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1. Klare mål
Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse
Reformen sætter som resultatmål, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
i 2020. Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025 (resultatmål 1.1).

Skema 1: Indikator for klare mål 1
Mål 1: Flere elever skal
2016
2017
2018
vælge en
erhvervsuddannelse direkte Antal ansøgninger Antal ansøgninger Antal ansøgninger
fra 9. eller 10. klasse
Aalborg Handelsskole

115

100

2019
Antal ansøgninger,
resultatmål

108

115

Note: Tabellen viser antal 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne fra de elever som forlader grundskolens 9. og 10. klasse. Hver
elev kan søge op til 5 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. I denne tabel opgøres alene 1. prioritetsansøgninger til
erhvervsuddannelserne. Tabellen er opgjort på baggrund af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned 2018. Tabellen viser således
kun søgningen fra grundskolen og ikke al søgning til erhvervsuddannelserne (søgning uden om den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne
(FTU)).

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
I perioden 2012-2014 var der en samlet stigning i tilgangen til grundforløbene på Aalborg Handelsskolen (AH) på
7,4%. Fra 717 elever i 2012 til 770 elever i 2014. Unge som kom direkte fra grundskolens 9. og 10. klasse udgjorde et
årligt faldende antal i perioden frem til og med det laveste niveau ved augustoptaget 2015. En fortsat tendens blandt
unge til at vælge gymnasial uddannelse blev yderligere forstærket at EUD-reformens adgangskrav og usikkerhed
omkring uddannelsesgarantien, markant afkortning i tid og samtidig højere faglige krav m.m.
Skema 1.1

Skolens egen opgørelse vedrørende elevoptag i perioden august 2015 – august 2018

Antal påbegyndte elever i
grundforløb (GF1 og GF2 ) og
på EUX-studieåret ved optage
efter
erhvervsuddannelsesreformen
indførelse august 2015

August 2015

Januar 2016

August 2016

Januar 2017

August 2017

Januar 2018

August 2018

Antal
påbegyndte

Antal
påbegyndt

Antal
påbegyndte

Antal
påbegyndte

Antal
påbegyndte

Antal
påbegyndte

Antal
påbegyndte

GF 1

124

0

150

22

123

0

146

GF 2 - direkte optag
(uden adgang til GF1)

57

90

161

139

128

90

129

EUX-studieåret

73

14

116

50

123

55

71

Som det fremgår af ovenstående skema 1.1 påbegyndte henholdsvis 124 elever i august 2015, 150 elever i august
2016, 123 elever i august 2017 og 146 elever i august 2018 grundforløb 1 (GF1). Det vil sige at der er et meroptag på
henholdsvis 23 elever i 2015, 35 elever i august 2016, 23 elever i august 2017 og 38 elever i august 2018 i forhold til
opgørelserne af elevsøgningerne pr. marts fra optagelse.dk i skema 1.
I dette meroptag er der elever, som også har erhvervsuddannelserne på Aalborg Handelsskolen som 1. prioritet, men
som først har ansøgt om optag senere end 1. marts. Herunder bl.a. elever fra efterskolernes 9. og 10. klassetrin som
erfaringsmæssigt søger ungdomsuddannelserne senere på foråret.
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Med tilfredshed kunne vi konstatere, at søgningen til august 2016-optaget på både GF1 og GF2 viste opadgående
tendenser. Lidt mere usikkert tegnede billedet sig imidlertid i 2017. Det samlede optag på GF1 var her på 145 elever
(22 elever i januar + 123 elever i august). Altså stort set en uændret optagelse, samlet set, i 2017 i forhold til optaget
på GF1 i 2016. Det samme billede gjorde sig gældende for det direkte optag på GF2, hvor 251 påbegyndte
grundforløbet i 2016 mod 267 elever i 2017.
I 2018 forventede vi et fald i optaget på GF1 af unge som kom direkte fra grundskolens 9. og 10. klasse på ca. 20% i
forhold til samme opgørelsestidspunkt på optagelse.dk marts 2017, idet skolen bl.a. ikke havde tilstrækkelig søgning
til at kunne oprette et GF1-hold i januar 2018. Samlet set var forventningen derfor et optag på 117 GF1- elever i
august 2018.
Et samlet GF1 optag i august 2018 på 146 elever (jf. tabel 1.1), altså et positivt meroptag på 29 elever svarende til
25%, giver dog skolen en vis optimistisk tiltro til, at de mange tiltag vi gør i henhold til at skabe opmærksomhed på
og viden om EUD- og EUX Business uddannelserne (se nedenfor) rent faktisk lykkes og gør, at mange af de elever,
som vores uddannelser er rigtigt for, rent faktisk også søger optag hos os.
Men som afvigelserne mellem optagelsestallene pr. marts for de elever, som har EUD-/EUX-uddannelserne på
Aalborg Handelsskole som 1. prioritet, og så de faktisk påbegyndte GF1-elever pr. august og januar-optag også
indikerer, er der tilsyneladende en betydelig vejledningsindsat over for elever og forældre i grundskolerne som ikke
lykkes i tilstrækkelig omfang. Når mellem 25 – 30% af en årgang alligevel beslutter sig for de merkantile
erhvervsuddannelser på Aalborg Handelsskole, uden at have haft det som 1. prioritet, synes der at være behov for at
kigge dybere med i baggrunden for disse valg og omvalg.
Ud over at den nye gymnasiereform i 2017 ikke generelt ændrede elevernes søgemønstre, hvor stadig flere
orienterer sig mod de tre gymnasieretninger (hhx, htx og stx), så har reformens bestemmelser vedrørende dels HFuddannelsens mulighed for nu også at optage elever direkte efter 9. klasse og dels den samtidige mulighed for at
udbyde 2. årige erhvervsrettede forløb skabt yderligere uklarhed og uigennemskuelighed i forhold til valget mellem
HF vs. EUX. Således var HF-uddannelsen alene om blandt alle ungdomsuddannelser i Aalborg, at have øget elevoptag
(50 elever) august 2017 i forhold til optagelsestallene i august 2016.
Lægges hertil den usikkerhed, som trepartsaftalen vedrørende årlige dimensioneringer af erhvervsuddannelser giver
for elevernes adgang til og mulighed for at gennemføre en ønsket faglig uddannelse, bør det ikke være
overraskende, at også søgningen til de merkantile erhvervsuddannelser vil være udfordret med ovenstående meget
kontraproduktive forhold i relation til erhvervsuddannelsernes klare mål om, at flere elever skal vælge en
erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse.
En fælles landsdækkende informationskampagne, som AH i 2015 var med til at initiere og gennemføre, samt en lang
række forskellige lokale initiativer og aktiviteter har ellers skabt god opmærksomhed omkring og interesse for de nye
merkantile Businessuddannelser (EUD- og EUX Business). Men desværre oplever vi, at der fortsat er alt for mange
usikkerhedsfaktorer og kontraproduktive forhold indlejret i de merkantile uddannelser som gør, at elever (og
forældre) stadig fravælger de merkantile erhvervsuddannelser.
Mens den landsdækkende informationskampagne bestod og forsat består af TV-spots, brochurematerialer og fælles
website (eux.dk), har de lokale initiativer og aktiviteter været i mere direkte øjenhøjde og kontakt med elever og
forældre fra grundskolens 7. – 10. klassetrin.
Af disse mange initiativer, som utvivlsomt har meget god effekt på både den generelle kendskabsgrad og den
specifikke elevinteresse, skal her nævnes
• Deltagelse i uddannelsesmesser
• Åbent hus-arrangementer
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•
•
•
•
•

Deltagelse i Skills-Danmarksmesterskaberne (og vinder af DM i detailhandel i januar 2018)
Intro- og brobygningsforløb
Grundskoleaktiviteter uden på skolerne for 7. – 10. klasser ”Købmand for en dag”, ”Business for en dag” og
”Business – talentforløb”
Aktivitetskatalog til efterskolerne vedrørende samarbejde omkring undervisningsmoduler ude på skolerne
Etablering af et såkaldt Study Support Center, hvor skolen har samlet sine vejlednings- og støttefunktioner i
en kontorfælles enhed, som altid er klar med hjælp og vejledning om de merkantile erhvervsuddannelser

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.).
Skema 2.
Status

2013

2014

2015

2016

2019

Resultat Resultat, Resultat Resultat, Resultat Resultat, Resultat Resultat Resultat
landsplan
landsplan
landsplan
landsplan mål
I
Uddannelsesaftale
hovedforløb
Skolepraktik

26,6%

30,1%

27,2%

29,1%

25,2%

32,1%

24,7%

35,8%

30%

7,8%

8,2%

9,1%

8,7%

12,4%

11,0%

8,9%

10,6%

10%

Ikke i
Frafald under
hovedforløb grundforløbet

24,4%

30,0%

18,1%

29,5%

21,6%

26,7%

23,0%

22,9%

20%

Frafald efter
grundforløbet

37,0%

26,9%

40,2%

27,2%

31,7%

25,0%

38,1%

25,4%

34%

2,5%

2,5%

2,9%

2,6%

4,0%

3,1%

2,7%

3,4%

2%

3,3%

1,0%

0,5%

0,8%

1%

Ingen aftale, men har
haft
Studiekompetencegivende
forløb (eux)
Status ukendt
I alt

1,7%

2,4%

2,6%

2,8%

1,8%

1,2%

2,2%

1,1%

1%

714

59.858

784

62.346

1.237

63.344

1.956

59.939

1.200

Note: Tabellen viser, hvor stor en andel, der hhv. starter på hovedforløb eller ikke gør, ud af de personer, der er startet på en
erhvervsuddannelse i et givent kalenderår. I opgørelsen følges personer der er startet (førstegangstilgang) på et grundforløb i et givent
kalenderår. Denne population svarer til forløbsstatistikken for grundforløbet.
Tre måneder efter eleverne har fuldført grundforløbet (eller senest på opgørelsestidspunktet for dem, der ikke gennemfører grundforløbet)
bliver det opgjort, hvor mange der er i gang med hovedforløbet, enten med status ”uddannelsesaftale” eller ”skolepraktik”, og hvor mange der
ikke er i gang med hovedforløbet, enten med status ”frafald under grundforløbet” (dvs. ikke har gennemført et grundforløb på
opgørelsestidspunktet), ”frafald efter grundforløbet” (dvs. har fuldført grundforløbet, men er ikke overgået til hovedforløbet) eller ”ingen
aftale, men har haft” (dvs. elever som har mistet deres aftale på opgørelsestidspunktet).
Status ukendt er elever, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke er gået fx 3 måneder siden eleven har opnået en kvalifikation til
hovedforløbet. År er starttidspunkt på uddannelsen. Uddannelsesaftaler omfatter ordinære, korte, kombinations- og restaftaler samt
mesterlære. Se mere om opgørelsen under ”Om data”.

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
For de merkantile erhvervsuddannelser sætter den nye EUD-reform et på alle måder afgørende skel mellem tiden før
og efter ikrafttrædelsen pr. 1. august 2015. Især for grundforløbenes vedkommende er forskellene markante og de
umiddelbare konsekvenser meget synlige jf. ovenstående under Mål 1 vedrørende adgangskrav, afkortning af tid og
højere faglige krav.
Men også reformens bestemmelser om max. 3 påbegyndelser af erhvervsuddannelse og max. 5 SU-klip har haft
betydning for elevernes egen fastholdelse i uddannelsesvalgene. Tilsammen har det betydet, at skolen siden august
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2015 på især GF1 men også på de direkte GF2-optag - det vil sige blandt de elevgrupper, som ikke har adgang til GF1
- har optaget mere målrettede elever med bedre læringsforudsætninger.
Herudover har ledelse og medarbejdere på AH sikret en god tilrettelæggelse og motiverende, praksisnær
gennemførelse af de nye grundforløb og de tilhørende uddannelsesspecifikke fag der tilsammen med god
gennemførelsesvejledning, alt i alt, har bevirket, at frafald er reduceret markant.
På reformens allerførste hold var frafaldstallene incl. omvalg 3 måneder efter påbegyndelsen i august 2015 således
3,4% på GF 1 og 8,0% på GF2 (direkte optag)
For augustoptagene i 2016 var frafaldstallene incl. omvalg 3 måneder efter påbegyndelse henholdsvis 10% på GF1,
14,9% for GF2 (direkte optag) og 6,0 % på EUX studieåret.
På grundforløbene oplevede skolen i perioden 2016 og 2017 det (måske) lidt paradoksale, at elevtrivslen generelt
blevet forbedret/steget samtidig med at frafaldet steg.
På GF1 steg frafaldet i 2017 således med 1,4 procentpoint i forhold til 2016, på GF 2 var frafaldet i 2017 2,6
procentpoint højere end som i 2016 og på EUX-studieåret var frafaldet i perioden fra 2016 til 2017 steget med hele 5,4
procentpoint.
I 2018 er der heldigvis gode tegn på, at skolens forskellige fastholdelsesindsatser har positiv effekt på elevernes
gennemførelse. I forhold til 2017 er der er en forbedring i frafaldet på GF1 på 1,7%(9,7%% frafald), 0,3% på GF2
(17,2%) og hele 3,0% på EUX-studieåret (8,5%).
Det er vigtigt her at gøre opmærksom på, at ovenstående frafaldstal for perioden 2015-2018 dels er skolens egen
registrering af al fravær uanset omvalg eller ej, og dels alene vedrører optag på traditionelle klasse-/holdbaserede
uddannelsesforløb.
Skolen har igennem de senere år oplevet en stigende søgning til mere fleksible afholdelser af grundforløbene både
som fjernundervisning og i vores åbne læringscenter med fleksibelt optag, og hvor der er mulighed for at arbejde mere
uafhængigt at tid, sted og tempo. Frafaldende på disse forløb – som også er indeholdt i tabellen i ovenstående skema
2 – er betydeligt højere end på de traditionelle forløb (mellem 30-40%). I tæt samarbejde med
undervisningsministeriets læringskonsulenter har skolen i 2018 gennemført et større analysearbejde vedrørende
årsager til og ideer til forskellige tiltage til forebyggelse af frafald på disse forløb, og skolen er pt. i gang med at
udarbejde konkrete handleplaner for øget fastholdelse på vores online- og blende learning-uddannelsesaktiviteter.
I forbindelse med de stadig relativt (for) høje frafald – især på GF2 for elever uden adgang til GF1 og EUX-forløbet –
er skolen også her udfordret på vejledningsindsatsen i forhold til at afklare eleverne i forhold til forudsætninger og
nødvendig arbejdsindsats for bl.a. at honorere de høje faglige og ikke mindst skriftlige krav på den merkantile EUX.
En yderligere kime til frafaldet på EUX er den direkte kontraproduktive placering af fag og udprøvninger henover
grundforløb og studieår.
AH har derfor også siden august 2018 deltaget i et undervisningsministerielt forsøg, hvor der arbejdes med en mere
hensigtsmæssig struktur i placeringen af fag og elementer i GF1, GF2 og Studieåret, med henblik på dels at skabe
bedre progression i fagene gennem hele EUX 1. del og dels sikre en endnu tydeligere erhvervsrettet fokus gennem
hele uddannelsen.
En mere hensigtsmæssig placering og fordeling af elementer på uddannelsen vil bidrage til bedre og mere afklarede
elever og dermed samtidig bedre mulighed for at realisere den merkantile EUX´s potentiale i forhold til
virksomhedernes efterspørgsel. Samtidig vil en mere sammenhængende og smidig struktur give et bedre og mere
kontinuerligt flow gennem hele EUX 1. del, som – ifølge AH´s vurdering – vil give et langt bedre forløb for eleverne og
herved givet også medvirke til en langt større grad af trivsel og fastholdelse af elever i uddannelsen.

EUD-reformen har endnu ikke haft egentlig gennemslagskraft i hovedforløbene, hvor alene kravene om 5 ugers EUS
for elever med handelsgymnasial uddannelse blev kraftigt bemærket og kommenteret blandt især virksomhedernes
HR-medarbejdere og oplæringsansvarlige. Først senere vil vi se betydningen af EUD-reformens generelt skærpede
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overgangskrav til hovedforløbene og ikke mindst EUX-kompetencernes betydning for indgåelsen af og fastholdelse i
uddannelsesaftalerne/hovedforløbet.
Klare mål 2: Socioøkonomisk reference
Skema 2.1
2016
Frafald 3 mdr efter
opnået kvalifikation Uddannelsesgruppe gennemsnit
Gruppe: Kontor,
handel og
forretningsservice

0,63

Socioøkonomisk
reference
0,59

Forskel (* =
signifikant)
0,04*

Note: Tabellen viser hvor stor en andel, der forventes at falde fra, når der er taget højde for elevernes socioøkonomiske
baggrund. Eleverne følges fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald
(hvis eleven ikke opnår uddannelsesaftale), sker altså her fra start på grundforløbet frem til hovedforløbet.
For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model for sammenhængen mellem, om eleven opnår
uddannelsesaftale eller ej og karaktererne fra grundskolen samt socioøkonomiske baggrundsvariable. Resultatet er et forventet
elevfrafald på den enkelte institution, hvor der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold.
Usikkerheden på institutionens forventede elevfrafald er herefter estimeret og er angivet i form af et usikkerhedsinterval. Ligger
institutionens faktisk observeret elevfrafald inden for denne usikkerhed, da kan det ikke afvises at frafaldet er på niveau med
frafaldet på landsplan, når der er taget højde for institutionens elevgrundlag. Ligger det observerede frafald over eller under
usikkerhedsintervallet, da er frafaldet på institutionen større eller mindre end forventet.
Det forventede og det faktiske elevfrafald er angivet som andele, dvs. man fx kan se, hvor stor en andel af eleverne på en
institution, der forventes at falde fra.

Selv om skolens absolutte frafald på nogle parametre ligger over landsgennemsnittene, så ligger de faktiske frafald
meget tæt på (jf. ovenstående tabel i skema 2.1) det forventede frafald, når der er taget højde for de
socioøkonomiske referencer, som gør sig gældende for erhvervsuddannelserne på Aalborg Handelsskoles
elevsammensætning og -baggrund. Og som tidligere nævnt er det her vigtigt at være opmærksom på, at de
velkendte højere frafald på Onlineforløb – hvor AH er en af de absolut største aktører blandt
ungdomsuddannelserne i Danmark - er indeholdt i de samlede frafaldstal.
Skolen har i de seneste år iværksat mange initiativer for at forbedre overgangen fra grundforløb til hovedforløb og
således få flere elever til at fuldføre deres påbegyndte merkantile erhvervsuddannelse. Se ligeledes nærmere herom
i denne handlingsplans 2. afsnit vedrørende det praktikpladsopsøgende arbejde.
De mange indsatser viser sig dog endnu ikke i vores resultater, hvor overgangen fra grundforløb til hovedforløb i
2019 forventes at være på omkring 40%
Årsagerne til den utilfredsstillende overgangsfrekvens fra grund- til hovedforløb skal herudover søges i følgene
væsentlige forhold:
• Mange STX- og HF-elever afsluttet merkantilt grundforløb uden intention om at gå videre i et hovedforløb
eller skolepraktik (ca. 40%)
• En del omgængere
• Skoletrætte elever går ud i ufaglært job
• Praktikpladssituationen har været ugunstig, og der har ikke tidligere været uddannelsesgaranti
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Det er også vigtigt her at fremhæve, at skolen gennem de senere år har etableret flere væsentlige funktioner til at
vejlede og støtte op omkring elevernes trivsel, fastholdelse og gennemførelse. Funktioner som kort beskrives i det
følgende:
Kontaktlærerfunktion
Hver klasse og elev får ved skoleperiodens start tildelt en kontaktlærer. Ifølge funktionsbeskrivelse er det
kontaktlærerens ansvar – gennem direkte og løbende kontakt med den enkelte elev - at arbejde for et godt
studiemiljø og elevernes trivsel i klassen og på skolen – herunder hjælpe med at løse evt. problemer i denne
forbindelse.
Elevmentorer
Et antal motiverede 2. års elever udvælges og introduceres til at hjælpe nystartede elever med svar på spørgsmål
omkring bl.a. uddannelsen, fag, lektier, sociale aktiviteter etc. Til hver klasse er tilknyttet 3 – 4 mentorer, som
hjælper de nye klasser med at blive rystet sammen og få styrket det sociale sammenhold.
STUDY SUPPORT CENTER
I et pr. 1. august 2015 nyetableret såkaldt Study Support Center har skolen samlet flere vejlednings- og
støttefunktioner i en kontorfælles enhed. Her finder for såvel øvrige eksterne interessenter som kommende nye- og
nuværende elever og forældre følgende hjælp:
• ekstern og intern studievejledning om de merkantile erhvervsuddannelser; EUD- og EUX Business, herunder
EUV og RKV ved primært 4 fuldtidsansatte studievejledere
• ekstern og intern vejledning omkring uddannelsesmuligheder i Åbent Læringscenter (EUD og AMU som
blended learning) og Fjernundervisning (EUD-enkeltfag, EUS10- og 5-ugers, AMU, Akademiuddannelser mv.)
ved primært 2 fuldtidsansatte vejledere
• vejledning om og støtte til at søge praktikplads ved primært 3 fuldtidsansatte virksomhedskonsulenter
• personlig og rolleuafhængig støtte og vejledning når det at være elev og/eller ungdoms- og familielivet i det
hele taget opleves svært og uoverskueligt ved primært 2 fuldtidsansatte såkaldte Elevcoaches og 1
deltidsansat SPS-medarbejder.

Mål 3: Alle elever skal blive så dygtige, de kan
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.
I juni 2017 afsluttede 103 elever, ud af 116 startende, EUX 1. del. Ved augustoptaget 2017 påbegyndte 121 elever
studieåret på EUX 1 del, hvilket var en lille stigning på 5 elever sammenlignet med augustoptaget i 2016.
På samme tidspunkt (august 2017) påbegyndte 74 elever EUX GF1, hvilket var 25 flere elever, end som elever der på
samme tidspunkt påbegyndte EUD (40%). Billedet er således ændret fra 2016, hvor ca. 50% af alle på GF1
påbegyndte EUD. Der var dog desværre et fald i det samlede elevantal i 2017 i forhold til 2016 (se afsnittet
vedrørende klare mål 1).
I januar 2017 påbegyndte to hold (47 elever) EUX studieåret. Samtidig hermed påbegyndte en klasse GF1 EUX (21
elever).
I januar 2018 påbegyndt to hold (55 elever) EUX studieåret og ved augustoptaget 2018 påbegyndte 99 elever GF1
EUX og 63 elever GF2 EUX (uden adgang til GF1). 71 elever påbegyndte samtidig i august 2018 EUX studieåret.
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På hovedforløbet tilbydes og gennemføres valgfag på højere niveauer. Det gælder Handel hvor der undervises på
akademiniveau (AU) i valgfaget Supply Chain Management, som årligt læses af 2 hold. Der påbegyndes også AU
valgfaget Projektstyring i praksis på kontorspecialet Administration. Ligeledes planlægges der med udbud og
påbegyndelse af højniveaufag på Offentlig administration.
Skema 3: Indikatorer for klare mål 3: Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau
Mål 3:
Erhvervsuddannelserne
skal udfordre alle
elever, så de bliver så
dygtige, de kan.

2016

2018 1. halvår

2019

Andel

Andel,
landsplan

Antal Andel

Fuldførte med fag på
ekspertniveau

119 34,6%

11,1%

69 13,3%

17,8%

15 7,9%

18,0%

10%

Tilgang til fag på
højere niveau end det
obligatoriske

16 13,1%

6,8%

31 14,3%

9,3%

33 22,9%

12,3%

25%

200 12,2%

9,3%

258 16,2%

10,1%

55 9,7%

12,2%

20%

6,0%

3 1,6%

5,4%

3%

Tilgang eux
Tilgang talentspor

Antal

2017

6,5%

Andel, Antal Andel
Andel Resultatmål,
landsplan
landsplan
andel

Note: Tabellen viser data for to af de fire indikatorer for mål 3.1:
”Fuldførte med fag på ekspertniveau” viser andel af elever, der har fuldført en erhvervsuddannelse og har haft
mindst et fag på ekspertniveau i forhold til alle der har fuldført i et kalenderår.
”Tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske” viser andelen af elever med bestået grundforløbsprøve og
mindst et fag på højere niveau end det obligatoriske fastsat af de faglige udvalg, sat i forhold til alle der har bestået
grundforløbsprøve i et kalenderår.
”Tilgang til eux” viser andelen af eux-elever, der er startet på en erhvervsuddannelse (dvs. enten grundforløbets 1.
eller 2. del eller hovedforløbet) i et givent kalenderår i forhold til alle elever der er startet på en erhvervsuddannelse.
”Tilgang til talentspor” viser andel elever, som er startet på erhvervsuddannelsens hovedforløb i et kalenderår i
forhold til alle elever med tilgang til hovedforløbet i året. Celler med under 3 observationer diskretioneres og
markeres med bindestreg (-). Ved ”andele” er diskretionerede celler tomme.
Beskrivelse og vurdering af indsats
På AH arbejder vi til stadighed med at forbedre vejledningsindsatsen. Dette gælder alle elevgrupper. Elevernes
kompetencer vurderes af en studievejleder, og der aftales individuelle samtaler. Dette betyder, at elever der som
udgangspunkt er dygtige, som ønsker det, og som er uddannelsesparate, vejledes til at tage en af skolens EUX
retninger eller hvis muligt fag på højere niveauer.
Alt i alt søger flere af vores elever en EUX uddannelsen, men da søgningen er status quo, betyder det samtidig, at
søgningen til EUD falder, og søgningen til EUX er stabil. På skolen gøres der en ekstraordinær indsats for at informere
om EUX, og som resultat heraf, at rekruttere elever til EUX.
I efteråret 2017 annoncerede undervisningsministeren, at hun ville give mulighed for, at erhvervsskolerne kunne
søge om at udvikle og gennemføre forsøgsordninger på erhvervsuddannelserne. Som tidligere nævnt søgte Aalborg
Handelsskole i samarbejde med Aarhus Business School og Tietgenskolen i Odense om lov til at gennemføre et mere
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sammenhængende EUX forløb. Formålet er at udvikle en mere hensigtsmæssig struktur i placeringen af fag og
elementer på GF1, GF2 og Studieåret i den merkantile EUX med henblik på at skabe bedre progression i fagene
gennem hele EUX 1. del samt at sikre et endnu tydeligere erhvervsrettet fokus/element gennem hele
uddannelsen. For at opnå det overordnede formål, er der sat følgende delmål op:
-

Alle A- og B-fag påbegyndes på GF1
De Erhvervskvalificerende elementer – Erhvervsfag og USF – udbredes til hele forløbet
Alle overgangskrav til studieår fastholdes
Det sikres, at fagene kun udprøves på sit slutniveau, så eleverne undgår dobbeltudprøvninger

Den 8. februar 2018 fik de tre skoler bevilliget forsøget, og det første møde mellem de tre skoler blev afholdt den 26.
februar. Herefter udvikles forløbet parallelt på de tre skoler og de første forløb blev påbegyndt i august 2018.
Forsøgsordningen varer i tre år.
AH har besøgt grundskolerne med et målrettet undervisningsforløb, som orienterer om det merkantile EUX forløb;
”EUX for en dag”. Besøgene i folkeskolen er øget med 10 % i 2017. AH har som noget nyt udviklet et tiltag målrettet
efterskolerne i området. Målet er at orientere en stadigt stigende andel af unge som vælger en efterskole.
Undervisningen er målrettet EUD og EUX.
På studieåret tilbydes forskellige valgfag/valgfagspakker. Målet er, at kunne tilbyde flere valgfag på A og B niveau. Jo
flere elever som søger på EUX, des flere valgfagspakker på højere niveau kan der tilbydes som holdundervisning og
dermed den enkelte.
AH har udbudt et særligt talentforløb. Undervisningen på talentforløbet foregår efter normal undervisningstid.
Forløbet er målrettet, ikke nødvendigvis de faglige dygtige, men elever som er særlig motiveret. Talentforløbet er
udbudt i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars og SOSU Nord.
Siden 2017 har Aalborg Handelsskole i samarbejde med Aalborg Kommune og andre ungdomsuddannelser tilbudt
talenthold fra de ældste klasser i folkeskolen.
AH har også udbudt aktiviteter målrettet SKILLS. Elever som har et ønske om at kvalificere sig til SKILLS mesterskabet
vejledes uden for normal undervisningstid. AH kvalificerede sig til DM ved regionsmesterskabet og havde herefter
som mål, at være blandt de 5 bedste til Danmarksmesterskabet i SKILLS 2018. For eleverne fra AH var den
målsætning dog ikke høj nok, og de endte da også som meget velfortjente Danmarksmester i Detailhandel ved DM i
Skills som blev afholdt I Herning Messecenter i perioden 18. – 20. januar 2018.
AH tilbyder undervisning i innovation, og for de elever som ønsker at deltage i konkurrencer gennem Company
programme, vejledes uden for normal undervisningstid. AH har et mål om, at mindst en gruppe fra EUX-studieåret
kvalificerer sig til Danmarksmesterskabet.
I 2017 gik Aalborg Handelsskole med i EU projektet Iværksætteri og jobskabelse. Projektets indsatsområder og
hovedaktiviteter er:
• Udvikling og implementering af tiltag, der fremskynde iværksætteri og entreprenørskab i
uddannelsessystemet og klæde undervisere og vejledere bedre på for at sikre, at elevernes viden er brugbar
til etablering af egen virksomhed, og opbygning af iværksætterkompetencer
• Opkvalificering af lærere og opfølgning i form af gennemførte forløb, hvor de opkvalificerede lærere
underviser
• Udvikling og facilitering af uddannelses- og undervisningsforløb i samarbejde med virksomheder
Projektet løber over en treårig periode.
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Vurdering af udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede
Indledningsvis er det vigtigt at bemærke, at uanset hvor dygtige eleverne bliver gennem deres
erhvervsuddannelsesforløb, er der ikke direkte korrelation mellem dette og så beskæftigelsesfrekvensen for
færdiguddannede. I endnu højere grad spiller andre faktorer som fx erhvervsgrundlag, -konjunkturer, privat og
offentlige virksomheders attraktivitet og tiltrækningsevne ind på de færdiguddannedes beskæftigelsesmuligheder, interesse og –frekvens.

Klare mål 3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede
Skema 3.1
2014
2015
Beskæftigelsesfrekvens

2016

Beskæftigelse Antal
Beskæfti Beskæftigelses Antal
Beskæftigel Beskæftigels Antal færdigsfrekvens,
færdiggelses-frekvens,
færdigsesfrekvens esfrekvens uddannede
landplan
uddannede frekvens landplan
uddannede
landsplan

0,7

0,72

452

0,69

0,73

431

0,69

0,75

374

Note: Frekvenserne er et gennemsnit af beskæftigelsen i kalenderåret efter endt uddannelse. Det vil sige, at for
elever, som blev færdiguddannede i 2013, er frekvenserne et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse i 2014.
Institutionsoplysningerne knytter sig til den institution, hvor eleven er afgangsmeldt fra.
Beskæftigelsesfrekvenserne kan generelt være mindre præcise på uddannelser med relativt få elever og stor andel af
kvinder, idet kvinder oftere end mænd vil have en barselsfrekvens/deltid.
Bemærk, at der ingen øvre grænse for beskæftigelsesfrekvens er. Hvis den enkelte eksempelvis har to deltidsjob, kan
beskæftigelsesfrekvensen overstige 1,0. Hvis en færdiguddannet kun arbejder halv tid, vil beskæftigelsesfrekvensen
være 0,5. Erhvervsuddannede, som ikke har indbetalinger til ATP i perioden, indgår med 0,0 i beregningen af
beskæftigelsesfrekvenserne
Som det fremgår af ovenstående skema ligger beskæftigelsesfrekvensen for færdiguddannede ved Aalborg
Handelsskoles merkantile erhvervsuddannelser i 2014, 2015 og 2016 på niveau med den landsgennemsnitlige
frekvens, idet en afvigelse på mellem 0,01 og 0,06 – svarende til ca. 5% - må antages at være IKKE signifikant. Denne
parallelitet er dog ny, idet beskæftigelsesgraden for de færdiguddannede fra AH i de tidligere år var væsentlig lavere
end landsgennemsnittet, især inden for handels- og kontoruddannelserne. Og selv om der i perioden 2011 – 2013
skete en betydelige stigning i antallet af færdiguddannede fra Aalborg Handelsskole (detail +21,4%, handel +45,7%
og kontor +36,3%), så lykkedes det at øge beskæftigelsesfrekvensen til niveau tilsvarende landsgennemsnittet.
En meget væsentlig årsag hertil skyldes den særdeles positive erhvervsudvikling - herunder også for de tre
merkantile nøglebeskæftigelsesområder; detail, handel og kontor – der gennem de senere år har været i Aalborg
Handelsskoles geografiske dækningsområde.
I de følgende år forventer vi at beskæftigelsesfrekvensen fortsat, som minimum, vil være på niveau med
landsgennemsnittet. Og i erkendelse af hvor vigtig erhvervsudviklingen i specielt Aalborg Kommune men også mere
generelt i Nordjylland er, vil udviklingen i erhvervsgrundlaget idenfor detail, handel og kontor kort blive beskrevet i
det følgende.
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Erhvervsgrundlag
I Aalborg Kommune (AK) var der i 2015 registreret 10.000 virksomheder inden for en bred vifte af brancher og ca.
104.000 private og offentlige arbejdspladser. Det forventes at antallet at virksomhedsetablering eller tilflytning af
virksomheder frem mod 2020 vil voksen med mellem 500 og 1.000 virksomheder om året og at antallet af
arbejdspladser i samme perioden vil stige med 5% til godt 109.000 (kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og
Business Aalborg/AK).
Detailhandel i Aalborg og Nordjylland
Inden for detailhandel var der i 2013 1.026 arbejdssteder i Aalborg med i alt 8.880 ansatte. I 2010 var der registreret
986 arbejdssteder inden for detailhandel, hvilket svarer til en vækst på 40 arbejdssteder eller 4% i perioden 20102013. I samme perioden steg beskæftigelsen samlet set med 278, svarende til en vækst på 3,2%.
Betydningen af ændringer i forbrugsmønstre og adfærd, storcentre- og kædedannelse og e-handel er vanskeligt at
prognosticere for udviklingen i detailhandelen, men for Aalborg forventes det, at byen også fremover vil stå stærkt
inden for salg af dagligvarer og udvalgsvarer.
Ifølge en sektorrapport, som COWI har udarbejdet for Region Nordjylland, forventes sektoren handel og
forretningsservice – omfattende virksomheder inden for agenturhandel, engros- (B2B) og detailhandel – i perioden
2015-2020 at stige i Nordjylland med 5%, svarende til ca. 1.100 arbejdspladser. I rapporten pointeres det samtidigt,
at sektorens virksomheder især forventer at øge beskæftigelsen af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse
(kilde: COWI – Sektorrapport 2015 – Handel og forretningsservice).
B2B (handel) i Aalborg og Nordjylland
Antallet af arbejdssteder inden for B2B (handel) har i de senere år været meget stabilt i Aalborg, hvor der i 2013 var
registreret 586 arbejdssteder. I 2013 var der 5.693 arbejdspladser indenfor B2B, hvilket er en stigning på 200 ansatte
i forhold til 2010, svarende til 3,6%.
Ifølge sektorrapporten, som COWI har udarbejdet for Region Nordjylland, forventes sektoren handel og
forretningsservice – omfattende virksomheder inden for agenturhandel, engros- (B2B) og detailhandel – i perioden
2015-2020 at stige i Nordjylland med 5% svarende til ca. 1.100 arbejdspladser. I rapporten pointeres det samtidigt,
at sektorens virksomheder især forventer at øge beskæftigelsen af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse
(kilde: COWI – Sektorrapport 2015 – Handel og forretningsservice).
Kontorområdet i Aalborg og Nordjylland
Med en årlig vækst på ca. 1.000 nye private virksomheder i Aalborg stiger behovet samtidig for medarbejdere med
administrative kompetencer. Ifølge tidligere omtale sektorrapport fra COWI, forventes antallet af arbejdspladser i
Nordjylland inden for sektoren Offentlig administration at være konstant i årene fremover. Nyeste politiske
udmeldinger om udflytning af godt 500 statslige arbejdspladser til Nordjylland (Aalborg 219, Brønderslev 37 og
Hjørring 257) vil dog givet øge behovet for administrative medarbejdere i regionen.
Indsatser
Se nedenstående hovedafsnit 2 vedrørende det praktikpladsopsøgende arbejde for indsatser som kan bidrage til også
at styrke beskæftigelsesfrekvensen for skolens elever
Mål 4: Elevernes trivsel
Aalborg Handelsskole er en stor ”byskole”, og det har historisk set været svært at score højt i
elevtrivselsundersøgelsen sammenlignet med de mindre ”landskoler”, hvor afstanden mellem ledelse, medarbejdere
og elever – i sagens natur – en meget kortere i alle henseender. Men som det også fremgår af nedenstående tabel i
skema 4, har skolen de seneste år ligget på niveau i forhold til de landsdækkende elevtrivselsundersøgelser. Som
også nævnt tidligere under mål 2 (Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse) har skolens mange målrettede
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indsatser ikke alene vist sin værdi i forhold til fastholdelsesarbejdet men også i forhold til elevernes trivsel, hvor især
vedholdende og fokuseret arbejde omkring det udviklende relationsarbejde og løbende feedback til den enkelte elev
er vigtigt.
Skema 4
Institution
Aalborg Handelsskole

2016
Resultat

Elevtrivsel (Generel
indikator)
Egen indsats og
motivation
Egne evner

4,0

2017

Resultat
landsplan

Resultat
4,0

4,0

4,0

4,2

3,9

Fysiske rammer

2019

Resultat
Landsplan

Resultatmål
4,0

4,2

4,1

4,2

4,2

4,0

4,0

4,0

4,0

3.6

3,6

3,7

3,7

4,0

Læringsmiljø

4,1

4,0

4,1

4,0

4,2

Praktik

4,6

4,1

4,0

4,0

4,5

Velbefindende

4,2

4,3

4,2

4,3

4,5

Vedrørende trivsel og fastholdelse er det også af største vigtighed, at der er et tæt, godt og tillidsfuldt samarbejde
mellem skole og elevernes praktikvirksomheder. Virksomhedernes tilkendegivelser omkring såvel stor generel
tilfredshed som speciel tilfredshed med hensyn til samarbejdet med skolen og skolens elever understøtter også
skolen i, at de mange tiltage der gøres i den forbindelse – som også nærmere beskrevet i næste afsnit omkring det
praktikpladsopsøgende arbejder – er af overordentligt stor betydning.
Virksomhedstilfredshed
Skema 4.1
Institution
Aalborg Handelsskole
Virksomhedstilfredshed
(Generel indikator)
Virksomhedernes
oplevelse af samarbejdet
med skolen
Virksomhedernes
oplevelse af eleverne

2016
Resultat

2017

2019

Resultat
Resultat
Resultat
Resultatmål
landsplan
Landsplan
7,72
7,48
7,88
7,47
8,0
7,39

7,20

7,59

7,19

8,0

8,44

8,08

8,40

8,07

8,5
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Pr. den 1. januar 2019 sammenlagde skolen sine to grundforløbsafdelinger på en fælles adressen. Selv om det betød
bortfald af den tidligere mulighed for at opdele i et rent ungemiljø for elever, som kommer direkte fra grundskolens
9. og 10. klasser, og så et mere voksenbaseret skolemiljø for de lidt ældre grundforløbselever, vurderes de samlede
fordele og effekter at være meget markante for såvel bedre uddannelsesforløb som for studie- og skolemiljøerne.
Følgende fordele forventes således på såvel kort som langt sigte bl.a. opnået:
•

Bedre elevgrundlag for homogene EUD- og EUX Businessklasse til at sikre større faglighed og mere optimal
pædagogisk tilgang

•

Ingen adresseskift for eleverne under deres grundforløbsuddannelse

•

Flere elever giver mere dynamik, diversitet og mulighed for mangfoldigt studie- og skolemiljø

•

Bedre udnyttelse af lærerkompetencer

•

Optimering af ledelses- og medarbejderkompetencer og -ressourcer

Det ligger i forbindelse med sammenlægningen skolen meget på sinde, så hurtigt som muligt at sikre et fortsat godt
studie- og skolemiljø, herunder fortsat at have stor opmærksomhed omkring den enkelte elevs tryghed og trivsel.
Ud over et forstærket og fortløbende samarbejde og dialog med elevråd og klasserepræsentanter afholdes der
konkret, med eksterne procesfacilitatorer, den 12. april 2019 et heldags såkaldt hackaton, hvor alle
grundforløbselever mødes og samarbejder intensivt om idégenerering vedrørende forslag til udvikling af såvel de
fysiske som mere sociale studie- og skolemiljøaktiviteter. I forlængelse af dagen udarbejdes der i samarbejde med
elevrådet en prioriteret liste over forslag som ønskes implementeret på skolen så snart det vil være tidsmæssigt,
fysisk og/eller økonomisk muligt.
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PraktikCenter Aalborg Handelsskole
- og det praktikpladsopsøgende arbejde

Indledning
Den detaljerede beskrivelse af aktiviteterne i 2018 fastholder vi i 2019 med udgangspunkt i, at vi kan se processerne
bevæger sig frem mod de forventede målsætninger om blandt andet flere praktikpladser og uddannelsesaftaler i
vores område.
Bevægelserne på arbejdsmarkedet og beslutningerne i politiske kredse spiller sammen med vores høje
aktivitetsniveau i hele PraktikCentret, således at der skabes samhørighed mellem det ønskede og det faktuelle.
På Aalborg Handelsskole underbygger vi vores handlingsplan og fastholdelsesprincip med statistikker og
dokumenter, som fremgår på de næste sider.
Resultater
I redegørelsen for 2018 kan vi i PraktikCentret, herunder PraktikService, konstatere, at vi har haft et særdeles travlt
år. Opgaverne har været spændende og udfordrende – og vi har været langt omkring for at servicere alle både
internt og eksternt. Vi kan sige, at de mål vi opstillede i 2018, er nået.
På Aalborg Handelsskole bruger vi mange ressourcer på det praktikpladsopsøgende arbejde. Vi ved, at samarbejdet
med erhvervsvirksomhederne i området skaber grobund for flere elevpladser – og dermed flere uddannelsesaftaler
på det merkantile område.
Vores vurdering er, at vi som skole gør alt, hvad vi kan for at løse alle opgaver. Virksomhederne indgår
uddannelsesaftaler, når de har grundlaget for det, så vi gør alt for at påvirke og motivere virksomhederne til at
ansætte elever.
Vi fortsætter i 2019 som skrevet med at løse alle opgaver med tilsvarende høj kvalitet, arbejdsindsats og initiativer.
Der har været et faldende optag på de klasseundervisningsbaserede grundforløb GF2, EUS10, EUX i 2018. Det har
medført et mindre optag af elever i PraktikCentret. Modsat har der været en tendens til, at der er et øget optag i
PraktikCentret gennem 2018 med elever, der har afsluttet deres grundforløb på fjerneundervisning. For at sikre
elever på fjernstudiet får tilbud om optagelse i PraktikCentret, har vi øget det administrative og koordinerende
samarbejde.
582 (bilag 1) af vores grundforløbselever har i 2018 fået uddannelsesaftale, hvoraf 72 elever er PIU elever.
Uddannelsesaftaler
Vi har registreret 457 uddannelsesaftaler i 2018 (bilag 2), fordelingen ser således ud:
Kontor:
Handel:
Detail:

236
79
142

På landsplan er resultatet følgende:
 Kontoruddannelserne er der indgået 3211 aftaler
 På Handelsuddannelserne er der indgået 1063 aftaler
 På Detailuddannelserne er der indgået 3414 aftaler
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Indgåede uddannelsesaftaler i skolens geografiske område på i alt 457 aftaler følger nogenlunde resultatet på
landsplan. I vores område ser vi fremgang på Kontoruddannelserne, hvilket kan være en konsekvens af
Trepartsaftalen samt vores AUB projekt.
Desværre ser vi en markant tilbagegang på Detailuddannelserne. På Handelsuddannelserne ser vi i 2018 status quo –
både lokalt og nationalt.
I vores område har vi gjort meget for at synliggøre Handelsuddannelsen over for forældre, elever og virksomheder.
Initiativer som vi fortsætter i 2019. Det er en branche, der er i vækst, og vi er bevidste om at være på forkant med
branchen. Vi har etableret et virksomhedsnetværk omkring Handel, Auto, som skal give øget aktivitet i dette
speciale.
Nogle offentlige virksomheder er tilbageholdende med at ansætte elever med begrundelse i økonomi, besparelser
og nedskæringer.
Indgåede uddannelsesaftaler inden for Detailhandlen har de sidste år været svagt faldende. En af de væsentligste
årsager er nethandlens udbredelse. En anden forklaring er, at andre interessenter f.eks. jobcentrene sender mange
borgere ud i Detailhandlen, hvor de arbejder uden virksomheden har lønudgifter. Endelig skal også nævnes, at man i
detailhandlen ansætter mange ufaglærte for at holde bundlinjen.
I 2018 blev reglerne ændret for PraktikCenter elevers virksomhedsforlagte undervisning (VFU), så de kun fik
mulighed for praktik i 2x3 uger (VFP). Af samme grund har vi en tilbagegang i restlæreaftaler.
Skolepraktikelever
I PraktikCentret har vi haft et faldende optag i 2018 blandt andet på grund af, at ny reform er implementeret, og
generelt færre elever på grundforløbet.
I 2018 er 158 elever blevet optaget i PraktikCentret. I 2019 starter vi året med 76 elever, som er fordelt på følgende
uddannelser:
Kontor:
Handel:
Detail:

30
13
33

Restlæreaftaler for skolepraktikelever
Vores tætte samarbejde med erhvervslivet resulterer ofte i restlæreaftaler, hvilket fremgår af nedenstående 2018tal:
Kontor:
Handel:
Detail:

22
21
53

Begrundelsen for et fald i antallet af restlæreaftaler ligger i den ændring, der skete fra VFU til VFP jf. ovenstående
dvs. færre VFP-forløb (virksomhedsforlagt praktik).
Samarbejdet mellem virksomhederne, PraktikCentret og Virksomhedskonsulenterne er nærværende og
anerkendende, hvilket fortsat kommer skolepraktikeleverne til gode i form af restlære-aftaler.
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Ophørte skolepraktikelever
43 skolepraktikelever er i 2018 stoppet af følgende grunde:
- Skal påbegynde anden uddannelse (læser videre, Tech College o.s.v.)
- Pga. sygdom/andre personlige årsager
- Har fortrudt uddannelsesvalg (uafklaret)
- Pga. skolepraktikydelsens størrelse
- EMMA-kriterierne
Virksomhedsgodkendelser
Af virksomhedsgodkendelser har vi i 2018 gennemført 96 godkendelser. (bilag 3)
Kontor:
Handel:
Detail:
Eventkoor.:

53
25
17
1

Antallet af godkendelser ligger inden for de normale udsving, dog med færre godkendelser inden for Detail. Vi
fastholder derfor den udadvendt strategi for PraktikService i tråd med de politiske beslutninger om endnu mere
fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde. Vi har søgt og fået bevilliget projektmidler til det opsøgende arbejde.
Praktikpladssøgende elever
Som følge af nedgang på grundforløbet, er antallet af praktikpladssøgende elever en anelse faldende.
Januar 2018: 323 elever, hvoraf de 216 var uden SKP, og de 107 var med SKP.
Juni 2018: 356 elever, hvoraf 257 var uden SKP, og 99 var med SKP.
Af mange udfordrende opgaver i 2018 vil vi fremhæve gennemførelsen af et mellemstort AUB-projekt, hvor vi med
succes opfyldte projektmålene. Den succes gentager vi naturligvis igen i 2019, hvor vi har fået bevilliget AUB-midler
til et Handelsprojekt. Dertil arbejdede vi i 2018 på et større Regionsprojekt, samt et stort EU-projekt, der løber frem
mod 2020.
Der ligger mange overvejelser til grund for vores resultater. På de efterfølgende sider udfolder vi vores indsatser i
2018 i overskrifter og uddybning. Resultaterne skyldes summen af mange faktorer, og det er derfor ikke muligt at
sige, hvad hvert enkelt initiativ har medført af resultater.

Udfordringer:
Politiske forhold, overenskomster, trepartsaftalen, arbejdsmarkedets konjunkturer og elevernes unge alder samt
manglende kendskab til uddannelserne.
Målgruppen:
Elever, arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer, netværk og ansatte i Aalborg Handelsskoles
regi.
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Tilrettelæggelse:
De lokale opgaver tilrettelægges lokalt i gruppen og i samarbejde med uddannelseschefen. PraktikCenterudvalget er
et vigtigt omdrejningspunkt for vores arbejde. Derudover samarbejder vi om ubesatte elevstillinger med
naboskolerne.
Koordinering:
Ved at mødes dagligt og delagtiggøre hinanden i spørgsmål og arbejdsopgaver, koordinerer vi effektivt opgaverne i
forbindelse med ledige praktikpladser.
Forankring:
Vores arbejde er defineret i hver gruppe. Dermed ved alle, hvem der tager hvilke opgaver Virksomhedskonsulenterne ved, i hvilken retning de skal arbejde, og PraktikCentret ved, hvilke opgaver de skal løse,
og hvornår Virksomhedskonsulenterne skal involveres i opgaverne. Derudover samarbejdes der tæt på alle niveauer
med øvrige PraktikCentre og uddannelsesinstitutioner i regionen samt de øvrige store merkantile skoler i landet.
Forventede resultater:
Hver gang vi tilgår en opgave, har vi et defineret eller nedfældet mål, som er skabt i samarbejde med
uddannelseschefen.
Vi har i 2018 afsluttet et AUB-projekter samt et Regionsprojekt med positive resultater.
Evaluering og opfølgning:
Vi udarbejder månedligt statistisk materiale over antallet af søgende elever, igangværende elever i PraktikCentret,
ordinære uddannelsesaftaler, restlærepladser samt virksomhedsgodkendelser. Vi følger praktikpladsudviklingen tæt
og evaluerer alle opgaver på vores møder hver 14. dag. Alt gennemgås, og der orienteres om resultatet af hver
enkelt opgave.
Vi måler vores initiativer, og der foretages justeringer, når behovet opstår. Vores strategiplaner vurderes løbende, og
vi besætter de praktikpladser, vi har. Det er en positiv udfordring, som vi løfter kontinuerligt.
PraktikCenter Aalborg Handelsskole
PraktikCenter Aalborg Handelsskole arbejder professionelt og struktureret med det nordjyske erhvervsliv og de
øvrige uddannelsesinstitutioner. Aalborg Handelsskoles PraktikService er en integreret del af dette arbejde. Opgaver
og samarbejde afdelingerne i mellem er udstukket fra PraktikCentret, hvorfor der er en rød tråd og dermed synergi i
løsninger og muligheder både internt og eksternt.
For at få et indblik i PraktikCentret vil vi først beskrive, hvordan vi er organiseret som enhed og som skole.
Dernæst vil vi beskrive alle vores tiltag enkeltvis, som underbygges af statistisk materiale. Afslutningsvis vil vi
sammenfatte vores analyse.
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PraktikCenter Aalborg Handelsskole Forretningsmodel
_______________________________________________________________________________________
Formål:
Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMAkriterierne mulighed for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for handel- kontor eller Detail.
PraktikCentret skal endvidere øge kvaliteten af skolepraktikken, styrke uddannelsesgarantien på
erhvervsuddannelserne og fremme praktikpladskapaciteten.
Link til kvalitetshåndbogen, som i meget detaljeret grad beskriver kvalitetssystemet i PraktikCenter Aalborg
Handelsskole.
http://www.ah.dk/praktikcentrets-kvalitetshaandbog.html
Bilag 16 i kvalitetshåndbogen linker til PraktikCenter Aalborg Handelsskoles Personalehåndbog.
Værdier:
Med afsæt i en stadig udvikling af viden og kompetencer vil PraktikCenter Aalborg Handelsskole fremstå, som en
handlekraftig udbyder af de merkantile uddannelser.
Aalborg Handelsskoles værdier, som naturligvis også er gældende for PraktikCenter Aalborg Handelsskole er
følgende:
•
•
•
•
•

Samarbejde
Handlekraft
Ansvarlighed
Respekt
Engagement

Disse værdier danner grundlag for hverdagen på Aalborg Handelsskole herunder også i PraktikCentret. Værdierne er
de uskrevne regler, måden at behandle hinanden på og forventningerne til god opførsel – såvel internt som eksternt.
Værdierne udgør SHARE, fordi vi tror på, at vi når længst, når alle arbejder sammen om at føre værdierne ud i livet.
Strategi:
Aalborg Handelsskole har følgende fire strategiske indsatsområder de næste 5 år, og disse omfatter også
PraktikCentret. De valgte strategiske fokusområder er:
•
•
•
•

Læringsorienteret
Globalisering
Digitalisering
Netværk og samarbejde

Læringsorienteret
Elever og kursister skal kunne udvikle sig mest muligt i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Underviserne skal
klædes på til den pædagogiske del af opgaven – bl.a. via relevant efteruddannelse med fokus på feedback,
evaluering, relationsskabelse og anerkendelse. Vi skal være på forkant med den faglige udvikling samt skabe rammer
for sociale aktiviteter på og uden for skolens normale skoletid. Ledelsen skal også klædes på til nye
læringsorienterede tiltag under hensyntagen til, hvad der skaber den største effekt for elevernes læring og trivsel.
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Globalisering
Det globale samfund er i dag blevet et grundvilkår. Det præger den tid, vi lever i – og det kendetegner det
erhvervsliv, som vores elever og kursister skal forberedes på. Aalborg Handelsskole vil styrke udviklingen af elever og
kursisters innovative tænkning og entreprenørskab i skolens uddannelser i tæt samarbejde med erhvervslivet,
organisationer og andre uddannelsesinstitutioner for at ruste virksomheder og borgere på det globale
arbejdsmarked og den øgede konkurrence. Aalborg Handelsskole vil inddrage globale strømninger samt FN´s
verdensmål, der er udfærdiget for at sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling og fremtid.
Digitalisering
Uanset hvilken uddannelse vores elever eller kursister tager, skal de tilegne sig et digitalt tankesæt sammen med
digitale kompetencer, så de kan begå sig i et samfund og på et arbejdsmarked, der bliver stadig mere digitalt. Vi
sætter fokus på følgende kompetencer:
•
•
•
•

Evnen til at navigere kritisk i den digitale verdenen
Kompetencer til at anvende digitale værktøjer
Opbygning af et digitalt sprog og digital dannelse
Fokus på værdiskabelse gennem læring og forretningsmuligheder via digitaliseringens muligheder

For at sikre dette kræves der fokus på digitalt understøttede læringsmetoder samt generelt velovervejet brug af de
rette digitale værktøjer i undervisernes arbejde. Digitalisering tænkes i øvrigt naturligt ind på alle skolens TAP
områder.
Netværk og samarbejde
Vi skal:
• Have et tæt samarbejde med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner – både nationalt og
internationalt for at dele viden og erfaringer
• Samarbejde med grundskoler, efterskoler, UU centre m.fl. for at skabe større og bredere forståelse for de
merkantile uddannelser
Den samarbejdende skole handler dog også om det interne samarbejde på skolen. Vi ønsker et større fokus på
videndeling og erfaringsudveksling på tværs af afdelingerne.
Organisationens opbygning (bilag 4)
PraktikCenterudvalget består af følgende:
• 4 medlemmer af Det lokale Uddannelsesudvalg
• Forstander Hans Jørgen Møller
• Uddannelseschef
• PraktikCenterchef
PraktikCenterledelsen består af følgende:
• Uddannelseschef
• PraktikCenterchef
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Infrastruktur (bilag 5)
• Infrastruktur (overordnet)
• Infrastruktur (intern)
• Infrastruktur (ekstern)
• Infrastruktur (ressourcer)
Samarbejde
Vi har fortsat et godt og udbytterigt samarbejde inden for det merkantile område (kontor, handel, detailhandel),
hvor følgende skoler indgår:
•
•
•
•
•

Århus (Aarhus Business College)
Kolding (International Business College)
Odense (Tietgen)
Aalborg (Aalborg Handelsskole)
EUC Nord (Hjørring Handelsskole)

Samarbejdet, der således omfatter de skoler i Danmark, der har flest skolepraktikelever inden for det merkantile
område, har til formål at sikre en ensartet kvalitet i PraktikCentrene.
Samarbejdet består således af:
- Udvikling af PraktikCentre, kvalitetssikring og benchmarking.
- Sikring af, at eleverne kan gennemføre den ønskede uddannelse inden for en geografisk rimelig afstand.
- Fælles kompetenceudvikling af vejledere for at sikre en ensartet kvalitet i vejledningen.
- Udviklingsprojekter til gensidig inspiration og kvalitetsforbedring.
Virksomheder
Vi har allerede i PraktikCenter Aalborg Handelsskole et samarbejde med rigtig mange virksomheder i vores
lokalområde inden for alle brancher, som aftager merkantile elever. Vi bruger virksomhederne dels til indgåelse af
ordinære uddannelsesaftaler, restlæreforhold, delaftaler, korte aftaler, arbejdsprøvninger og VFP. Angående VFP
udfærdiger PraktikCentret samarbejdsaftale med pågældende virksomhed. Eksempel på VFP samarbejdsaftale (bilag
6).
Det er vigtigt at understrege, at det er en overordnet politik for PraktikCenter Aalborg Handelsskole, at vi ikke lader
skolens elever indgå i et VFP -forløb, hvor der foreligger arbejdsopgaver i virksomheder, som kan være
konkurrenceforvridende. Dette sikrer vi ved at forventningsafstemme betingelserne ved en VFP, når vi kontakter
virksomheden og samarbejdsaftalen for VFP underskrives. Med hensyn til VFP følger vi de retningslinjer, der er
beskrevet i bekendtgørelserne af undervisningsministeriet.
Det lokale Uddannelsesudvalg
Vi har en fast procedure, vi anvender, når vi har spørgsmål af uddannelsesmæssig og faglig karakter. Disse spørgsmål
foreligger vi vores i øvrigt meget velfungerende lokale Uddannelsesudvalg på de regelmæssige møder. Hvis der er
spørgsmål af uopsættelig karakter indkaldes formandskabet ekstraordinært. Skulle der være sager, der ligger uden
for medlemmernes uddelegerede kompetencer, retter vi henvendelse til Uddannelsesnævnet eller UVM.
Vi har i øvrigt beskrevet vore politikker vedrørende elevernes dagligdag i PraktikCentret i vores personalehåndbog i
kvalitetshåndbogen.
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/11072/36/LokalUndervisningsplan-handel2015.pdf
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http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/11072/36/LokalUndervisningsplan-kontor2015.pdf
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/11072/36/LokalUndervisningsplan-detail2015.pdf
LUP’en er forelagt og godkendt på møde i Det lokale Uddannelsesudvalg.
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Forretningsplan

___________________________________________________________________________
Lokaleforhold og geografisk beliggenhed
PraktikCenter Aalborg Handelsskole har til huse på adressen Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst, hvor PraktikCentret
har vores lokaler samlet i et område. PraktikCentret råder over 4 lokaler indrettet til SIMU, Handel og Kontor.
Derudover er der 4 lokaler til detaileleverne samt en fysisk butik i Aalborg og vi har tillige ”pop-up” butikker på
forskellige adresser. Se i øvrigt oversigt over infrastruktur, fysiske ressourcer og teknologiske ressourcer.
PraktikService har kontor på to adresser tæt ved PraktikCentret, hvor de i øvrigt ligger centralt i forhold til de
praktikpladssøgende elever, undervisere, elevadministration og virksomheder, som har behov for råd og vejledning.
Alle interessenter kan få hjælp på både Strandvejen og Langagervej.
Undervisningsplan
Følgende vil som udgangspunkt være en generel uddannelsesplan for en skolepraktikelev, der begynder i
PraktikCentret:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Introduktionsdag med gennemgang af personalehåndbog, gennemgang af praktikplaner, og eventuelt besøg
fra faglig organisation (skoleaftale er underskrevet ved optagelse).
Tilbud om screening i dansk og dernæst evt. FVU-undervisning.
Introduktionskursus i Personlige Kompetencer, herunder ansøgning- og CV skrivning gældende for handels-,
detail- og kontorelever (se bilag 7)
Anvisning af arbejdsplads i Simuvirksomhed. Her kan der være tale om en plads i enten salgsafdelingen,
indkøbsafdelingen, personaleafdelingen, økonomiafdelingen eller i virksomhedens E-butik. Eleven skal
oplæres i alle funktioner. Dette sikrer vi ved rotation samt opfølgningssamtaler hvor praktikplanen bliver
gennemgået.
Vi har et fagligt udfordrende miljø for Detail gennem ny butik i Aalborg C samt online butik i samarbejde med
byens butikker.
Vi har etablere et udfordrende fagligt miljø for detailelever i PraktikCentret. Dette arbejde består bl.a. af
etablering af en ”øvelses-butik” samt ”pop-up” butikker.
Undervejs deltager eleven i de obligatoriske skoleophold samt de valgte valgfrie specialefag plus eventuelle
påbygningsfag.
Her udover iværksættes også en kursuskalender for eleverne for at løfte deres faglighed yderligere samt give
dem en hverdag der ligger endnu tættere på hverdagen på virksomhederne.
PraktikService leverer over hele året en skærpet indsats for at skaffe ordinære uddannelsesaftaler,
PraktikCenterelever i restlæreaftaler og del- eller korteaftaler.

Plan for opsøgende arbejde og formidling for virksomheder
PraktikService udarbejder hvert semester en plan for, hvilke virksomheder, der skal besøges. Denne plan omfatter:
• Virksomheder, som har elever, der bliver udlært og derfor forhåbentligt skal have en ny elev.
• Virksomheder, som tidligere har haft elever, men som p.t. ikke har det. Her arbejder vi på en genaktivering
• Virksomheder, som enten er nystartede eller aldrig har haft elever, og som derfor skal godkendes som
praktiksted.
Økonomistyring, herunder budget- og regnskabsmodel
Økonomistyringen følger Aalborg Handelsskoles almindelige procedurer. Det vil sige at såvel indtægter (taxametre)
som direkte driftsudgifter registreres i skolens økonomisystem (NAVISION STAT) under de CØSA-formål, som er
udmeldt fra UVM.
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Ved årsafslutningen fordeles andele af de undervisningsudgifter, som i årets løb er registreret på hjælpeformål inden
indsendelse af Formålsregnskab.
Med hensyn til budget bliver der forud for et regnskabsår udarbejdet et aktivitetsbudget, som indeholder forventede
indtægter og udgifter. Budgettet godkendes i december af skolens bestyrelse.
Der følges løbende op på budgettet, og der udarbejdes en budgetrevision i maj og september. Disse budgetter bliver
godkendt af skolens bestyrelse.
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PraktikCentret, herunder PraktikService i 2018-2019.
PIU:
Hvert år sender Aalborg Handelsskole et stort antal elever ud på den internationale scene. På EUD, EUX og HHX
samarbejder undervisere og Virksomhedskonsulenter om at hjælpe og koordinere denne mulighed for eleverne.
Hvordan; ved at være nærværende i alle klasser, finder vi hurtigt ud af, hvem der har udlandsdrømmen. Vi
koordinerer sammen med eleven forløbet, så de føler sig klædt på til opgaven om at finde praktikplads i udlandet.
Mål; hver gang en elev henvender sig, er vores mål at alle henvendelser skal ende med et PIU forløb.
PraktikCenter vs. PraktikService:
Der er tæt samarbejde mellem PraktikCentret og PraktikService for at finde praktikpladser til eleverne. Det
struktureres gennem planlagte møder hver 14. dag samt diverse ad hoc møder, hvor resultater og koordinering
finder sted. Synergien og sammenhængen mellem de to afdelinger er stærk.
Hvordan; vi arbejder tæt sammen hver dag - uanset om det er en case med en enkelt elev eller et større optag af nye
skolepraktikelever, at finde VFP, at lære dem at skrive ansøgning og CV samt træning i jobsamtaler.
Mål; vores fælles strategimøder og arbejdsseminarer har allerede skabt gode resultater og en stærk synergi for
begge afdelinger. Elevernes tillid vokser, idet de kan se, at vi arbejder sammen for at skabe muligheder for dem.
Projekter 2018/2019:
Vi har søgt- og fået godkendt 1 kontorprojekt hos AUB til kr. 244.000,-, som blev afsluttet i efteråret 2018.
Projektet bærer titlen; ”Kontoruddannelsen i en region i vækst”.
Fra efteråret 2018 til efteråret 2019 har vi fået bevilliget AUB midler (kr. 225.200,-) til at promovere
Handelsuddannelsens mange muligheder, herunder den nye retning Digital Handel B2B.
Derudover har vi færdiggjort et regionsprojekt med øvrige uddannelsesinstitutioner. Projektet skal skabe en bredere
og bedre opsøgende platform for de enkelte institutioner og skabe flere praktikpladser.
Projektet bærer titlen; ”Praktikpladser giver vækst”.
Vi er en stor del af udførelse og planlægning af et meget budgettungt og omfattende EU projekt, der løber fra 20172020, og som tager udgangspunkt i flere praktikpladser og arbejdsmarkedsparathed blandt de unge.
Projektet bærer titlen; ” Den erhvervsfaglige vej til succes”.
Hvordan; i det nordjyske område har vi mange veletablerede virksomheder, som ofte efterspørger elever. I den
forbindelse sætter vi fokus på flere uddannelser med ovenstående projekter.
Besøg både på skolen og i virksomhederne skaber grobund for elever og et godt samarbejde. Konceptet med
1
License to Work er et godt tiltag til at åbne døre til arbejdsmarkedet. Vi informerer jævnligt i klasserne, om
muligheden for at få praktikplads inden for handel.
Mål; vi ønsker at bringe os i en situation, hvor det merkantile Nordjylland har mulighed for at rekruttere elever med
rette personlige og faglige match. Eleverne får informationer om, for dem, ellers ubekendte brancher.

1

License To Work er et projekt, hvor elever og arbejdsgivere mødes både internt og eksternt.
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License to Work:
Som en fast bestanddel, og i lighed med 2018, vil vi igen i 2019 gennemføre vores succesfulde License to Work.
Derudover er det besluttet, at vi skal gennemføre konceptet to gange årligt. Konceptet har bidt sig fast og både
elever, undervisere og virksomheder vender positivt tilbage hvert år.
Hvordan; for at fastholde de gode resultater projektet har givet os år efter år, søger vi midler til at gennemføre
projektet. License to Work er blevet populært blandt virksomhederne, da deres rekruttering også indgår i dette
projekt. Virksomhedsbesøg er altid på programmet. Hvert år melder 10-15 virksomheder hurtigt ind og ønsker at
være med.
Vi udvælger mellem 20-35 elever, som brænder for projektet. Projektet gennemføres ofte på 2 koncentrerede dage.
Mål; målet er altid, at alle deltagere finder en praktikplads, og at alle ledige pladser bliver besat.
Erhvervslivets skole:
For at skabe synergi i undervisningen, være nærværende ift. virksomhederne og få branchekendskab samarbejdes
der for at få skolens medarbejdere ud i virksomhedsophold.
I 2018 år har vi fået økonomisk mulighed for at sende 40 undervisere ud på feltarbejde/virksomhedsophold i 3-5
dage. Dette fortsætter i 2019.
Hvordan; Vi opsøger virksomhederne i et skole-virksomheds tiltag om forståelsen af dagligdagen i en virksomhed.
Dette for at få medarbejdere ud i ophold, så de kan skabe synergi mellem undervisning og virkelighed.
Mål; Underviserne skal forstå det praktiske arbejde og sammenholde det med det teoretiske således, at der skabes
synergi og sammenkobling. Målet er at gøre vores undervisning så relevant og praksisnær som muligt, og forbedre
sammenspillet mellem virksomheder og skole.
Opsøgende arbejde med phoner-kampagne rettet mod virksomheder ud fra specielle kriterier:
I 2018 har vi gennemført flere kampagner mod bestemte typer af virksomheder, hvor kriterierne for udvælgelsen
blev præcist defineret. Der er f.eks. blevet ringet til virksomheder i området med minimum 5 ansatte, som ikke er
godkendt til at uddanne elever samt virksomheder, der aldrig har haft elever. Det vil åbne døre for nye
praktikpladser og skabe et bedre fundament for elevernes praktikpladssøgning.
Der er rettet en arbejdsindsats mod de nye uddannelser på Handel og Detail. I 2018 startede vi udfordringen med at
lancere de nye uddannelser, og vi fortsætter i 2019.
Hvordan; vi engagerer både interne og eksterne phonere til at skabe kontakt med nøje udvalgte virksomheder.
Kriterierne for en phoner-kampagne handler ofte om områder, hvor vi kan gøre en indsats - eller et område, der ikke
er blevet berørt længe.
Mål; hvert opkald skal give et besøg, og hvert besøg skal kaste et resultat af sig i form af en uddannelsesaftale eller
en fortsat kommunikation om elever.
Netværk/interesseorganisationer:
Synlighed og samarbejde på tværs af segmenter giver oplysning om mulighederne for at have elev. Derudover
mærkes pulsen også på netværksdeltagerne - økonomiske indgange, hvordan markedet bevæger sig og om
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organisationen skal forandres. For os handler det om at kunne træde til, når en virksomhed er klar til at ansætte en
elev. Dertil et tæt og frugtbart samarbejde med arbejdsmarkedets interesseorganisationer.
Hvordan; for alle netværk holdes der jævnligt møder med forskellige agendaer. Vi deltager og lytter med - ofte har vi
selv input. Altid med praktikplads for øje.
Mål; målet er klart at skabe synlighed ift. virksomhederne. Virksomhederne skal vide, hvor de kan henvende sig med
spørgsmål, fra uddannelsesaftalen indgås, til eleven er udlært.
VFP (virksomhedsforlagt praktik):
VFP er kommet ind i processen og skabt af arbejdsmarkedets parter for at reducere den tid eleverne kan være i
ulønnet praktik ude i virksomhederne.
Ansøgning/CV:
Alt for mange elever kender ikke mulighederne i at skrive en god ansøgning/CV og derved få skabt et godt grundlag
for at matche sig med opslåede elevstillinger. Vi hjælper eleverne enkeltvis i det daglige, og vi kan også samle en
gruppe/klasse og give dem en større orientering.
Hvordan; ved at lytte til arbejdsmarkedets parter om, hvilke krav og kvalifikationer der efterspørges til en
kommende elev. Dermed får vi brugbar viden til at skabe det rette match mellem arbejdsgiver og elev.
Mål; at skabe samhørighed mellem arbejdsgiver og elev, så den rette kandidat kan få praktikplads.
Introkursus for PraktikCenter elever (bilag 7)
Hver gang vi starter nye elever op i PraktikCentret, gennemgår vi nøje vilkårene for optagelse/ansættelse, elevernes
fremtoning og attitude og ikke mindst hjælper vi dem med ansøgning og CV ift. praktikpladssøgning.
Hvordan; de nye elever i PraktikCentret bliver de første tre dage introduceret for uddannelsesforløbet og
PraktikCentrets personalehåndbog. Praktikkonsulenterne støtter de nye elever i deres arbejde med ansøgning og CV.
Der samarbejdes tæt mellem PraktikCentret og Praktikkonsulenterne ift. at hjælpe eleverne ud på arbejdsmarkedet.
Mål; introkurset skal skabe overblik for den enkelte elev. Eleven skal kende de muligheder, der ligger i at være
optaget i PraktikCentret samt mulighederne for restlære i en virksomhed. De skal gøres parate til at træde ind på
arbejdsmarkedets platform og væk fra den skolemæssige platform. Eleverne skal have forståelse for, hvilke regler og
love der gælder samt kende deres rettigheder og pligter. Betydningen af EMMA-kriterierne gøres igen klart.
Moodle:
Vi har skabt en teoretisk platform for vores oplæg til ansøgning og CV. Vi har udarbejdet et teoretisk rum i Moodle til
brug for eleverne, når de starter i PraktikCentret.
Hvordan; med gennemarbejdet materiale har vi givet eleverne mulighed for at selvstudere, når de skal lave
ansøgning og CV. Dertil at forstå arbejdsmarkedets platform for personlige kompetencer samt optagelse i
Skolepraktik eller ansættelse i erhvervslivet.
Mål; at klæde eleverne på til at kunne træde ind på arbejdsmarkedet med en forståelse for krav og regler.
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Elevtrivselsundersøgelser i PraktikCentret (ETU):
En gang årligt gennemføres der elevtrivselsundersøgelse i PraktikCenter Aalborg Handelsskole. Der Benchmarkes
med de PraktikCentre som ønsker at deltage i undersøgelsen.
Hvordan; ledere og vejledere i PraktikCentret skal gennem dialog med eleverne tilegne sig større forståelse for
elevernes situation. PraktikCenter Aalborg Handelsskole skal fortsat være en aktiv spiller i forhold til at udvikle SIMUkonceptet. Dette skal styrke elevernes motivation. Ledere og vejledere i PraktikCentret skal skærpe arbejdet med
den anerkendende tilgang.
Kursus for oplæringsansvarlige:
Vi har igen sat gang i kursus for oplæringsansvarlige, idet kurset er efterspurgt af mange arbejdsgivere. Det giver god
grobund for elevernes uddannelsesforløb at uddanne de oplæringsansvarlige.
Hvordan; på indbudte datoer for arbejdsgivere allierer vi os med eksterne og interne undervisere, som kan
introducere de oplæringsansvarlige til fakta-blade, uddannelsesplaner og generelle bestemmelser for ansættelsen af
en elev. Der bliver også talt om persontyper og forventninger.
Mål; at skabe den rette platform for både arbejdsgivere og elever, når ansættelsen er en realitet.
Samarbejdet mellem StudySupportCenter/Virksomhedskonsulenter og PraktikCentret:
Der er skabt en uvurderlig synergi mellem personaleområderne - Studievejledere, PraktikCentret og
Virksomhedskonsulenter. Der arbejdes og handles hurtigt og effektivt for alle elever. Det har givet en stærk
platform, hvorfra virksomheder, elever og kursister kan fornemme et professionelt team til at hjælpe med spørgsmål
m.m.
Hvordan; vi taler og arbejder sammen i det daglige, idet vi sidder så tæt, kan vi hurtigt løse indkomne opgaver.
Mål; at sikre en hurtig, professionel og effektiv vejledning og hjælp til vores kunder.
Administrativ hjælp til områdets virksomheder, herunder ansættelse og sparring:
Når arbejdsgiverne ønsker at ansætte elever eller har spørgsmål af faglig administrativ karakter, hjælper vi alle i mål.
Derudover er vi også behjælpelige med valg af kandidater og i ansættelsesprocessen, herunder gennemgang af
indhold i stillingsopslag.
Hvordan; vi kommunikerer altid med vores samarbejdspartnere indenfor 24 timer. Det gælder alle spørgsmål og/eller besøg i virksomheden. Vi vejleder ift. alt omkring ansættelsen både før, under og efter. Dertil de mange
spørgsmål der fortsat dukker op ift. reformen af 1. august 2015.
Mål; når en arbejdsgiver ønsker at ansætte elever, skal de føle sig trygge. Vi hjælper med regler, bekendtgørelser og
love på området.
Uddannelsesmesser, herunder Speeddating:
Vi deltager på alle relevante messer, så vi er synlige og i nærheden af de kommende elever på både grundforløb og
hovedforløb. Derudover gennemfører vi speeddating med alle grundforløbselever, hvor x-antal virksomheder
sammenkobles med eleverne. Vores opgave er at få virksomhederne med på denne aktivitet og gøre eleverne
arbejdsmarkedsparate.
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Hvordan; vi giver fremmødte indblik i arbejdsmarkedets bevægelser og muligheder samt påvirker fremmødte til at
søge en merkantil EUD.
Mål; at skabe synlighed overfor nye elever og deres forældre samt at få indblik i, hvor de unge mennesker
uddannelsesmæssigt bevæger sig hen.
Samarbejde og koordinering med kontaktlærer fra alle klasser:
Vi arbejder tæt sammen med alle kontaktlærere, så vi får det rette indtryk af de elever, som vi skal samarbejde med
sidst i grundforløbet. Når vi registrerer alle elever, der ønsker mulighed for optagelse i PraktikCentret, skal de være
oprettet i PraktikService.
Hvordan; i løbet af året samarbejder vi med alle undervisere om den enkelte elevs personlige- og faglige
kompetencer, og vi deltager i deres team-møder.
Mål; vi ønsker, at forberede både elever og arbejdsgivere til at træde ind i et samarbejde - at kende regler og
retningslinjer. Derudover at kontaktlærerne giver deres input på elevens indsats gennem året, herunder fravær.
Vi skal til stadighed præge kontaktlærerne i dagligdagen. De skal bidrage med at overbevise eleverne om, at de skal
søge elevplads for at øge overgangsfrekvensen til hovedforløbet.
Registrering af alle elever:
Alle elever, der ønsker at blive praktikpladssøgende bliver registreret. Som udgangspunkt registreres alle som
søgende. Vi ønsker at guide dem i den rigtige retning, hvorfor registreringsaktiviteten er givet godt ud. Derudover får
de et solidt indblik i, hvad PraktikCentret kan tilbyde ift. uddannelsesgaranti.
Hvordan; ca. 2-6 måneder før eleverne afslutter deres grundforløb kommer Praktikervice og PraktikCentret ind i hver
enkelt klasse for at informere og registrer eleverne ift. deres fremtidige ønsker.
Mål; vi vil sikre os, at vi kender alle elevers ønsker om fremtiden - uanset om de er på vej ud i erhvervslivet, på vej
ind i PraktikCentret eller blot har helt andre ønsker.
Godkendelse og kvalitetssikring af alle virksomheder, der ønsker elever:
Vi har myndigheden til at godkende alle virksomheder på det merkantile område. Det vil sige sikre at der er skabt
god balance i at ansætte en elev og sikre kvaliteten af uddannelsen.
Hvordan; når arbejdsgiverne kontakter os, tager vi ud med alle formelle dokumenter og igangsætter et samarbejde
med virksomheden. Vi svarer stort set på alle spørgsmål, hvilket skaber tillid og troværdighed.
Mål; virksomhederne skal vide, hvor de kan gå hen og få den fornødne viden om ansættelse af elev, herunder lettere
jura og ansættelsesvilkår.
Opsøgende virksomhedsaktiviteter:
I løbet af 2019 prioriteres det at skabe øget kendskab til de nye Detail- og Handelsretninger. På Detailområdet er det
Digital Handel og Convenience, og på Handelsområdet er det Digital Handel B2B.
Som det fremgår under overskriften ”projekter” på side 12, indgår Digital Handel B2B i et AUB projekt.
Vi vil i 2019 rette fokus på Detailhandlens nye specialer i samarbejde med Handelsskolerne i Århus og Odense.
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Hvordan; vores opsøgende arbejde sker i samarbejde med phonere (teaserbilag), informationsmøder på
Handelsskolen med henblik på at skabe et netværk samt i de daglige forespørgsler. Vi tilretter løbende
informationsmateriale til internt og eksternt brug.
Mål; virksomhederne skal kende uddannelserne og vi vil skabe volumen i nye hovedforløbshold samt fastholde og
udvide elevansættelser. Vi bruger naturligvis også en opdateret hjemmeside (ah.dk).
_______________________________________________________________________________________
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Data for eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb
Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2?
Institution

Aalborg
Handelsskole

OPGØRELSESPERIODE
(Periode hvor kvalifikationen er opnået)
INDIKATORER
I hoved- I aftale
forløb
I skolepraktik
Ikke i
hovedforløb

Praktikpladssøgende
Ikke praktikpladssøgende

2016
1.4.2016 - 31.3.2017
Antal,
Andel,
Andel,
institution
institution
Landsplan
415
167

29%
12%

122

8%

746

51%

43%
13%
3%
42%

2017
1.4. 2017 - 31.3.2018
Antal,
Andel,
Andel,
institution
institution
Landsplan
314

28%

106

10%

80

7%

611

55%

2019
1.1.2019 – 31.12.2019
RESULTATMÅL, andel

315
51% 31 %
110
13% 11 %
80
2% 8 %
33%

500
50 %

Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb.
Overgangen opgøres fra grundforløbet til hovedforløbet (3 måneder efter afsluttet grundforløb) for hele året for hver person opgøres overgang fra det senest fuldførte grundforløb, dvs. fra GF2 for elever efter
reformen).
Populationen afgrænses til alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløb i den angivne periode. For hver elev i populationen måles status efter tre måneder fra datoen for opnået kvalifikation.
Eksempel: hvis en elev har opnået kvalifikation til hovedforløbet d. 31. jan. 2016, måles elevens overgang pr. 30. apr. 2016.
Elevstatus kan antage følgende værdier: i uddannelsesaftale, i skolepraktik, registreret som praktikpladssøgende, øvrige (dvs. elever, der har opnået kvalifikation til hovedforløbet, men ikke er overgået til
hovedforløbet eller er registreret som søgende samt elever, der ikke er i aftale på statustidspunktet, men har været i aftale.)
I opgørelsen af overgang arbejdes der med tre former for overgang: overgået til aftale, overgået til skolepraktik, overgået til ikke praktik-pladssøgende. Dette betyder, at elever, som ikke er i aftale på
måletidspunktet eller har været i aftale, men har mistet den på måletidspunktet, indgår ikke i optællingen af elever, som er overgået til én af de tre ovenfor nævnte kategorier.
For hver uddannelse (defineret som CØSA-kode) opgøres samlet antal og andel elever, som er overgået til aftale (elever, som har været i aftale, men har mistet den igen, indgår ikke), skolepraktik og ikke praktikpladssøgende hen over hele året. Andelen af elever beregnes ud af alle elever, som har opnået kvalifikation til hovedforløbet.
Datagrundlag til opgørelsen af overgang mellem grundforløb og hovedforløb:
Datagrundlaget er institutionernes administrative systemer EASY-A og EASY-P. Opgørelserne er dannet ud fra registreringer om kvalifikationer til hovedforløbet, afgangsmeldinger og skoleperioder fra EASY-A.
Fra EASY-P er anvendt registreringer om uddannelsesaftaler og skolepraktik. En elev indgår i statistikken, hvis eleven har afsluttet grundforløbets 2. del i løbet af det relevante år.
En elev har gennemført grundforløbet, hvis denne elev har fået en kvalifikation til hovedforløbet eller er afgangsmeldt som fuldført på grundforløbet (heri indgår også elever, der afgangsmeldes med ”32
Gennemført grundforløbet - fortsætter ej”). I statistikken kan forekomme elever, der eksempelvis i 2015 får en kvalifikation til hovedforløbet og derefter i 2015 tager et opgraderingsforløb - i de tilfælde vil
eleven tælle med i opgørelsen for både 2015 og 2016.
For skolebaserede uddannelser, hvor der ikke indgås uddannelsesaftale med en virksomhed, erstattes kriteriet om andel elever med overgang til uddannelsesaftale 3 måneder efter afsluttet GF2 med andel
elever med overgang til hovedforløbet 3 måneder efter afsluttet GF2. I den statistiske opgørelse sidestilles dette nemlig med overgang til uddannelsesaftale.
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Vurdering af udviklingen i resultater:
•

Ordinær aftale
 I den givne periode er antallet af aftaler faldet, men andelen af elever, der er opstartet i hovedforløb, er status quo. Årsagen er at niveauet er
normaliseret ift ny reform i 2015.

•

PraktikCentret
 I den givne periode er niveauet for optag normaliseret ift en ekstraordinært højt antal afsluttede elever i 2016.

•

Praktikpladssøgende/ikke søgende
 Der er en tendens til at andelen af praktikpladssøgende er faldende begrundet i at flere ikke er praktikpladssøgende (EUX elever, der læser
videre). Vi oplever derudover at have mange fjernkursister, der fravælger et hovedforløb, hvilket er medvirkende til at overgangsfrekvensen
virker lavere end landsgennemsnittet.
Øvrige faktorer, der påvirker til ikke at søge elevplader.
o Læser videre
o Graviditet/sygdom
o Anden ungdomsuddannelse
o Udlandsophold
o Ufaglært lønarbejde

Resultatmål (andel/antal) for 2019:
•
•
•

Vi forventer at indgå samme antal aftaler for 2019 som i 2018.
Vi forventer samme frekvens i antal af opsøgende elever til PraktikCentret.
Vi forventer at øge antallet af praktikpladssøgende ift. ikke-praktikpladssøgende.
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Data for elever i skolepraktik
Tabel 2: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler
Institution
Aalborg
Handelsskole

OPGØRELSESPERIODE
UDDANNELSER
Alle uddannelser
Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’
Uddannelser inden for ’Kontor, handel og forretningsservice’
Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’
Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’

2016
1.4.2016 - 31.3.2017
Institution
Landsplan

2017
1.4. 2017 - 31.3.2018
Institution
Landsplan

2019
RESULTATMÅL

16%

10%

19%

11%

.

10%

.

8%

16%

13%

19%

15%

.

2%

.

2%

.

15%

.

16%

12%

12%

Note: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik beregnes ud fra alle igangværende uddannelsesaftaler og elever i gang med skolepraktik i et skoleår. Opgørelsen dannes på baggrund af opgørelsen af
praktikårselever. En praktikårselev er en beregnet måleenhed for tid i praktik (enten virksomheds- eller skolepraktik) i løbet af et skoleår. Der indgår således kun data for praktik afviklet fra 1. juli til 30. juni.
Ved beregning af skolepraktikandelen på de enkelte uddannelser tages der udelukkende hensyn til antallet af dage, som i alt er tilbragt i skolepraktik blandt alle praktikaftaler på uddannelsens hovedforløb i
skoleår. Alle aftaler, både fuldførte, afbrudte og igangværende, indgår med den del, som ligger inden for skoleår. Aftaler, som løber over flere skoleår, tæller med i hvert af årene med det antal dage, som
varigheden i året dækker.
Datagrundlag til opgørelsen af gennemsnitlig andel tid i skolepraktik: Datagrundlaget er den månedlige praktikpladsstatistik, som bygger på institutionernes administrative system EASY-P og EASY-A.
Oplysninger fra de to systemer samles i et register kaldet EASY-S. Registeret bliver løbende opdateret, hvilket kan påvirke opgørelserne senere. En uddannelsesaftales varighed opgøres ud fra hhv. aftalens startog slutdato.
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Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale
Institution
Aalborg
Handelsskole

OPGØRELSESPERIODE
(perioden hvor elever der er
påbegyndt følges i 10 mdr.)

2016
1.4.2016 - 31.3.2017

2017
1.4. 2017 - 31.3.2018

2019
1.1.2019 - 31.12.2019

Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven
opnår…

Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven
opnår…

Gennemsnitligt antal i dage SKP
inden eleven opnår…
INDIKATORER
… 1. del… 1. rest… 1. delaftale/kort
… 1. rest… 1. delaftale/kort
… 1. rest- /kombinatiaftale/ kort
onsaftale
/kombinationsaftale
aftale
/kombinationsaftale
aftale
aftale
UDDANNELSER
Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan
RESULTATMÅL
169
177
131
105
160
177
189
105
Alle uddannelser
155
190
Uddannelser inden for ’Kontor,
handel og forretningsservice’

169

178

131

154

160

165

189

148

155

190

Kilde: Registeranalyse, STIL 2017
Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal dage, der går, fra eleverne påbegynder et skolepraktikforløb, til de indgår deres første uddannelsesaftale. Populationen er elever, der enten er startet i skolepraktik
eller var i gang med skolepraktik i den pågældende periode. Eleverne er fulgt 10 måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra
periodens startdato og 10 måneder frem. For elever med flere skolepraktikaftaler er opfølgningsperioden opgjort på baggrund af den første aftale. I tabellen er opgjort det gennemsnitlige antal dage i
skolepraktik inden første delaftale eller kortaftale og det gennemsnitlige antal dage i skolepraktik inden første kombinationsaftale eller restaftale. En elev kan godt indgå i begge grupper, hvis eleven først indgår
fx en delaftale og senere en restaftale. Gennemsnitligt antal dage i skolepraktik i de første 10 måneder efter indskrivning er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken, indtil første aftale indgås.

Vurderingen af udviklingen i resultaterne fra tabel 2 + 3:
•

Både den gennemsnitlige andel af tid i PraktikCentret af alle indgåede uddannelsesaftaler, og det gennemsnitlige antal dage i PraktikCentret er faldet
siden sidste opgørelse.
Der er vækst i erhvervslivet, og dette sammenholdt med 3-partsaftalen gør, at vi vurderer, at virksomhederne er motiveret til at tage elever i
34

•

ordinære- og restlæreaftaler.

•

I perioden 2017-2018 er der optaget færre i PraktikCentret, og da der er indgået samme antal
uddannelsesaftaler som perioden før, har det også betydning for, at den gennemsnitlige tid i
PraktikCentret er faldet, da mange elever, der starter i PraktikCentret, kommer ud i en
ordinæraftale inden for 3 måneder, og dermed registreres aftalerne typisk som et ordinært forløb
på 2 år.

Mål for 2019:
•

Tendensen fra 2. halvår 2018 på Detail vil fortsætte, så vi forventer en øget andel af tid i
PraktikCentret på denne uddannelsesretning. Dette skyldes bl.a. ændringen fra VFU til VFP, da
eleverne ikke i samme omfang som tidligere kan trænes til en øget jobparathed i virksomhederne.
Indsatsen for af skaffe restlæreaftaler fortsættes dog med samme kraft, og samlet på alle
uddannelsesretninger, forventer vi status quo på den samlede tid i PraktikCentret, da handel og
kontor opvejer ændringen inden for Detail.

•

Den fortsatte indsats for restlæreaftaler gør, at vi samlet for uddannelsesområderne forventer
samme høje antal indgåede restlæreaftaler trods faldet på detailområdet.
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3.0 Det fælles pædagogisk og didaktisk grundlag (FPDG)
På Aalborg Handelsskole har vi 4 særlige indsatsområder/strategier, som vi kontinuerligt forsøger at udvikle
• Læringsorientering
• Samarbejde og netværk
• Digitalisering
• Globalisering
Disse områder er tæt knyttet til vores pædagogiske og didaktiske grundlag. Indsatsområderne findes her;
www.ah.dk. Desuden har vi fem grundlæggende værdier som vi arbejder ud fra i undervisningen, i samværet med
eleverne, i det kollegiale samarbejde mm; samarbejde, handlekraft, ansvarsfuldhed, respekt og engagement.
Værdierne er ligeledes tæt knyttet til vores pædagogiske og didaktiske grundlag
På skolen er der udvalgt 2 pædagogiske konsulenter. En på hver afdeling. Ledelsen har jævnligt møde med den
pædagogiske konsulent på afdelingen. Med afsæt i det pædagogiske didaktiske grundlag, skolens strategier og
værdier, diskuteres, justeres og ændres den pædagogiske praksis. Derfor vil det pædagogiske
didaktiske grundlag til stadighed være ajourført, og dermed afspejle og danne grundlag for lærernes praksis.
Teamstruktur og organisering af læringsfællesskaber
På AH er lærerne organiseret i forskellige teams:
Storteams - Storteams består af 6-10 medarbejdere, der underviser klasser på en fagretning eller en årgang. For
hvert storteam udpeges en Teamkoordinator. Opgaven er her den overordnede planlægning af forløb, særlige
events, emneuger etc. Koordinering af arbejdsopgaver og praktisk tilrettelæggelse er ofte i centrum.
Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag for AH – EUD og EUX
På AH har vi seks pædagogiske og didaktiske fokusområder. De seks områder beskrives nedenfor og de særlige
indsatsområde for 2019 uddybes.
Lærerkompetencer
 Nyansatte lærere får tildelt en tutor, der skal vejlede og hjælpe den nyansatte lærer.
 Alle nyansatte får pædagogisk introduktion inden start på DEP af afdelingens pædagogiske
bl.a. besøg i undervisningen og efterfølgende sparring
 Alle nyansatte lærere gennemfører Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

konsulent –

Der arbejdes med praksisnær kompetenceudvikling på bl.a. følgende måder:












Eksperimenter i klasserne/i teams på baggrund af relevante udfordringer
Pædagogisk samarbejde i teams – professionelle læringsfællesskaber
Pædagogiske oplæg af fx DEP studerende
Sidemandsoplæring – læring på arbejdspladsen
Deltagelse i pædagogiske dage
Deltagelse i udviklingsarbejde
Supervision mellem kolleger og ledelse/medarbejdere
Mulighed for sparring med afdelingens pædagogiske konsulent
Lærerne deltager i faglig opkvalificering inden for undervisningsfag
Lærerne udvikler og fastholder relationer til erhvervslivet bl.a. ved selv at tage i virksomhedspraktik
Ledelsen prioriterer og afsætter tid og ressourcer til udvikling af lærerkompetencer
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Forberedelse og tilrettelæggelse af undervisningen
 Lærerne arbejder ud fra en konsensus om relevante fælles regler og rammer i enten storteams eller
klasseteams. Overordnede regler fastsættes af ledelsen
 Best practise deles i alle relevante fællesskaber (EUD, afdelingen, teamet, faggruppen, klasseteamet)
 Samarbejdet om den fælles planlægning skemasættes
 Storteams planlægger det overordnede undervisningsforløb i fællesskab
 Klasseteams planlægger klassens ”årshjul” i fællesskab (tværfaglige temaer, projekter, koordinerer
afleveringer o.l.)
 Storteam/klasseteams koordinerer det faglige indhold i fagene
 Klasseteams samarbejder om at finde de bedste pædagogiske metoder til den enkelte klasse og udvikle nye
metoder og redskaber – fx i forbindelse med bevægelse i undervisningen
 I forskellige læringsfælleskaber sker udvikling af undervisningsmaterialer med udgangspunkt i forskellige
elevforudsætninger
 Faggrupper udarbejder i fællesskab materiale til undervisningen, samt ekstra materiale til de fagligt dygtige
 Undervisningsmateriale til såvel fag som profilaktiviteter og projekter deles på
www.intra.dk/Elevplan/Moodle
 Materialer skal i videst mulige omfang være tilgængelige for eleverne, også uden for skoletiden
Undervisningens praksis
Undervisningsledelse som adfærdsledelse
Læreren/lærerteamet skaber rum for læring og trivsel ved at etablere og håndhæve tydelige regler og rammer for
samværet i læringsrummet med afsæt i SHARE-værdierne og i det adfærdskodeks, der f.eks. er på en arbejdsplads.
Eleverne involveres i udformningen og opretholdelse af reglerne for at fremme deres opleve af fairness og deres
forståelse af ”spillets regler”
Læreren /lærerteamet sikrer:
 Klarhed og struktur, tydelige mål for undervisningsforløb og den enkelte lektion
 Smidige overgange mellem undervisningens faser
 Maksimal tid til læringsaktiviteter
 Aktiverende og motiverende læringsaktiviteter
 Fælles opstart, fælles løbende opsamlinger, feedback og fælles afslutning
 Progression og logisk forbindelse mellem nyt stof og tidligere indlært stof – review
Undervisningsledelse som ledelse af trivsel og relationer
 Læreren skaber et positivt, motiverende og ambitiøst læringsmiljø, der fremmer deltagelse, læring og trivsel
 Der udvikles omsorgsfulde og støttende relationer til elever som fundament og forudsætning for at stille krav
til eleverne. Relationen er præget af indlevelse, gensidig respekt og tillid
 På AH har vi høje og positive forventninger til alle elever og sætter ambitiøse mål for den enkelte elev.
Lærerne vurderer og sætter krav om progression i elevens læring
 Der stilles passende krav til eleven om deltagelse og læring, i forhold til elevens udgangspunkt og de mål der
sættes
 Læreren/lærerteamet lægger vægt på at udvikle elevernes evne til selvregulering, så eleverne viser respekt
og tager medansvar for, hvad der foregår i gruppesammenhænge, på klassen og i undervisningen både
fagligt og socialt
Undervisningsledelse som didaktisk ledelse
 Lærerne er instruerende, påvirkende, omsorgsfulde og engagerede i undervisningen og i den enkelte elevs
læring. Alle skal, jf. de centralt stillede mål, blive så dygtige som muligt.
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 Læreren sætter elevernes opfyldelse af læringsmål i centrum som udgangspunkt for valg af aktiviteter, stof
og pensum.
 Læreren inddrager eleverne i valg af emner, metoder og arbejdsformer, når det vurderes hensigtsmæssigt.
 Læreren sikrer en naturlig taksonomisk progression i stof og krav til eleven samt en synliggørelse af denne
progression, så eleven også kan se sin egen udvikling
Differentiering
Læreren/lærerteamet tilpasser undervisningen i forhold til de enkelte elevgrupper. På AH anvendes 4 former for
differentiering:
 Organisatorisk differentiering: Eleverne opdeles efter undervisningens krav, f.eks. niveaudeling, holddeling,
EUX spor mv. Der kan også være tale om forskellige læringsmål/niveauer og holddannelse i samme klasse.
 Pædagogisk differentiering: Tilpasning af undervisningen til læringsrelevante forskelle mellem eleverne. Her
er læringsmålene/niveauerne de samme men undervisningsmetoder og læringsstile varieres, så de enkelte
elevgrupper får størst mulig læringsfremskridt.
 Tilpasning af undervisning og materialer til forskellige læringsmuligheder hos eleverne f.eks. differentierede
mål: Minimumsmål, gennemsnitsmål, mål for de stærke elever og ekstra materialer til stærke elever.
 Tilbud om ekstra læringsaktiviteter f.eks.:
- Talent
- Entreprenørskab, incubator, iværksætteri
- Læsevejledning
Varierende arbejdsformer i undervisningen
Som handelsskole vil vi især fremme arbejdsformer og metoder, som i særlig grad kan understøtte opfyldelse af de
erhvervsfaglige læringsmål, eleverne skal opnå
.
Praksisbaseret undervisning
 På AH tilrettelægges undervisning, så der skabes sammenhæng til den praksis, der er inden for de merkantile
erhverv.
 Undervisningen gøres motiverende ved at være relevant og nødvendig i forhold til de problemstillinger, der
skal løses i den efterfølgende praksis.
Anvendelsesorienteret undervisning
 Undervisningen skal give eleverne kompetencer ved at de trænes til at anvende både teoretisk viden og
praktiske færdigheder
 I undervisningen arbejdes der inden for tværfaglige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge,
så undervisningen bl.a. kan anvendes inden for arbejds- og voksenlivet
Kollaborativ undervisning – praksisfællesskaber
 AH tilrettelægger en del af undervisningen som kollaborativ undervisning, der træner eleven i at samarbejde,
udtænke nye idéer og beslutte løsninger.
 Der tilrettelægges opgaver og projekter, hvor eleverne er afhængige af hinanden i arbejdsprocessen.
 Eleverne arbejder sammen mod et fælles mål, hvor videndeling og kommunikation er vigtige elementer i
praksisfællesskabet.
 Eleverne skal opleve fælles ansvar for at målet bliver nået
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Inddragelse af IT – og brug af digitale materialer
 På AH digitaliserer vi undervisningen og inddrager IT i det omfang, det giver mening for elevens faglighed og
læring, herunder bl.a. af hensyn til differentiering, variation og støtte til forskellige elevgruppers særlige
behov.
 Digitale materialer, opgaver og feedback mv. skal i høj grad være tilgængelige for eleverne
 Vi bruger I- og E-bøger i det omfang, det giver mening og fagligt løft til undervisningen
 Alle elever får installeret CD-Ord og kan få relevante støtteprogrammer installeret
Bevægelse i undervisningen
 Bevægelsen kan indgå som en del af selve læringsaktiviteten, fx i form af CL-strukturer, hvor der indgår
bevægelse, eller andre former for aktiviteter med bevægelse
 Bevægelse kan også indgå som brain-breaks, der kan være med til at skabe en pause og overgang mellem
aktiviteter i en lektion
 De sociale relationer og samarbejde i klassen kan endvidere styrkes gennem forskellige aktiviteter, hvor
bevægelse indgår
 Vi opbygger en idébank på Intra, hvor vi kan dele tips og tricks til bevægelse i undervisningen:
• http://llk.dk/cfr6bb
Styrket undervisningsdifferentiering
Undervisningsdifferentiering betyder, at læreren i den enkelte klasse tager højde for fx elevernes forskellige
læringsstile, men hvor eleverne principielt skal nå samme slutkompetence. En styrket undervisningsdifferentiering
kan dreje sig om, at lærerne udvikler forskellige metoder til at formidle og forklare fagligt stof for eleverne, der tager
udgangspunkt i elevernes forskellige måder at lære på og deres faglige forudsætninger. For at kunne tilrettelægge en
differentieret undervisning, skal lærerne systematisk anvende deres viden om elevernes forudsætninger og
interesser til at differentiere læringsformerne, fx til at vurdere, hvilke elever der bedst lærer gennem praktisk
opgaveløsning, henholdsvis teoretisk opgaveløsning.
Metoder til differentiering
Jævnfør skolens pædagogiske og didaktiske grundlag, arbejder vi med de to overordnede differentieringsmetoder,
organisatorisk differentiering og pædagogisk differentiering.
Organisatorisk differentiering gennemføres bl.a. i forbindelse med den overordnede holdinddeling, hvor vi tilstræber
at formere klasser ud fra fagretningerne detail, handel og kontor samt ud fra hensyntagen til EUD- og EUX-retningerne.
Endvidere har vi så vidt muligt niveaudelte valgfagshold i fx engelsk og dansk, hvor der er mulighed for at tage enten
D- eller C-niveau. Endvidere har skolen tilbud om ekstra læringsaktiviteter som: Læsevejledning samt
Entreprenørskab/incubator/iværksætteri.
Pædagogisk differentiering gennemføres overordnet set bl.a. i forbindelse med tilpasning af undervisningen til
læringsrelevante forskelle mellem eleverne, så den enkelte elevs læringsmuligheder i videst mulige omfang
tilgodeses og den enkelte således lærer mest muligt:
1. Udformning af mål: Eleverne kan nå målene på forskellige måder, på forskellig tid samt nå forskellige
grader af målet fx i form af veldefinerede minimumsmål, gennemsnitsmål og mål for de stærke elever.
2. Valg af indhold: Indhold i undervisningen, materialer, opgaver og arbejdsmåder varieres og tilpasses, så
det passer bedst muligt til den enkeltes fagretning, niveau og andre relevante forudsætninger. Når det er
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relevant benytter vi os også af omfangs- og dybdedifferentiering fx i form af ekstra opgaver til de stærke
elever, der ikke blot gentager men i stedet uddyber indholdet og lægger op til et højere taksonomisk
niveau i målopfyldelsen. Desuden tager vi i videst muligt omfang også udgangspunkt i
interessedifferentiering, hvor vi tager hensyn til elevernes fagretning og evt. andre interesser. For
eksempel kan eleverne selv være med til at vælge indhold og opgaver ud fra deres interesse, bl.a. i
forbindelse med projektarbejde men også i den almindelige undervisning.
3. Tilrettelæggelse af læreprocesser: Vi tilstræber variation i arbejdsopgaver og undervisningsmetoder, så
vi tilgodeser forskellige elevers forskellige læringsstile. Vi har bl.a. meget fokus på konkretisering af teori i
retning af det anvendelsesorienterede, der kan ses som én metodisk variationsmulighed blandt andre.
Desuden arbejder vi meget tværfagligt og projektorienteret – en form der skaber god mulighed for
differentiering, også inden for nogle af de før nævnte områder. Også i forbindelse med
gruppesammensætning, både i det daglige arbejde men i særdeleshed også i forbindelse med
projektarbejde, har vi fokus på differentiering.
4. Vurdering: Vurderingen af elevernes individuelle læringsforudsætninger er hele udgangspunktet for
differentieringen. Dernæst vurderer og tilpasser vi undervisningen undervejs, så den ”rammer” eleverne
og giver størst muligt læringsudbytte. Endelig vurderer vi også undervisningen til slut for at kunne tilpasse
den yderligere, fx i form af ydereligere differentieringstiltag.
Ud over den løbende vurdering i det enkelte fag bliver eleverne på GF1 og GF2 også løbende vurderet i
forbindelse det tværfaglige projektarbejde, hvor der gives både individuel og gruppebaseret feedback og
feedforward.
I alle vurderinger af den enkelte elev differentieres der i den feedback, de får. Den svage elev får således
ikke samme feedback som den stærke elev og omvendt, da ”zonen for nærmeste udvikling” naturligvis
skal tænkes ind i den enkeltes feedback, så den bliver mest muligt konstruktiv og lærerig.
Særligt fokus på AH 2019:
På AH digitaliserer vi undervisningen og inddrager IT i det omfang, det giver mening for elevens faglighed og læring,
herunder bl.a. af hensyn til differentiering, variation og støtte til forskellige elevgruppers særlig behov.
De næste år vil der være et særligt fokus på digitalisering. Der er udpeget 3 ”IT-superbruger”.
Moodle og UDData er valgt som IT-platform. Der laves workshop efter behov og mange bruger IT-superbrugeren
som individuel sparring.
AH har udarbejdet en implementeringsplan for overgangen fra elevplan til UDData. Der tages særligt hensyn til den
nye persondataforordning. Moodle anvendes som elev brugerflade, i så høj grad som muligt.
Der arbejdes med forskellige former for eksperimenter. Der er eksperimenteret med forskellige digitale
undervisningsforløb, storrumsundervisning og fliped class room.
Skolen bruger I-bøger i det omfang, det giver mening og fagligt løft til undervisningen. For at sikre eleverne
læring har AH fokus på I-bøger og didaktik. Skolens læsevejledere og pædagogiske konsulenter involveres i dette
arbejde. Digitale materialer, opgaver og feedback skal i høj grad være tilgængelige for lærer og elever.
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Erhvervsdidaktik
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Teori og praksis kobles tæt så erhvervslivet opleves som en naturlig del af undervisningen
Læreren bruger systematisk eksempler målrettet det erhvervsliv, som eleverne skal uddannes til. Dette gøres
ved at eksemplificere, anvende cases, samarbejde, besøge eller have besøg af forskellige virksomheder
Et samarbejde med en virksomhed tager altid udgangspunkt i et eller flere læringsmål
I grundfagene tager eksamen sit afsæt i en case-virksomhed. Eleverne arbejder før eksamen, på flere
niveauer og i forskellige fag, med kendskab til case-virksomheden
Med udgangspunkt i SIMU virksomheder bygges der bro mellem teori og praksis, og vi arbejder med
forskellige simuleringsværktøjer. SIMU butik anvendes til de elever, der ønsker at arbejde inden for
detailbranchen. Business game anvendes til de elever, der ønsker at komme inden for handel.
På de særlige talentspor etableres der et længerevarende samarbejde mellem den enkelte elev og
virksomheden
Der gives mulighed for, at lærerne kan komme i praktik i en undervisningsrelevant virksomhed, en gang om
året
Lærerne besøger altid elever, der er i praktik eller VFU2[1]
Gennem et øget samarbejde med hovedforløbet skabes en bedre kobling mellem skole og praktik

Særligt fokus på AH 2019:
Det næste år vil der være et fortsat øget fokus på erhvervsdidaktikken. Der er udarbejdet et systematisk forløb, hvor
undervisere tilbydes et 3 dags virksomhedsophold/praktik.
Formålet med projektet, og dermed også den virksomhedspraktik er at videreudvikle samarbejdet mellem lærere og
de respektive samarbejdspartnere i erhvervslivet, således det bliver til konkret gavn for elevens læringsudbytte
igennem uddannelsen.
Virksomhedsopholdet skal bruges til at gøre undervisningen så praksisnær som muligt. Praktiseringen af praksisnær
undervisning kan modelleres over 5 arbejdsformer og mønstre:
•
•
•
•
•

Efterligning af praksis med eksempler, cases og projekter fra praksis
Opløsning af praksis
Organisering af læreprocesser og læringsformer med udgangspunkt i arbejdets organisering i praksis
Toning og integration af fagteori i et erhvervsfagligt univers
Stemning, indretning og faglig stolthed

Lærerne finder selv praktikpladsen og der laves efterfølgende opfølgning og evaluering.
Som noget særligt i 2018 og fortsat i 2019 inviteres virksomheder ind til forskellige opgaver og arrangementer.
Skolen deltager i et større projekt "Den erhvervsfaglige vej til succes" Projektet overordnede mål for denne
indsats handler om at "klæde" eleverne på til det arbejdsmarked de snart skal være del af. Gøre dem
arbejdsmarkedsparat. I projektet arbejdes der med mentorordning, virksomhedsoplæg, praktik, og speeddating.
Særligt mentorordningen og speeddating kræver et tæt samarbejde mellem virksomhed, lærer og elev.
Der arbejdes systematisk med SIMU virksomheder inden for detail, handel og kontor. Gennem kollegial sparring
og interne kurser klædes flere underviser på til at varetage undervisningen på de simulerede
praksisnære undervisningsforløb
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Trivsel og relationer
• Vi møder eleverne med en anerkendende tilgang, hvor vi viser, at vi tror på deres potentiale, og at vi
forventer det samme af dem
• Vi arbejder med at bevidstgøre eleverne omkring egne styrker og talenter, så de får indsigt i, hvad de skal
arbejde med for at nå læringsmålene. Dette gøres ud fra definerede arbejdsmetoder og mål via coaching og
vejledning
• Feedback skal være en naturlig del af undervisningsforløbet, så eleverne har en forståelse for, hvor de står
fagligt i forhold til de opstillede mål. Denne feedback gives som en del af vores kontakt og kommunikation
med den enkelte elev og som en dialog, hvor eleven også føler sig hørt.
• Forventningerne skal være positive og realistiske, men skal altid tage udgangspunkt i uddannelsens mål og
formål
• Kontaktlæreren og studievejlederen skal hjælpe og styrke elevernes trivsel og relationer samt et godt og trygt
læringsmiljø
• Eleverne skal have den nødvendige hjælp fra de professionelle aktører, der er tilknyttet skolen
• Skolen opfordrer evt. til dannelse af studiegrupper blandt eleverne, hvis dette vurderes at være fremmende
for elevernes trivsel og læring
• Der arbejdes med elevdemokrati bl.a. gennem etablering af elevråd eller social team.
Elevernes indbyrdes relationer kan bl.a. styrkes gennem følgende:
• Gruppedannelse og gruppearbejde
• Øvelser, hvor sigtet direkte eller indirekte er at styrke team- eller class-building – det kan bl.a. ske i
forbindelse med bevægelse i undervisningen.
• Studieture, hytteture og intro-aktiviteter
.
Særligt fokus på AH 2018-2019
På AH er der udarbejdet en antimobbestrategi og som del heraf en handleplan. Strategien blev implementeret i 2018
I 2017 blev der indgået en aftale mellem Aalborg Handelsskole og undervisningsministeriets læringskonsulenter om
et rådgivningsforløb. Formålet med rådgivningsforløbet var at understøtte skolens arbejde med
erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4 (generel trivsel).
Rådgivningsforløbet bestod af en struktureret analyse af skolens situation med efterfølgende målsætning og
udarbejdelse af en forandringsmodel. Forløbet indeholdt gennemførelse af forandringen ud fra modellen samt
planer for efterfølgende forankring.
Det har været vanskeligt at adskille frafaldstal på de traditionelle klasseundervisningsforløb og Onlineforløben. Vi har
derfor også foretaget følgende initiativer i Center for Online Uddannelser for at øge elevernes trivsel og dermed også
forsøg på at reducere frafaldet:
Vi har ansat en elevcoach, som eleverne kan kontakte, hvis de har personlige problemer, som de ønsker hjælp eller
sparring til at løse.
Elevcoach og undervisere afholder videokonferencer ved opstart (webinar), hvor de fortæller eleverne om, hvad det
vil sige at være fjernundervisningskursist, og samtidig også fortæller dem om, hvordan de skal bruge lms (Moodle)
systemet, hvordan de kan kontakte deres undervisere, og hvordan eleverne rent praktisk skal gebærde sig, når de er
fjernundervisningskursister.
Der bliver dannet elevgrupper i Moodle for at skabe fællesskaber via MS programmet Teams, så eleverne opnår en
form for social fællesskab, hvor de kan hjælpe og sparre med hinanden.
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Alle elever bliver kontaktet af enten en administrativ medarbejder eller studievejleder inden opstart, så eleven er
klædt på med praktiske oplysninger inden undervisningen begynder.
Underviserne har en svartid på max. 24 timer, således at eleverne er sikre på at få svar på spørgsmål eller opgaver
inden for den givne tid.
Det er en del af undervisernes job, at følge eleverne tæt for at forhindre, at de kommer bagud og for at støtte dem
bedst muligt. Har de ikke hørt fra eleven inden for den aftalte tid, skal underviseren følge op på eleven og i givet fald
overgive eleven til vejledningen.
Evaluering og feedback
Summativ evaluering
• Der udarbejdes bedømmelsesplaner i alle uddannelser, og lærerne orienterer om og inddrager, så vidt muligt,
elevernes ønsker i arbejdet med bedømmelsesplanens virkeliggørelse
• Eleverne får en midtvejskarakter (terminskarakter)
• Underviseren/teamet laver en plan, der fortæller eleverne om, hvornår de bliver evalueret, hvad de evalueres
i forhold til og hvordan denne evaluering foregår
• Underviseren informerer om eventuelle konsekvenser af en summativ evaluering – slutevaluering
Formativ evaluering
• Underviseren og teamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet,
processen og elevernes selvregulering i forhold til egne læreprocesser.
• Eleverne skal have en viden om, hvor de er gode, og hvor der skal arbejdes hårdere.
• Den formative feedback skal kunne svare på:
- Hvor er jeg på vej hen? – Feed Up
- Hvordan klarer jeg mig? – Feed Back
- Hvad skal jeg gøre herfra? – Feed Forward
• Lærerteamet skal arbejde med metoder, der giver viden om, hvorvidt eleven når sine læringsmål – dvs. svar
på ovenstående spørgsmål.
• Faglige mål, krav og forventninger skal være synlige for den enkelte elev.
• Eleverne involveres i at give feedback til hinanden
Evaluering af undervisere og undervisningen
• Der vil løbende være supervision af undervisere – enten fra kolleger eller pædagogisk konsulenter
• Læreren søger feedback fra eleverne om undervisningen, valg af metoder og arbejdsformer og udvikler på
den baggrund undervisningen
• Der foretages en intern evaluering fra skolens side af fag/underviser cirka hvert halve år udvalgte fag.
Evalueringen følges op på ledelsesniveau
• Der laves årligt en ETU, som følges op på klasseteamniveau og ledelsesniveau
Særligt fokus på AH 2019
Undervisningsevaluering
Alle lærer på grundforløbet foretager undervisningsevaluering i 2 af deres fag. Evalueringen foregår på hvert forløb
af 20 ugers varighed. Evalueringen følges op af en samtale med elever og uddannelseschef. Lærer og
uddannelseschef fastsætte, med udgangspunkt i evalueringen, fokuspunkter og mål som skal nås eller arbejdes med
inden næste evaluering.
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Spørgsmålene i undervisningsevaluering er udarbejdet med afsæt i Det Pædagogiske og Didaktiske Grundlag, skolens
strategier og værdier. Derved sikres det, at ledelsen løbende og systematisk følger op på, at det fælles pædagogiske
og didaktiske grundlag bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning.
Effekten af denne indsats kan undersøges og læses i lærernes evalueringer.
Terminskarakter
Den indførte terminskarakter fra 2017 har haft stor betydning for både elever, lærere og støttepersoner. Eleverne
har fået en realistisk forståelse for, at nå deres mål. Lærerne og støttepersonerne har haft større mulighed for at
hjælpe og støtte eleven.
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Bilag 1
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Bilag 2

Antal indgåede uddannelsesaftaler 2009 – 2018
Easy P tal med rød
2009

Kontor
Detail
Handel
Incl. kkc
I alt

Hele året

146
155
251
218
44
41
441
422

2010

Hele året

182
210
291
268
68
71
541
550

2011

Hele året

195
225
281
244
72
70
548
541

2012

Hele året

197
208
292
206
64
61
553
478

2013

Hele året

189
214
257
184
53
62
499
464

2014

2015

184
191
223
135
66
53
473
379

202
236
230
117
55
49
488
402

Hele året

Hele året

2016

Hele året

182
209
227
140
67
63
476
412

2017

Hele året

166
204
223
136
70
70
459
410

2017

2018

167
207
227
138
70
69
464
414

180
236
216
142
68
79
464
457

01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

Forklaring: Når vi traditionelt har lavet statistik, har vi taget udgangspunkt i AH som arkiv skole, altså talt de aftaler, som er sendt til os og som vi har arkiveret.
Problemet med denne metode, er at flere virksomheder i AH’s geografiske område sender deres elever/uddannelsesaftaler til andre skoler (Bestseller, COOP, Dansk
Supermarked, ALDI, Rema1000 m.fl.) og dermed tæller uddannelsesaftaler i AH’s geografiske område ikke med i statistikken. Det kan give et forkert billede af
praktikplads situationen i AH’s geografiske område.
Derfor bruger vi nu en ny statistik metode: Antal af indgåede uddannelsesaftaler i AH geografiske område; uanset hvem der er arkiv skole. Resultatet kan

læses med rød i ovenstående tabel, hvor tallene med sort er de traditionelle tal.
Kilde: Easy P, tal trukket af LLH.

46

Bilag 3
Aalborg Handelsskole – godkendte virksomheder i 2018
Virksomhed

Godkendt til

Blossom
Fodercentralen Limfjorden
Stiftelsen Yggdrasil
Nordelektro A/S
Aalborg Lufthavn
Kalstrup
Jobconnection ApS.
Data Discount Erhverv A/S
Connection Vikar ApS
Højer Møbler A/S
Sofiendal Fys.
Toll Global Forward
Besko
Mogens Daarbak A/S
Nordjysk Beslag
My Extensions
Cool Runner ApS
Rekenscop
Nærkøb
Tri trail trucking
Uni-Food Technic A/S
Præstbro Maskiner A/S
Sparvinduet
DTK Frigo
Fodercentralen Limfjorden
Liftup A/S
Birgitte Rode
Hydrema Holding ApS
Vangsgaard
Advodan A/S
Pedersen og Nielsen A/S
Hovmøller & Thorup
Royal Greenland A/S
Royal Greenland A/S
Intersport MB Sport A/S
System Cleaner A/S
VUC & HF Nordjylland
Louis Nielsen
Jysk Pensionsrådgivning
Royal Artic Line
Royal Artic Line
Lægehuset Skørping

Detail, Tekstil dametøj
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Detail, Salg
Detail, Tekstil
Kontor, Administration
Handel, Salg
Kontor, Administration
Handel, Salg
Kontor, Administration
Kontor, Spedition og shipping
Handel, Salg, Auto
Handel, Salg
Kontor, Administration
Detail, Salg
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Detail, Nærbutik
Kontor, Spedition & Shipping
Kontor, Administration
Handel, Salg, landbrugsmaskiner
Handel, Træ og Byg
Kontor, Spedition og Shipping
Kontor, Økonomi
Handel, Indkøb
Handel, Salg
Kontor, Administration
Detail, Tekstil herretøj
Kontor, Advokatsekretær
Kontor, Økonomi
Kontor, Advokatsekretær
Kontor, Økonomi
Handel, Logistik
Detail, Sport og fritid
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Kontor, Økonomi
Kontor, Lægesekretær
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Ib Andersen VVS
HMK Bilcon A/S
Simens
Funcenter Aalborg
Håkull A/S
Randers Tegl A/S
Jysk Telemarketing A/S
Carmo Food A/S
A/S Hydrema
Smart automation ApS
Scheelsminde A/S
Urban Cykler
Lapaz
Qb
Man Force
Impulse
Allan Severinsen I/S
Væksthuset
Skolegården
CC Trading ApS.
Marcus Aalborg Storcenter
Advokatfirma Børge Nielsen
Geia Food A/S
Danish Laser Technologi A/S
TM Multiservice ApS
Uggerhøj A/S
Brandcuts
Jydsk Værktøj A/S
Dataproces
Lars P Revision
Jens A. Jacobsen
Jysk Transportservice A/S
Netic A/S
Autokommission Aalborg A/S
Scandic
Treco A/S
Schou Bertelsen Sko
Børnenes Kartel
Talmennesker
Egonsminde Invest ApS
Yo Yo Global Freight
Dekra Amu Center
Sissel Edelbo ApS.
Forsvarets Depot og Distribution
Fr. Larsens Klædeskab
Erik Andersen & Søn
Farvebøtten
Fandango
E-Komplet A/S

Kontor, Administration
Kontor, Økonomi
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Kontor, Spedition/shipping
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Kontor, Administration
Handel, Salg
Kontor, Økonomi
Detail, Salg
Detail, tekstil dametøj
Detail, Dagligvarer
Kontor, Administration
Handel, Indkøb
Kontor, Økonomi
Kontor, Økonomi
Kontor, Økonomi
Digital Handel B2B
Detail, tekstil herretøj
Kontor, Advokatsekretær
Kontor, Økonomi
Kontor, Økonomi
Kontor, Administration
Handel, Salg, Auto
Handel, Salg
Handel, Logistik
Kontor, Økonomi
Kontor, Administration
Handel, Logistik
Handel, Logistik
Kontor, Økonomi
Handel, Salg, Auto
Handel, Salg
Handel, Indkøb
Detail, Sko & Læder
Detail, Legetøj & Hobbyartikler
Kontor, Revision
Kontor, Økonomi
Kontor, Spedition og Shipping
Kontor, Administration
Handel, Salg
Handel, Logistik
Detail, tekstil, dametøj
Detail, Salg
Detail, Salg
Detail, tekstil, dametøj
Kontor, Administration
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Global Boiler Service A/S
Business Park Nord A/S
Evapco Air Solutions A/S
DGI Nordjylland

Handel, Salg
Kontor, Økonomi
Handel, Indkøb
Eventkoordinator

Kontor: 53
Detail: 17
Handel: 24
Eventkoor.: 1
I alt godkendt: 95 virksomheder godkendt i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018
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Bilag 4
PraktikCenter-udvalg
4 medlemmer fra Det lokale Uddannelsesudvalg
Forstander Hans Jørgen Møller

PraktikCenter-ledelse
PraktikCenter koordinator Torben Jensen

Servicechef/Betjent
IT-Service
Rengøring

Skolepraktik

PraktikCenter
Sekretariat

PraktikService

50

Bilag 5

Infrastruktur
PraktikCenter-udvalg
4 medlemmer fra Det lokale Uddannelsesudvalg
Forstander Hans Jørgen Møller

PraktikCenter-ledelse
PraktikCenter koordinator Torben Jensen

Servicechef/Betjent
IT-Service
Rengøring

PraktikCenter
Sekretariat

PraktikService

•
•
•
•
•
•
•

Konsulenter
Elever
Virksomheder
UVM
Uddannelsesnævnet
Andre erhvervsskoler
Det lokale Uddannelsesudvalg

SkolePraktik

•
•
•
•
•
•

Vejledere
Elever
Virksomheder
UVM
Uddannelsesnævnet
Andre erhvervsskoler

• Det lokale Uddannelsesudvalg

Andre erhvervsskoler

Netværk

•
•
•
•
•

Uddannelsesnævnet
PraktikCentre
Virksomheder
UU-Centre
Kommuner/jobcentre
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Infrastruktur Intern
PraktikCenter-udvalg
4 medlemmer fra Det lokale Uddannelsesudvalg
Forstander Hans Jørgen Møller

PraktikCenter-ledelse
PraktikCenter koordinator Torben Jensen

PraktikCenter
Sekretariat
Adm. af elevindtag
Registrering i Easy
Adm. af SKP-ydelse
Adm. af befordringsgodtg.
Adm. opgaver for PCudvalg
• Adm. opgaver for PCledelse
• Samarbejdsaftaler
•
•
•
•
•
PraktikService
•
•
•
•
•
•
•

Opsøgende arbejde
Registrering af elever
Servicering af elever
Registrering af virksomheder
Servicering af virksomheder
PIU
Projekter

Skolepraktik
Vejledning og instruktion
Oplæring
Opfølgning på praktikplan
Kontakt og servicering af virksomheder
Informationsmøder om PraktikCenter,
Aalborg Handelsskole
• EMMA-samtaler
• Information i GF-klasser
• Uddannelsesansvarlig
•
•
•
•
•

Alle PC-vejledere har uddannelsesmæssig
baggrund inden for SIMU
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Infrastruktur Eksternt
PraktikCenter-udvalg
4 medlemmer fra Det lokale Uddannelsesudvalg
Forstander Hans Jørgen Møller

PraktikCenter-ledelse
PraktikCenter koordinator Torben Jensen

Samarbejdspartnere
Eksterne

UVM
•
•
•
•
•
•

Love og bekendtgørelser
Fortolkning af love & bek.
Information
Rådgivning og bistand
Projekter
Konferencer

Virksomheder
•
•
•
•
•

Restlæreaftaler
Delaftaler
Korte aftaler
VFU/VFP
Gæste-undervisere

Uddannelsesnævnet
Det lokale
Uddannelsesudvalg
•
•
•
•

Information
Fortolkning af love og bek.
Faglig bistand
Godkendelser

SKP-Netværk merkantil
• ERFA-møder for ledere/vejledere
• Skolenetværk

Andre erhvervsskoler
& PraktikCentre
• Samarbejdsaftaler med andre skoler
• SKP-elever fra andre skoler
• Overflytning af SKP-elever mellem
PraktikCentre og skoler
• VFU/VFP i andre skolers område

Kommuner/jobcentre
• Samarbejde omkring elever
under revalidering

Faglige organisationer
• Info om pligter og rettigheder
• Vedrørende ophævelse af
uddannelses aftaler
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Infrastruktur Ressourcer
PraktikCenter-udvalg
4 medlemmer fra Det lokale Uddannelsesudvalg
Forstander Hans Jørgen Møller

PraktikCenter-ledelse
PraktikCenter koordinator Torben Jensen

Ressourcer

Fysiske
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 store SIMU-kontorlokaler
Butik
Frokoststue
Administrationskontorer
Køkken
P-plads
Handicapvenlig adgang
Adgang til undervisningslokaler
Auditorium til stormøder
Kantine

Teknologiske
•
•
•
•
•
•
•
•

Hæve-/sænkeborde
Nye pc’er på alle pladser
Telefoner (ip-telefoni)
Alm. kontorhold
Office pakken 2010
Adobe-programmer
Licenser til SIMU-World
Microsoft C5

Servicechef/Skolebetjente/
It-service/rengøring
• Supportfunktioner herunder indkøb
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Bilag 6 - 2019
Eksempel på Samarbejdsaftale med Arbejdsgiver
Samarbejdsaftale mellem
PraktikCenter Aalborg Handelsskole, Langagervej
og
Navn:

xxx

Adresse:

xxx

Postnr./by: xxx
Telefon:

xxxxxxx

CVR-nr.: xxxx

om praktik i virksomheden, som er godkendt til at uddanne elever.
Aftalen omfatter følgende elev:
Navn:

xxxxx

Adresse:

xxxxx

Postnr./by: xxxxx
Telefon:

xxx

Cpr.nr.: xxxx

Praktikperioden i virksomheden er
fra den xxx til den xxxx (begge dage inkl.).
Ansvarlig for praktikken i virksomheden er: xxx
Virksomheden har ingen udgifter til løn i forbindelse med denne aftale, da eleven modtager
skolepraktikydelse fra Aalborg Handelsskole eller anden offentlig ydelse i ovennævnte periode, og
eleven skal være i overtal i virksomheden i perioden.
Virksomheden forpligter sig til at have eleven i virksomhedsforlagt praktik i 37 timer pr. uge. Eleven
må ikke arbejde på søndage og helligdage.
I løbet af aftaleperioden påhviler det virksomheden at instruere eleven i de funktioner, der afkrydses
på vedlagte BILAG 1.
Eleven er indforstået med at følge regler for elever i virksomheden, herunder mødetider.
Eleven har tavshedspligt om virksomheden.
PraktikCenteret vil inden periodens afslutning kontakte virksomheden. Skulle der opstå problemer eller
spørgsmål, så ring venligst straks.
På ovenstående vilkår forpligter parterne sig til at overholde bestemmelserne.
Aalborg den xxxx
Virksomheden
Torben Jensen
Uddannelsesleder

Eleven

Bilag 7
EU-SOCIALFONDSPROJEKT

Den erhvervsfaglige vej til succes
Hovedaktivitet: ”Praktiksteds- og Arbejdsmarkedsparatheds forløb”
----------------------------------------Aktivitetens grundelement;
Uanset målgruppe har aktiviteten til hensigt at styrke de unges arbejdsmarkedsparathed og praktikpladssøgning,
samt give eleverne en indsigt i arbejdsmarkedet og potentielle praktikvirksomheders krav til deres elever og den
læringscyklus, de skal indgå i.
Desuden skal aktiviteten sikre eleven et kendskab til egne faglige og personlige kvalifikationer – set ift.
virksomhederne efterspørger.
Opgave;
Vi skal udarbejde og gennemføre en proces om praktikplads- og arbejdsmarkedsparathed over et dertil tilrettelagt
forløb. I projektet skal vi målrettet vejlede unge om rekruttering, arbejdsmarkedets bevægelser, muligheder og
”trusler” samt at vide, hvilke parametre, der ligger i at være parat til arbejdsmarkedet.

MODUL 1___________________________________________________________________________________
EU-Introdage for SKP-elever (43,5 timer – 12 elever):
28. maj – lokale: 9
Interne regelsæt
Kl. 08:00 – 08:15
Kl. 08:15 – 09:00
Kl. 09:00 – 09:15
Kl. 09:15 – 10:00
Kl. 10:00 – 10:30
Kl. 10:30 – 12:00

Velkommen/agenda/EU projekt (LAHP)/Screening (SLAU)
Personalehåndbogen (SLAU)
PAUSE
Personalehåndbogen (fortsat)
Spørgsmål
Elevplan:
Hvordan opdaterer eleverne deres profil på www.praktikpladsen.dk, og hvordan de skal
uploade ansøgninger på Elevplan?

Kl. 12:00 – 12:45

Frokost

Kl. 12:45 – 14:30
Kl. 14:30 – 14:45
Kl. 14:45 – 16:00

Fagforening v/HK (Susanne)
PAUSE
Intro til ansøgning/CV (SLA)

29. maj – lokale: 9
Arbejdsmarkedsparathed & Personlig parathed

Kl. 08:00 – 08:30
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 10:00 – 10.15

Opfølgning på dag 1 agenda og formål samt opdeling af grupper
Ansøgning og CV ”next level” med video præsentation, Moodle oplæg, gennemgang af
Praktikpladsen.dk og analyse af praktikannoncer/jobopslag (SLA/CFR)
PAUSE

(29. maj fortsat…)
Kl. 10:30 – 12:00

Ansøgning og CV ”next level”… (SLA/CFR)

Kl. 12:00 – 12:30

Frokost

Kl. 12:30 – 14:00

Ansøgning og CV ”next level” med video præsentation, Moodle oplæg, gennemgang af
Praktikpladsen.dk og analyse af praktikannoncer/jobopslag (SLA/CFR)
PAUSE
Ansøgning og CV ”next level”… (SLA/CFR)

Kl. 14:00 – 14:30
Kl. 14:30 – 16:00

30. maj – lokale: 9
Indgangen til Arbejdsmarkedet samt sociale medier
Kl. 08:00 – 08:30
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 10:00 – 10.30
Kl. 10:30 – 12:00

Opfølgning dag 1-2-3 samt opdeling af elever (SLA)
Ansøgning og CV ”next level” (SLA)
PAUSE
Ansøgning og CV ”next level” (SLA)

Kl. 12:00 – 12:30

Frokost

Kl. 12:30 – 14:00
Kl. 14:00 – 14:30
Kl. 14:30 – 16:00

Sociale medier – hvordan markedsfører vi os selv? (Tina S)
PAUSE
Sociale medier – hvordan markedsfører vi os selv? (Tina S)

31. maj – lokale: 9
Indgangen til Arbejdsmarkedet
Kl. 08:00 – 08:30
Kl. 08:30 – 10:00
Kl. 10:00 – 10.30
Kl. 10:30 – 12:00

Opfølgning dag 1-2-3 samt opdeling af elever (SLA)
Ansøgning og CV ”next level” (SLA)
PAUSE
Ansøgning og CV ”next level” (SLA)

Kl. 12:00 – 12:30

Frokost

Kl. 12:30 – 14:00
Kl. 14:00 – 14:30
Kl. 14:30 – 16:00

Ansøgning og CV ”next level” (SLA)
Pause
Ansøgning og CV ”next level” (SLA)

1. juni – lokale: 9
Arbejdsmarkedets konjunkturer, uddannelser & Personlig parathed
Kl. 08:00 – 10:00
Kl. 10:00 – 10.15

Din elevtid starter nu – arbejdsmarkedet bevæger sig. Hvad sker der ude i samfundet?
Trusler og muligheder (LAHP)
PAUSE

Kl. 10:15 – 11:00
Kl. 11:00 – 11:30
Kl. 11:30 – 12:00

Din elevtid starter nu - arbejdsmarkedet bevæger sig. Hvad sker der ude i samfundet?
Trusler og muligheder (LAHP)
Uddannelsernes forløbet – hvad bliver du faglært indenfor? (LAHP)
Stjerneløb – Arbejdsmarkedsparathed? (LAHP)

Kl. 12:00 – 12:30

Frokost

(1. juni fortsat…)
Kl. 12:30 – 14:00
Kl. 14:00 – 14:30
Kl. 14:30 – 16:00

Personlige kompetencer. Hvordan ser jeg ud, og hvilke signaler sender jeg? (CFR)
PAUSE
Personlige kompetencer… inkl. test (CFR)

4. juni - Søge dage for alle elever
Indgangen til Arbejdsmarkedet
Kl. 08:00 – 16:00

Alle elever skal ud til udvalgte virksomheder, og aflevere ansøgninger samt i dialog med
alle om fremtidsmuligheder og arbejdsmarkedsparathed.

6. juni – lokale: 9
Indgangen til Arbejdsmarkedet
Kl. 08:00 – 09:00
Kl. 09.00 – 11.00

-

Opfølgning på søgedag (SLA)
Arbejdsmarkedsparathed, registrering og screening (SLAU)

SLAU vil registrere eleverne ved opstart og afslutning.

