
Temadag om Sammenhængende 
uddannelsesforløb i EUD 

 

Bjerringbro 

den 6. marts 2019  



Sammenhængende 
uddannelsesforløb 
 

 

Mål: at skabe et sammenhængende uddannelsesforløb for 
eleven på tværs at de to læringsarenaer – skole og praktik   

Formålet med temadagen er at inspirere samt dele viden og 
gode erfaringer om det der virker, når man skal skabe 
sammenhængende uddannelse for eleven.  

Udbytte 

• Er blevet inspireret ift. til hvordan man kan arbejde med 
at skabe sammenhæng i elevens uddannelsesforløb.  

• Har reflekteret over egen praksis og mulige 
udviklingspotentialer på egen skole 

 

 

 

 

 



Dagens program 
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Elevrepræsentanter og forskere 
  

 

Elevpanel 

• Ditte Finderup Liin 

• Janni Toft Linders 

• Thomas Ahlmann Hansen  

• Stine Nipgaard Laursen 

• Silja Kleis Christensen 

Forsker  

• Pernille Hjermov 

 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten  
til at fjerne det eksisterende foto.  
Gentag proceduren for indsættelse  
af foto som beskrevet ovenfor. 
Når foto er placeret, højreklik 
og vælg ”Placér bagerst”. 
 
Skift baggrundsfarve: 
Klik på fanen ”Design”, vælg  
”Formatér baggrund” og vælg  
den ønskede farve fra farvepaletten. 
Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis  
ikke, så vælg en farve der er lidt 
lysere. 
Forside med farvet bund 

Forside med foto Sammenhænge mellem 
skole og praktik i EUD 

Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 



Tekst eller punktopstilling 
Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet 
kan indeholde både almindelig tekst 
og punktopstillinger. 
 
Indsæt tabel, graf, foto eller video: 
Klik på det lille ikon der passer til den 
type indhold der skal sættes ind i 
feltet. Vælg det ønskede indhold i 
dialogboksen. Hvis feltet ændrer 
størrelse efter placering af fx et foto 
kan det nemt tilpasses. Følg de orange 
hjælpestreger for at sætte feltet til 
den rigtige størrelse. 
 
Skift baggrundsfarve: 
Klik på fanen ”Design”, vælg  
”Formatér baggrund” og vælg  
den ønskede farve fra farvepaletten. 
Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis 
ikke,  
så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

• For eleverne er det vigtigt at opleve, at det man lærer på skolen 
kan bruges i praktikken 

• Virksomhederne ønsker bedre og løbende kommunikation om 
elevernes uddannelsesforløb 

• Skolerne ønsker, at virksomhederne kender elevernes 
uddannelsesforløb 
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Titel og forskelligt indhold 
Skriv eller indsæt en titel.  
 
Indsæt andet indhold: 
Grafik, foto, illustrationer eller  
andet indhold kan kopieres og  
indsættes under titlen. 

Figur kopieret fra Word 
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Veje til koblinger i 
undervisningen 

• Opgaver fra skole med i praktik 
• Praktikum 
• Forberedelse inden 1. praktik: bede om feedback, vælge opgaver, 
• Forumteater 
• Refleksion over læring i praktik, når man er på skolen (portfolio) 

 
 
 
 
 
 

 



Titel og forskelligt indhold 
Skriv eller indsæt en titel.  
 
Indsæt andet indhold: 
Grafik, foto, illustrationer eller  
andet indhold kan kopieres og  
indsættes under titlen. 

Figur kopieret fra Word 
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Veje til koblinger 
• Trepartssamtaler/mestersamtaler 

 
• Dialog mellem praktikkonsulent og 

virksomhed om praktikmål og 
læring i skoleperioder 
 
 
 
 
 

 



Tekst eller punktopstilling 
Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet 
kan indeholde både almindelig tekst 
og punktopstillinger. 
 
Indsæt tabel, graf, foto eller video: 
Klik på det lille ikon der passer til den 
type indhold der skal sættes ind i 
feltet. Vælg det ønskede indhold i 
dialogboksen. Hvis feltet ændrer 
størrelse efter placering af fx et foto 
kan det nemt tilpasses. Følg de orange 
hjælpestreger for at sætte feltet til 
den rigtige størrelse. 
 
Skift baggrundsfarve: 
Klik på fanen ”Design”, vælg  
”Formatér baggrund” og vælg  
den ønskede farve fra farvepaletten. 
Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis 
ikke,  
så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Har du været i dialog med din elevs erhvervsskole om 
hans/hendes faglige udvikling i løbet af uddannelsen? (n=618) 

Kilde: Sammenhænge mellem skole og praktik i EUD, 
EVA 



Skift farve i baggrund: 
Klik på den farvede baggrund og vælg 
derefter ny farve  
i fanen ”Startside” under ”Fyldfarve til 
figur”. 
 
Det lille mørke felt øverst  
til venstre viser automatisk samme 
farve som baggrunden, dog 15% 
mørkere. 

MI, 6/11/14 10 

 

Hvordan kender du de praktikmål, der gælder 
for uddannelsen samlet set? (n = 402) 

Evaluering af korte uddannelsesaftaler, EVA 2017 





Tekst eller punktopstilling 
Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet 
kan indeholde både almindelig tekst 
og punktopstillinger. 
 
Indsæt tabel, graf, foto eller video: 
Klik på det lille ikon der passer til den 
type indhold der skal sættes ind i 
feltet. Vælg det ønskede indhold i 
dialogboksen. Hvis feltet ændrer 
størrelse efter placering af fx et foto 
kan det nemt tilpasses. Følg de orange 
hjælpestreger for at sætte feltet til 
den rigtige størrelse. 
 
Skift baggrundsfarve: 
Klik på fanen ”Design”, vælg  
”Formatér baggrund” og vælg  
den ønskede farve fra farvepaletten. 
Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis 
ikke,  
så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

• Logbog/praktikerklæringer 

• Plakat/oversigt over mål 
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Tekst eller punktopstilling: 
Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet 
kan indeholde både almindelig tekst 
og punktopstillinger. 
 
Indsæt tabel, graf, foto eller video: 
Klik på det lille ikon der passer til den 
type indhold der skal sættes ind i 
feltet. Vælg det ønskede indhold i 
dialogboksen. Hvis feltet ændrer 
størrelse kan det tilpasses efter 
placering af fx et foto. Følg de orange 
hjælpestreger for at sætte feltet til 
den rigtige størrelse. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten  
til at fjerne det eksisterende foto.  
Gentag proceduren for indsættelse  
af foto som beskrevet ovenfor. Hvis 
feltet ændrer størrelse efter placering 
af fx et foto kan det nemt tilpasses. 
Følg de orange hjælpestreger for at 
sætte feltet til den rigtige størrelse. 
 
Skift baggrundsfarve: 
Klik på fanen ”Design”, vælg  
”Formatér baggrund” og vælg  
den ønskede farve fra farvepaletten. 
Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis 
ikke,  
så vælg en farve der er lidt lysere. 
 Tekst og foto i højre side 

Tekst og foto i venstre side 
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• Samarbejde – dialog og 

kommunikation, fælles 

referenceramme – fælles sprog 

• Forventningsafstemning – 

forestillinger om praktik- og 

skoleforløb  

• Refleksion – kan være over 

produkt eller proces – styrker 

faglig bevidsthed 

 



Grundfos vurderingsskemaer 









Grundfos praktikplan 















 

Frokost  

Kl. 11:45 til 12:30 

Når vi mødes igen skal I sætte jer 
sammen med kolleger/LUU-

repræsentanter 

 HUSK NAVNESKILTE 



Sammenhængende 
uddannelsesforløb i EUD 



Forberedelse til Virksomhedskultur – GF2 
– Forberede dem på hvad de møder 

• Hvordan lærer man 
bedst i praktikken • Forskellen på skole og 

arbejde 
• Forventninger begge veje 

• Opgaver der ligger tæt op af 
virkeligheden 

• Forventninger til det jeg 
står og laver 

• Virksomhedskultur 



Tilgang til 
opgave 



• Feedback og Feedforward 
• Bevidstgørelse af egen læring og 

faglig dannelse  

• Hvad har jeg lært. 
• Hvor er mine fokuspunkter, som skal 

med ”hjem” 

H4 

H3 

H2 

H1 

Grundforlø
b 



 Elevens selvevaluering. 



• Brug af praktikvejledning 
• For elev og virksomhed 



 Elevens dialog med virksomheden for egen læring. 

Den gode 
dialog 



Gruppedrøftelser ved bordene 

• Hvordan tænker I, man bedst kan gøre 
eleverne klar til praktik? 

• Hvad lagde I mærke til I oplægget? 

• Hvilke andre greb kan anvendes, for at gøre 
eleven klar til arbejde og læring i praktikken? 

 



   Pause 



Den røde tråd i logbog – om 
erfaringer med brug af logbog og 

dens relevans for skolens 
virksomhedssamarbejde  



BRANDTREKANTEN OG 
LOGBOGSSAMARBEJDET 



IKKE - TESTEN 

- Manglende sikkerhedsnet og retning 
for uddannelsen (fx hvis eleven skifter 
læreplads) 

- Manglende overblik over 
hovedforløb og målpinde 

- Manglende fælles fokus og dialog 

- Manglende støtte til den lille mester 



FORDELE VED LOGBOGS- 
 SAMARBEJDET  

- Logbogen giver en støtte ift. at tage 
en lærling 

- Logbogen minimere kompleksiteten 
og skaber overblik for mester, elev 
og skole 

- Logbogen sikrer progression og 
opsamling  

- Logbogen skaber synlighed på læring 

- Logbogen gør eleven og 
uddannelsen til et fælles projekt 



”BRANDTREKANTEN” 

Eleven 

Meste
r 

Skolen 



Gruppedrøftelser ved bordene 

• Hvad er jeres erfaringer med logbog? 

• Hvad lagde I mærke til i oplægget? 

• Hvordan kan logbogsarbejdet videreudvikles? 

 



Afslutning 
• Dagens pp kommer på emu.dk 

• OBS! Ny opsætning: 
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Læringskonsulenternes kommende temadag: 

Hvordan kan nationale og lokale data 
understøtte elevernes læring? 

Den 9. april på Sosu Fyn  
Den 11. april på Sosu H, København 

 



Afslutning  

 

• Evaluering af dagen 

• Rundvisning 

 


