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Indledning

Karrierematch til SOSU
Målet for ”Karrierematch til SOSU” har været at reducere rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på SOSU-uddannelserne i Region
Syddanmark ved at styrke rekrutteringen til SOSU-uddannelserne, styrke fastholdelsen på SOSU-uddannelserne, styrke overgange fra
grundforløb til hovedforløb, herunder ruste og forberede eleverne på praktikkerne i hovedforløbene og overgangene her. Dette har man
gjort ved at igangsætte aktiviteter, der kan modsvare frafaldsårsager. Konkret har projektet ønsket at rekruttere og fastholde elever
gennem forberedelse og matchning, hvor formålet har været at skabe et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem elever, skoler
og ansættende myndighed end tidligere set.

Karrierematch til SOSU-uddannelse
og job
Projektejer: Social- og Sundhedsskolen
Fredericia-Vejle-Horsens

Projektets aktiviteter har bestået af tre hovedindsatser: matchningsaktiviteter, forberedelsesaktiviteter og karriereafklarende aktiviteter.
Af disse har to underindsatser været obligatoriske for skolerne i projektet, nemlig matchning og overgangsaktiviteter, og det er disse
aktiviteter, som bliver evalueret i denne rapport. Disse består af:

Tema: Øge rekruttering og reducere
frafald på SOSU

1. Matchning: Dialog og forpligtende samarbejde bestående af et antal aktiviteter mellem elev, skole og ansættende myndighed.
Formålet med matchningen er, at der oparbejdes et gensidigt kendskab, erfaring og samarbejde mellem parterne til gavn for elevens
uddannelse (se uddybning på side 8).

Bevilliget beløb fra Regionrådets
uddannelsespulje: 2.817.202,80 kr.

Periode: Januar 2018 – December 2020

2. Overgangsaktiviteter: Aktiviteter på hovedforløbet, som eksempelvis simulationsundervisning fra praksis og besøg fra praksis, med
henblik på at forberede eleverne på krav og forventninger i praktikperioderne (se uddybning på side 23).
Projekts deltagere er SOSU-elever og lærere fra de fire SOSU-skoler: SOSU Esbjerg, SOSU-FVH, SOSU-Fyn og SOSU-Syd.
Derudover har der været samarbejde med ansættende myndigheder i form af 14 omkringliggende kommuner.
Evalueringen af projektet undersøger, hvilken betydning større inddragelser og samarbejde mellem praksis, skole og den enkelte elev
har for SOSU-skolernes evne til at fastholde og rekruttere nye elever. Dertil undersøger evalueringen også, om omtalte aktiviteter giver
SOSU-eleverne øget motivation for at gennemføre deres uddannelse.
Evalueringen er todelt og baseret to særskilte kvantitative målinger: En måling blandt elever, der har deltaget i matchningsaktiviteter og
en måling blandt elever, der har deltaget i overgangsaktiviteter. Målingerne er foretaget i perioden januar 2019 til juni 2020. Derudover
er viden om projektet indsamlet gennem et casebesøg med deltagelse af projektleder, lærer og praksisrepræsentant samt interviews
med uddannelseskonsulent og tre elever. Der er ligeledes foretaget online interviews med tre elever i maj 2020. Evalueringerne tager
udgangspunkt i forandringsteorierne (se side 9 og 21), som viser de oprindelige forventninger til indsatsernes proces og resultater.
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Projektet skal bidrage til at opfylde
Region Syddanmarks målsætning om,
at

95%

Af en ungdomsårgang
gennemfører en
ungdomsuddannelse

Sammenfatning - Projektets resultater og læring

1

Aktiviteternes gennemførsel

På SOSU FVH har alle elever på grundforløb
2 (GF2) elever og hovedforløb 1 (HF1)
deltaget i projekt karrierematch. På SOSU
Esbjerg har alle grundforløbselever samt alle
SSA-hovedforløbselever deltaget. På SOSU
Fyn og SOSU Syd er én klasse på årgang
udvalgt til at deltage i projektet.
Dog er målene om, at 90 pct. af eleverne
skulle deltage i overgangsaktiviteter, og at 95
pct. af eleverne skulle underskrive en
interesseerklæring til matchning ikke opnået.
Det blev løbende erfaret, at
interesseerklæringen indebar unødigt
papirarbejde, og den udgik derfor af projektet
undervejs.
Der var fra projektets start et mål om, at alle
projektparter skulle tage ansvar og bidrage,
og her er der overvejende positive
tilbagemeldinger fra skolerne. Desuden har
lokale arbejdsgrupper mellem skole og
ansættende myndighed fungeret efter
hensigten, og de har bidraget med stort
ejerskab og givet stort udbytte for projektet.
4
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Opfyldelse af målsætninger og
resultater

Ud fra de kvantitative målinger, tyder det på,
at matchning har skabt øget viden, klarhed
og motivation for GF2-eleverne, som har
bidraget til, at flere føler sig rustet til at
træffe et uddannelsesvalg samt fortsætte
videre på hovedforløbet. Dette er også
oplevelsen hos skolerne og de ansættende
myndigheder, som særligt anerkender, at
færre elever har brug for vejledning og hjælp
til deres uddannelsesvalg.

I forhold til overgangsaktiviteter tyder
resultaterne på, at der har været positiv
indvirkning på elevernes viden, klarhed,
tilknytning og motivation for at komme ud i
praksis.
Målet om, at projektet nemt kan overføres
og forankres efterfølgende, vurderes at
være opfyldt, idet der opleves stor villighed
til at implementere flere elementer af
projektet på skolerne fremadrettet både
blandt skolerne og de ansættende
myndigheder.
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Den mest centrale læring fra
projektet

I både de kvantitative målinger og kvalitative
inputs fra eleverne er der bred opbakning til
både matchning og overgangsaktiviteter. En
positiv sidegevinst ved projektet er desuden
ifølge projektgruppen, at samarbejdet
mellem skole og ansættende myndighed er
blevet styrket, og der er blevet skabt større
forståelse for hinandens roller/arbejde.
En væsentlig læring fra projektet er ifølge de
projektansvarlige på skolerne, at
aktiviteterne kræver, at mange forskellige
aktører; skolen, lærere, ansættende
myndigheder og den enkelte elev, deltager
og samarbejder for at opnå målet om at
klæde eleven bedre på frem mod
praktikken/HF. Netop derfor er det erfaret, at
man skal forsøge at mindske kompleksiteten
(papirarbejde) for at sikre gnidningsfrit
samarbejde mellem aktørerne og skabe den
afgørende relationsdannelse.
Samtidig fremhæver projektledelsen også, at
udførslen af begge aktiviteter kræver
kontinuitet, og at de er meget personbårne.

Metode og
datagrundlag
De følgende sider vil beskrive
evalueringens metode og datagrundlag

Definitioner

Overblik over projektet og evalueringens forløb
Opstart
Januar 2018
Projektstart

Slutevaluering
Foråret 2018
Forandringsteori
udarbejdes

Januar 2019 –
juni 2020
Matchningmåling indsamles

Projektet blev opstartet under Uddannelsespuljen i foråret
2018, hvor opstartsmøde blev afholdt og
forandringsteorien udarbejdet. Matchning-målingen blandt
eleverne blev gennemført fra januar 2019 til juni 2020,
mens overgangsaktivitets-målingen blev gennemført fra
maj 2019 til juni 2020.

Maj 2019-juni 2020
Overgangsaktivitetsmåling indsamles

Maj 2020
Onlineinterviews
med tre elever

September 2020
Casebesøg

December 2020
Forankringsworkshop

I december 2020 blev der gennemført en
forankringsworkshop. Elevundersøgelserne, kvalitative
interviews, workshoppen samt halvårsrapporter danner
grundlag for denne evaluering.

Evaluering af Projekt Karrierematch til SOSU
Projektet er evalueret af Epinion. Evalueringen tager udgangspunkt i den forandringsteori, som projektet har udarbejdet, og måler, hvorvidt aktiviteter og
resultater er blevet gennemført, samt hvorvidt de forventede forandringer er indtruffet. Denne evaluering bygger på to online spørgeskemaundersøgelser blandt
SOSU-elever på GF2 (matchning) og HF (overgangsaktiviteter). I alt har 598 SOSU-elever besvaret et spørgeskema angående matchning og 207 SOSUelever besvaret et spørgeskema angående overgangsaktiviteter. Udover spørgeskemaundersøgelserne bygger evalueringen på et casebesøg, samt en
forankringsworkshop med projektgruppen, hvor væsentlige succeser, udfordringer og læringer er blevet drøftet. Der er også afholdt online interviews med tre
elever i maj 2020. Endeligt indgår skriftligt materiale i form af projektets halvårsrapporter, som projektet har leveret til Region Syddanmark gennem
projektperioden.
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Evaluering af
matchning
På de følgende sider beskrives
forandringsteorien vedrørende matchning

Definitioner

Overblik og gennemførsel af matchning
Definition af matchning
•
Matchning er dialog og forpligtende samarbejde bestående af et antal
aktiviteter mellem elev, skole og ansættende myndighed.
Overblik
• Eleven vælger retning ved at søge ind på enten GF2 SSH (social- og
sundhedshjælper) eller GF2 SSA (social- og sundhedsassistent), og vejledes
i løbet af forløbet af skolen i forhold til om dette match er hensigtsmæssigt.
•

•
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Indledningsvist i projektet havde alle elever mulighed for at sende en
interesseerklæring – og derved opnå matchning med den ansættende
myndighed. Eleven skulle i sin interesseerklæring angive en første og en
anden prioritet, som var to forskellige ansættende myndigheder. Eleven
sendte sin interesseerklæring til 1. prioritet. På SOSU Esbjerg har der dog i
stedet været tale om en fordeling, hvor en uddannelsesvejleder har tildelt
eleven en kommune (med udgangspunkt i elevens bopæl), som eleven er
matchet med. Det har man gjort for at lægge vægt på, at matchningen ikke
er en ansættelse. Undervejs i projektet er interesseerklæringen dog udgået,
men der foregår stadig matchning med ansættende myndighed.
Matchningen påbegyndes uge 3 på GF2 og forventes afsluttet uge 6.
Matchningen indebærer fælles aktiviteter og anvendelse af elevens
uddannelsesbog, hvor der oparbejdes et gensidigt kendskab, erfaring og
samarbejde mellem elev, skole og ansættende myndighed.

1. Baseret på halvårsrapporten fra 1. halvår 2020.

Gennemførsel1
• På SOSU Syd har matchningsaktiviteten bestået af:
1. Besøg af en SSH- og en SSA-studievejleder.
2. 2½ dages besøg med fokus på SSH og SSA under
vejledning af det pågældende praktiksteds elever og
vejleder.
• På SOSU Esbjerg har skolens uddannelsesvejleder fordelt eleverne
mellem de fire kommuner, der deltager i projektet, hvorefter
kommunernes repræsentanter har besøgt eleverne på skolen for at
møde dem og etablere en relation mellem elev og kommune.
• På SOSU FVH er aktiviteten afviklet således, at den pågældende
kommune har mødt hele klassen og efterfølgende haft en individuel
samtale med hver enkelt elev ift., at eleverne skal besøge og
deltage i de aktiviteter, kommunerne og skolen har udviklet i
projektet.
• På SOSU Fyn har samarbejdskommunerne besøgt skolen.
Eleverne er blevet inddelt i hold efter bopælskommune, hvorefter
den pågældende kommune og eleverne har haft 1½ time til at danne
relationer, og kommunen har givet eleverne informationer samt
besvaret deres spørgsmål. Derudover har GF2-elever besøgt både
SSH og SSA-hovedforløbselever med det formål at afklare valg af
uddannelsesretning, altså det rigtige match inden for uddannelse.

Forandringsteori

Matchning
Denne side illustrerer projektets udgangspunkt og forventninger til projektforløbet ved hjælp af nedenstående forandringsteori. En forandringsteori illustrerer, hvilke tanker og mål, der
ligger bag projektet og dets indsats. Modellen læses fra venstre mod højre side og viser, hvordan projektets aktiviteter forventes at medføre forandringer hos lærere og elever gennem
”trin på vejen”, som i sidste ende fører til projektets forventede resultater på projekt- og regionalt niveau.

Aktiviteter
Beskrivelse
Matchning mellem
elev, skole og
praksis (en
kommune)

Succeskriterium
90 % af eleverne er
matchet med
praksis (en
kommune)
95% af eleverne har
underskrevet en
interesseerklæring

Trin på vejen

Trin på vejen

Trin på vejen

Trin på vejen

Beskrivelse
Eleven får øget
viden om og
forståelse for
praksis

Beskrivelse
Eleven får
tilknytning til
praksis

Beskrivelse
Eleven erhverver en
styrket motivation for
uddannelsen.

Indikator
Eleven oplever at
have tilknytning til
praksis

Indikator
Eleven udtrykker en
styrket motivation for
uddannelsen

Beskrivelse
Eleven får klarhed
over sit
uddannelsesforløb
(sammenhæng
mellem GF og HF)

Succeskriterium
80% af eleverne
oplever at have
tilknytning til
praksis

Succeskriterium
80% af eleverne har
motivation for
uddannelsen

Indikator
Eleven udtrykker at
have viden og
forståelse for
praksis
Succeskriterium
80% af eleverne
har fået viden om
praksis

Indikator
Eleven udtrykker
klarhed over sit
uddannelsesforløb

Succeskriterium
80% af eleverne har
klarhed over deres
uddannelsesforløb

Umiddelbare
resultater
Beskrivelse
Eleverne afklares i
forhold til
uddannelsesvalg
Indikator
Eleverne føler sig
afklaret i forhold til
uddannelsesvalg

Endelige
resultater
Beskrivelse
Styrket rekruttering
via fastholdelse
mellem grundforløb
(GF) og hovedforløb
(HF).
Indikator
Flere elever overgår
direkte fra
grundforløb til
hovedforløb

Succeskriterium
80% af eleverne føler
sig rustet til at træffe et
Succeskriterium
uddannelsesvalg
15% flere overgår
fra grundforløb til
hovedforløb

Effekter på
regionalt
niveau
Regionsrådets
målsætninger
95% af en ungdomsårgang
skal gennemføre en
ungdomsuddannelse
Uddannelses-barometerets
indikatorer
Uddannelsesstatus 1-3 år
efter påbegyndelse af en
ungdomsuddannelse er
gennemført.
En større andel af dem, der
påbegynder et erhvervsfagligt
grundforløb gennemfører.

En større andel af dem, der
påbegynder et
ungdomsuddannelse
grundforløb gennemfører.
Trivslen på EUD-området
styrkes.
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Deltagelse i
matchning

Deltagelsen i matchning er høj, men ikke høj nok
•

I tabel 1 ses det, at 84 pct. har underskrevet en interesseerklæring og altså gerne vil blive matchet med en
kommune. Dette betyder også, at 16 pct. enten ikke har underskrevet eller ikke ved, om de har
underskrevet en interesseerklæring. Succeskriteriet om at 95 pct. af eleverne har underskrevet en
interesseerklæring er dermed ikke opnået.

Beskrivelse
Matchning mellem elev, skole og
praksis (kommune)

•

Ifølge halvårsrapporterne er langt de fleste af de elever, som har underskrevet en interesseerklæringen
også blevet matchet med en kommune. I første halvår af 2019 er der dog sket en undtagelse hos SOSUFyn, hvor ingen af de interesserede elever er blevet matchet.

Succeskriterium
95% af eleverne har underskrevet en
interesseerklæring

•

Da det kun er 81 pct. af eleverne, der har underskrevet en interesseerklæring, må det konkluderes, at
succeskriteriet om, at 90 pct. af eleverne bliver matchet med en kommune, ikke er opnået.

•

Interesseerklæringen er dog undervejs udgået af projektet, idet der viste sig at være mere arbejde end
gevinst vundet ved processen.

Beskrivelse og succeskriterium

90% af eleverne er matchet med
praksis (en kommune)

Tabel 1: Har du underskrevet en interesseerklæring? (matchning)

10

Ja

243

84%

Nej

10

3%

Ved ikke

37

13%

I alt

290

100%

Kilde: Elevsurvey 2019-2020, Epinion
Note: Underskrivelsen af interesseerklæringer blev droppet i juni 2019, og derfor er det kun 290 ud af i alt 598 deltagere, der har svaret her på dette spørgsmål.
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Trin på vejen 1

Eleverne har stor viden om og forståelse for praksis
•

Resultaterne viser, at størstedelen af eleverne har viden og forståelse for praksis efter matchningen.
Eksempelvis erklærer 81 pct. af eleverne sig enten enige eller meget enige i, at de har en god
fornemmelse af, hvad det kræver at arbejde i praktikken. Ligeledes er 79 pct. enige eller meget enige i
spørgsmålet om fornemmelse for, hvad praksis går ud på, og 83 pct. i paratheden til at starte i første
praktik.

•

Erfaringen fra uddannelseskonsulenten er også, at eleverne bliver klædt bedre på og i højere grad forstår
hvad det vil sige, at arbejde i praksis efter matchningen.

•

Målet om at 80 pct. af eleverne har fået viden om praksis vurderes således at være opfyldt.

Beskrivelse og succeskriterium

Beskrivelse
Eleven får øget viden om og forståelse
for praksis
Indikator
Eleven udtrykker at have viden og
forståelse for praksis
Succeskriterium
80% af eleverne har fået viden om
praksis

Figur 1: Hvor enig er du i følgende udsagn?
God fornemmelse af, hvad det
kræver at arbejde i praktikken på
HF

Jeg føler mig parat til at starte i
første praktik

17%

15%

14%

52%

49%

27%

32%

Matchningen har givet øget viden
om og fornemmelse af, hvad
praksis går ud på

Meget enig
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Kilde: Elevsurvey 2019-2020, Epinion
Note: N=507 / N=506 / N=506.

Enig

Hverken/eller

38%

45%

Uenig

Meget uenig

Trin på vejen 2
Beskrivelse og succeskriterium
Beskrivelse
Eleven får tilknytning til praksis
Indikator
Eleven oplever at have tilknytning til
praksis

Succeskriterium
80% af eleverne oplever at have
tilknytning til praksis

Eleverne har fået indblik i arbejdet på SOSU-området og glæder sig til at komme i praktik
•

Figur 2 viser, at eleverne efter matchningen i høj grad har fået indblik i praktikken. Hele 93 pct. erklærer sig
enten enig eller meget enig i dette. Samtidig ses det, at 91 pct. af eleverne enten er enige eller meget enige i, at
de glæder sig til at starte i praktik.

•

Erfaringerne fra interviewene med eleverne på casebesøget underbygger dette. Flere elever nævner, at det gav
en tryghed at blive introduceret til den ansættende myndighed, og at de fandt ud, at praksis slet ikke er
skræmmende. Det tyder altså på, at matchningen kan være en årsag til den tilknytning, eleverne har til praksis.

•

Målet om at 80 pct. af eleverne skal opleve at have tilknytning til praksis vurderes således at være opnået.

•

Der gives ligeledes udtryk for i elevinterviewene, at eleverne har fået øget tilknytning til praksis fx gennem
uddannelseskoordinatorer eller vejledere, som de har mødt under grundforløb 2 i forbindelse med mathcningsaktiviteter.

Figur 2: Jeg har fået indblik i, hvad det vil sige at
arbejde på SOSU-området
47%

Figur 3: Jeg glæder mig til at komme i praktik på
hovedforløbet

46%

67%

24%
6%

Meget enig
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Kilde: Elevsurvey 2019-2020, Epinion
Note: N=506.

Enig

Hverken/eller

8%
0%

1%

Uenig

Meget uenig

Meget enig

Enig

Hverken/eller

0%

1%

Uenig

Meget uenig

Trin på vejen 3

Der er stor motivation blandt SOSU-eleverne ift. at starte på hovedforløbet og fortsætte med SOSU-uddannelsen
•

Langt de fleste elever udtrykker motivation for uddannelsen. I figur 4 ses det, at andelen af elever, der er enige eller
meget enige i, at de ser frem til at starte på hovedforløbet er 92 pct. Omtrent samme andel af eleverne (91 pct.)
erklærer sig også enige eller meget enige i, at de er glade for, at de har valgt en SOSU-uddannelse. Dette tyder altså
på, at succeskriteriet er opnået.

•

Samme tendens viser sig i figur 5, hvor det ses, at langt de fleste elever har en positiv følelse, når de tænker på
deres start på hovedforløbet. Her er det kun 8 pct., der forbinder praktikstarten med uforudsigelighed eller frustration.
En hovedforløbselev, som har deltaget i matchningen nævner i denne forbindelse, at overgangen til hovedforløbet var
forbundet med stor glæde:

Beskrivelse og succeskriterium
Beskrivelse
Eleven erhverver en styrket
motivation for uddannelsen.
Indikator
Eleven udtrykker en styrket
motivation for uddannelsen
Succeskriterium
80% af eleverne har motivation for
uddannelsen

”

Folk er gladere end de var tidligere [på GF]. Lærerne er mere afslappede og behandler os mere som
voksne (Elev).
Figur 5: Hvilke af følgende ord beskriver bedst den
følelse du har med at skulle starte på hovedforløbet?

Figur 4: Hvor enig er du i følgende udsagn?

Spænding
Jeg ser frem til at starte på
hovedforløbet

Jeg er glad for, at jeg har valgt
en SOSU-uddannelse

65%

62%

27%

Nysgerrighed

7%

Glæde

7%

Nervøsitet

29%

Uforudsigelighed
Frustration

Meget enig

Kilde: Elevsurvey 2019-2020, Epinion
Note: N=504 / N=505.
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Enig

Hverken/eller

Uenig

57%

Meget uenig

Andet

55%

40%
22%
5%
3%
5%

Trin på vejen 4
Eleverne har stor klarhed over deres uddannelsesforløb
Beskrivelse og succeskriterium

•

Beskrivelse
Eleven får klarhed over sit
uddannelsesforløb (sammenhæng
mellem GF og HF)

Der er stor klarhed i forbindelse med uddannelsesforløbet blandt eleverne. 87 pct. af eleverne erklærer sig enige eller
meget enige i, at de har tilstrækkelig viden om hjælperuddannelsen og assistentuddannelsen (SSH/SSA), når de skal
vælge/har valgt uddannelsesretning. Der er desuden kun 2 pct., der erklærer sig uenige eller meget uenige i dette
udsagn.

•

Det tyder altså på, at målet om, at 80 pct. af eleverne har klarhed over deres uddannelsesforløb, er opnået.

Indikator
Eleven udtrykker klarhed over sit
uddannelsesforløb

Figur 6: I forbindelse med valget af uddannelsesretning havde/har jeg tilstrækkelig viden om indholdet i
uddannelserne (SSH/SSA)

Succeskriterium
80% af eleverne har klarhed over
deres uddannelsesforløb

58%

29%
11%

Meget enig
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Enig

Hverken/Eller

1%

0%

Uenig

Meget uenig

Umiddelbare og
endelige resultater
Følgende sider beskriver de kort- og
langsigtede resultater af matchning

Umiddelbare
resultater

Langt de fleste SOSU-elever ved hvilken uddannelsesretning, de vil vælge
•

Langt de fleste elever føler sig afklaret ift. deres uddannelsesvalg. Der er nemlig kun 3 pct. af eleverne, som føler sig
uafklaret ift., om de skal vælge SSA eller SSH-uddannelsen. Størstedelen af eleverne svarer, at de har valgt/vil vælge
SSA-uddannelsen (60 pct.), mens 37 pct. af eleverne har valgt/vil vælge SSH-uddannelsen.

•

Erfaringerne fra casebesøget fra både elever og lærere var også, at projektet har haft indflydelse på elevernes
afklaring om, hvilken uddannelse, der er den rette for dem.

Beskrivelse og succeskriterium
Beskrivelse
Eleverne afklares i forhold til
uddannelsesvalg
Indikator
Eleverne føler sig afklaret i forhold til
uddannelsesvalg
Succeskriterium
80% af eleverne føler sig rustet til at
træffe et uddannelsesvalg

•

”

Det har gjort, at flere elever hurtigere er blevet klar over, om de er havnet på rette hylde (lærer).

Dette vækker også genklang i halvårsrapporterne, hvor erfaringen fra de ansættende myndigheder er, at der ikke er
samme behov for vejledning af eleverne i uddannelsesvalget SSH/SSA som tidligere.

Figur 7: Hvilken uddannelsesretning har du valgt/vil du vælge?
60%

37%

3%
Social- og sundhedshjælper
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Social- og sundhedsassistent

Uafklaret

Endelige resultater
Resultaterne peger i retning af, at matchningen fastholder flere i uddannelsen og dermed sikrer større overgang
mellem grundforløb og hovedforløb
Beskrivelse og succeskriterium

Beskrivelse
Styrket rekruttering via fastholdelse
mellem GF og HF.
Indikator
Flere elever overgår direkte fra
grundforløb (GF) til hovedforløb (HF)
Succeskriterium
15% flere overgår fra grundforløb
(GF) til hovedforløb (HF)

• Langt de fleste elever angiver, at de helt sikkert forventer at forsætte på hovedforløbet. Det ses, at 92 pct. af de
adspurgte elever enten er enige eller meget enige i dette udsagn. Det tyder altså på, at matchningen i høj grad formår
at fastholde eleverne på uddannelsen og sikre, at de fortsætter på hovedforløbet efter afslutningen af grundforløbet.

”

Jeg glæder mig til de udfordringer, der er [på hovedforløbet]. Og føler, at selvom det bliver svært, så kan
det sagtens klares… Jeg kan mærke, at jeg er der, hvor jeg skal være. Og det tror jeg helt sikkert har
noget at gøre med, vi har fået så meget viden omkring det. Så selvfølgelig glæder jeg mig til at blive
færdig, men jeg glæder mig også til alt det, jeg skal lære, og jeg har mod på det, fordi man har fået den
her motivation til faktisk at have mod på det. (Elev)

Figur 8: Jeg forventer helt sikkert at fortsætte på hovedforløbet

67%

25%

5%
Meget enig
18

Kilde: Elevsurvey 2019-2020, Epinion
Note: N=504.

Enig
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Meget uenig

Evaluering af
overgangsaktiviteter
På de følgende sider beskrives
forandringsteorien vedrørende
overgangsaktiviteter

Definitioner

Overblik og gennemførsel af overgangsaktiviteter
Definition af overgangsaktiviteter
• Forberedelsesaktiviteter på hovedforløbet med henblik på at forberede
eleverne på krav og forventninger i praktikperioderne på hovedforløbet.

Overblik
• Overgangsaktiviteterne omfatter en række forskellige tiltag, som skolerne kan
tage i brug for at forberede eleverne på krav og forventninger til praktikken:
• Overgangsmøder/overgangssamtaler mellem ansættende
myndigheder, skolen og eleverne
• Digitale læremidler (f.eks. små videoer) om overgangen mellem skole
og praktik.
• Digitalt værktøj (f.eks. app) med centrale svar for eleverne omkring
usikkerhed og barriere omkring det at skulle i praktik.

• Simulationsundervisning (dilemmaspil) hvor eleverne stilles overfor
valg og dilemmaer i praksis
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1. Baseret på halvårsrapporten fra 1. halvår 2020.

Gennemførsel1
• På SOSU Syd har der bl.a. været fokus på emnerne: Demens, KOL
og diabetes. Der er blevet drøftet overvejelser inden praktik ift.
medicin, brug af teori, forberedelser omkring praktik og inddragelse i
form af fem spørgsmål fra eleverne.
• På SOSU Esbjerg har aktiviteten tre dele:
1. Simulationsundervisning med scenarier fra praksis og med
deltagelse af repræsentanter fra praksis
2. Besøg på holdene af repræsentanter fra praksis, herunder
hovedforløbselever der er længere i deres uddannelse
3. Besøg på kommende praktiksted
Aktivitet 3 er dog ikke blevet gennemført grundet praktiske
årsager.
•

På SOSU FVH er der blevet udarbejdet og afprøvet dilemmaspil til
VR-brille på tværs af skole og praksis. Der udarbejdes yderligere to
dilemmaspil.

•

SOSU Fyn har udviklet to VR-film, som bygges op som simulation
med en forberedelsesfase inden filmene ses og en
debriefing/refleksion efterfølgende.

Forandringsteori

Overgangsaktiviteter
Denne side illustrerer projektets udgangspunkt og forventninger til projektforløbet ved hjælp af nedenstående forandringsteori. En forandringsteori illustrerer, hvilke tanker og mål, der
ligger bag projektet og dets indsats. Modellen læses fra venstre mod højre side og viser, hvordan projektets aktiviteter forventes at medføre forandringer hos lærere og elever gennem
”trin på vejen”, som i sidste ende fører til projektets forventede resultater på projekt- og regionalt niveau.

Aktiviteter

Trin på vejen

Trin på vejen

Trin på vejen

Beskrivelse
Overgangsaktivitet
mellem første
skoleperiode og første
praktikperiode

Beskrivelse
Gennem møde mellem
elev, skole og praktik
forberedes eleven på,
hvad der venter i første
praktik

Beskrivelse
Eleven oplever at blive
værdsat, set og hørt

Beskrivelse
Eleven føler sig motiveret
i forhold til første
praktikperiode

Indikator
Der laves et koncept for
overgang mellem skole
og praktik

Succeskriterium
Alle skoler, elever og
praksis mødes før første
praktik

Indikator
Eleven reflekterer over
overgangen mellem
skole og praktik
Succeskriterium
90% af eleverne føler sig
forberedt på at starte i
første praktik

Indikator
Overgangsaktiviteten har
bl.a. fokus på elevens
perspektiv i forhold til
første praktik

Indikator
Eleverne udtrykker
motivation i forhold til
første praktikperiode

Succeskriterium
Ved alle aktiviteter
inddrages elevens
perspektiv

Succeskriterium
90% af eleverne er
motiveret for at starte i
første praktik

Umiddelbare
resultater
Beskrivelse
Eleven er bedre forberedt
i forhold til indhold, krav
og forventninger i
praktikken (HF)
Indikator
Elevernes vurdering af
parathed til praktikkerne
Succeskriterium
75% af eleverne giver
udtryk for at være parate
til første praktik på
hovedforløbet

Endelige resultater
Beskrivelse
Øget fastholdelse på
hovedforløbet

Effekter på
regionalt niveau
Regionsrådets målsætninger
95% af en ungdomsårgang skal
gennemføre en
ungdomsuddannelse

Indikator
Eleverne fastholdes på Uddannelses-barometerets
hovedforløbet
indikatorer
Uddannelsesstatus 1-3 år efter
Succeskriterium
påbegyndelse af en
10% flere elever
ungdomsuddannelse er
fastholdes på
gennemført.
hovedforløbet
En større andel af dem, der
påbegynder et erhvervsfagligt
grundforløb gennemfører.
En større andel af dem, der
påbegynder et
ungdomsuddannelse grundforløb
gennemfører.
Trivslen på EUD-området styrkes.
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Deltagelse i
overgangsaktiviteter

Størstedelen, men ikke alle SOSU-elever, har deltaget i en overgangsaktivitet inden praktik
•

I tabel 2 ses det, at langt størstedelen af de adspurgte SOSU-elever har deltaget i en eller flere
overgangsaktiviteter. Denne andel er 85 pct.

•

Dette betyder også, at der er sammenlagt 15 pct. som enten ikke ved om de har deltaget eller ikke har deltaget i
mindst én overgangsaktivitet. Det må derfor konkluderes, at succeskriteriet om, at alle skoler, elever og praksis
mødes inden første praktik, ikke er opnået.

Aktivitets- og undervisningsforløb

Overgangsaktivitet mellem første
skoleperiode og første praktikperiode
Indikator
Der laves et koncept for overgang
mellem skole og praktik
Succeskriterium
Alle skoler, elever og praksis mødes
før første praktik
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Tabel 2: Er du via én eller flere aktiviteter blevet introduceret til praktikken inden start i din
første praktik?

Ja

176

85%

Nej

15

7%

Ved ikke

16

8%

I alt

207

100%

Trin på vejen
Følgende sider beskriver de resultater,
der knytter sig til forandringsteoriens
‘Trin på vejen’

Trin på vejen 1
Beskrivelse og succeskriterium
Gennem møde mellem elev, skole og
praktik forberedes eleven på, hvad
der venter i første praktik
Indikator
Eleven reflekterer over overgangen
mellem skole og praktik
Succeskriterium
90% af eleverne føler sig forberedt
på at starte i første praktik

De fleste SOSU-elever føler sig forberedte frem mod første praktik, men succeskriteriet er ikke helt
opnået
•

Første trin på vejen hvad angår overgangsaktiviteter, lever ikke helt op til succeskriteriet. Der er nemlig ”kun” 86
pct., der svarer, at de er enige eller meget enige i, at de føler sig parat til at starte i første praktik.

•

Målet om at 90 pct. af eleverne, skal føle sig forberedte på at starte i første praktik er altså knapt nok opnået. Det
er dog tæt på, også særligt set i lyset af, at der kun er 2 pct. der er enten uenige eller meget uenige i ovennævnte
udsagn.

•

At de fleste føler sig forberedte, skinner også igennem i interviewene med eleverne, hvor en elev udtaler dette om
at starte i praktik:

”

Hvis man skal stille den op fra 0 til 100, så er jeg faktisk 95% og det sidste 5%, der mangler, er pga. Corona
(Elev om at starte i første praktik).

Figur 9: Jeg føler mig parat til at starte i første praktik

48%
38%

13%
2%
Meget enig
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Enig

Hverken/eller

Uenig

0%
Meget uenig

Trin på vejen 2

Elevernes perspektiver bliver i overvejende grad inddraget inden opstart i praktik
•

Eleverne oplever i overvejende grad at være blevet lyttet til, når det handler om deres overvejelser inden praktik. 69
pct. svarer således, at de enten er blevet lyttet til i høj eller meget høj grad og 21 pct. i nogen grad. Det tyder altså
på, at elevens perspektiv er blevet inddraget i aktiviteterne.

•

Denne tendens er også at finde i elevinterviewene under casebesøget, hvor tre elever enstemmigt nævner, at man
selv får indflydelse og diskuterer valg i praksis, når de er er med i en af overgangsaktiviteterne (dilemmaspillet):

Beskrivelse og succeskriterium
Eleven oplever at blive værdsat, set
og hørt
Indikator
Overgangsaktiviteten har bl.a. fokus
på elevens perspektiv i forhold til
første praktik

Succeskriterium
Ved alle aktiviteter inddrages elevens
perspektiv

•

”

Det er lidt ligesom at komme ud i praksis, og du ser hvad der vil ske… De gange vi har spillet, har vi
samlet op på det bagefter. Det er godt at snakke med andre om det (Elev).

Eleverne fremhæver, at dilemmaspillet bliver integreret på en god måde i undervisningen, hvor der efter spillet bliver
fulgt op og de valg, som eleverne har truffet i spillet, bliver diskuteret og evalueret i plenum.

Figur 10: Har du oplevet, at der er blevet lyttet til dine overvejelser inden opstart i praktik?

40%
29%
21%

7%

I meget høj grad
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I høj grad

I nogen grad

Hverken/eller

2%

1%

I mindre grad

Slet ikke

Trin på vejen 3

Der er stor motivation for at starte i første praktikperiode
•

Størstedelen af de adspurgte elever udtrykker motivation for at starte i første praktikperiode. 93 pct. af de adspurgte
elever er enige eller meget enige i, at de ser frem til at starte i praktik. Parallelt med dette er 95 pct. enten enige eller
meget enige i, at de er glade for at have valgt en SOSU-uddannelse. Dette peger altså i retning af, at succeskriteriet
er opnået.

•

Den positive tendens genfindes i figur 12, hvor det ses, at det primært er positivt ladede ord, der kobles til den følelse,
eleverne har med at skulle starte i praktik. Her er det særligt ordene: spænding, nysgerrighed, nervøsitet og glæde,
der bliver valgt. En elev siger blandt andet om at skulle starte i praktik:

Beskrivelse og succeskriterium
Eleven føler sig motiveret i forhold til
første praktikperiode
Indikator
Eleverne udtrykker motivation i
forhold til første praktikperiode
Succeskriterium
90% af eleverne er motiverede for at
starte i første praktik

”

Det er lidt nervepirrende, når man skal prøve det i virkeligheden. Jeg tror, de fleste ting er noget, man
hurtigt lærer dog (Elev).

Figur 12: Hvilke af følgende ord beskriver bedst den følelse
du har med at skulle starte i praktik?

Figur 11: Hvor enig er du i følgende udsagn?

Spænding

Jeg ser frem til at starte i
praktik

Jeg er glad for, at jeg har
valgt en SOSUuddannelse
Meget enig
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Enig

59%

34%

69%

Hverken/eller

Uenig

59%

Nysgerrighed
6%

Nervøsitet

5%

Glæde

26%

Meget uenig

49%
43%
23%

Uforudsigelighed

9%

Frustration

2%

Andet

3%

Umiddelbare og
endelige resultater
Følgende sider beskriver de kort- og
langsigtede resultater af
overgangsaktiviteterne

Umiddelbare
resultater

De fleste elever føler sig forberedte til at starte i praktikken

Beskrivelse og succeskriterium

•

Langt de fleste elever, som har deltaget i overgangsaktiviteter, mener, at de har fået en fornemmelse for, hvad de skal
arbejde med i praktikken. Dette er 85 pct. enige eller meget enige i. Kun 3 pct. af eleverne er uenige.

•

Rettes blikket dog mod figur 14, ses det, at kun er godt halvdelen af eleverne (52 pct.) er enige eller meget enige i, at
den information de har fået om praktikstedet, har klædt dem på frem mod praktikken. Det betyder samtidig også, at
knap halvdelen af eleverne er mindre positive overfor informationen som forberedelse til praktikken. Det kan derfor
ikke helt entydigt siges, at det er pga. overgangsaktiviteterne, at eleverne er blevet parate til første praktik på
hovedforløbet.

Eleven er bedre forberedt i forhold til
indhold, krav og forventninger i
praktikken (HF)
Indikator
Elevernes vurdering af parathed til
praktikkerne
Succeskriterium
75% af eleverne giver udtryk for at
være parate til første praktik på
hovedforløbet

Figur 13: Jeg har fået en fornemmelse af, hvad
jeg skal arbejde med i praktikken

Figur 14: Har den information, som du har fået om dit
kommende praktiksted, været med til at klæde dig på til
første praktik?

57%

36%
32%

28%

16%
7%

11%

Meget enig
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Enig
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0%
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Meget uenig

4%

5%

Endelige resultater

Resultaterne peger i retning af, at overgangsaktiviteter øger fastholdelsen på hovedforløbet

•

Beskrivelse og succeskriterium

Kigger man på de endelige resultater, ses det, at nærmest alle af de adspurgte elever forventer at færdiggøre
hovedforløbet. 97 pct. af eleverne er nemlig enige eller meget enige i, at de forventer at færdiggøre hovedforløbet.
Det tyder altså på, at overgangsaktiviteterne har virket, og at færre elever frafalder hovedforløbet.

Øget fastholdelse på hovedforløbet
Indikator
Eleverne fastholdes på hovedforløbet
Succeskriterium
10% flere elever fastholdes på
hovedforløbet

Figur 15: Jeg forventer helt sikkert at færdiggøre hovedforløbet
69%

29%

Meget enig
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Forankring og læring
Den sidste side vil beskrive, hvordan
projektet skal forankres, og hvilke
læringspunkter, der har været undervejs

Forankring og læring

Forankring og fremadrettet arbejde
Projektet har overordnet set både for matchning og overgangsaktiviteter nået de på forhånd opstillede mål, der fremgår af projektets forandringsteori.
Undervejs i projektet er der løbende indsamlet læring i projektgruppen. For matchningsaktiviteten kan der dog fremhæves to udfordringer. For det første er
matchning en ”paraply-aktivitet”, som bredt set dækker over flere af de andre aktiviteter på grundforløbet, og tilbagemeldingerne og den samlede evaluering af
denne aktivitet er derfor svær at adskille fra aktiviteterne: Jobbazar, vejledning til at skrive ansøgninger og virksomhedsforelagt undervisning (VFU). Projektet
peger på, at definitionen af de enkelte aktiviteter og elementer skulle have været tydeligere og mere afgrænset fra begyndelsen af projektet. For det andet har
enkelte elever oplevet matchning og mødet med den ansættende myndighed som grænseoverskridende. Dette gælder dog kun en håndfuld elever, som har givet
udtryk for dette.
Projektgruppen har desuden fremhævet følgende faktorer som centrale i henhold til implementering af projektet:

•
•
•

At de samme personer går igen i projektet, så man sikrer, at der er en nøgleperson, der har central viden om, hvordan samarbejdet med ansættende
myndighed og eleverne bedst gennemføres.
At aktiviteterne kræver, at mange forskellige aktører; SOSU-skolen, lærere, ansættende myndigheder og den enkelte elev, deltager og samarbejder for at de
positive resultater af projektet opnås.
At man skal forsøge at mindske papirarbejde og skabe klare samarbejdsaftaler mellem de forskellige aktører, så man sikrer, at samarbejdet og
implementeringen forløber gnidningsfrit.

Forankringen af projektet på skolerne sker gennem fortsat brug af en eller flere aktiviteter fra Projekt Karrierematch. SOSU-skolerne har hver især valgt at
fortsætte med de aktiviteter, som de har haft mest succes med. Dette udmønter sig konkret i, at SOSU Fyn har valgt at implementere Café karrierematch (skolens
version af Inddragelse af praktiksteder) og vejledning til at skrive ansøgninger. SOSU FVH planlægger at forsætte alle aktiviteterne som udgangspunkt. SOSU
SYD planlægger at fortsætte med VFU, overgangsaktiviteter og matchningen. Slutteligt planlægger SOSU Esbjerg at fortsætte med alle aktiviteterne – og desuden
udvide overgangsaktiviteterne til også at omfatte SSH-uddannelsen, som ikke var omfattet i projektperioden. Til at understøtte forankringen og kendskabet til
projektet hos andre kommuner og SOSU-skoler har projektledelsen lavet små videoer til projektets hjemmeside, som kan inspirere. I videoerne er der særligt fokus
på den positive relationsdannelse mellem elev og ansættende myndighed. Det vurderes på denne baggrund, at projektet har opnået tilstrækkelig forankring på de
deltagende skoler i en form, der er realistisk at fortsætte med også efter udløbet projektperiode.
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