mål i den kommende strategi 

 Erfaringsudvikling og opsamling på pædagogiske dage samt arbejde i fagteam og profilteam 
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4 Årligt tema 

Uddannelsen har i 2019 ikke valgt et særligt årligt tema. 
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