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OPFØLGNINGSPLAN 2022
Frafaldet på skolen er fortsat for højt, hvilket tydeligt fremgår af bilag 03c. Heraf ser vi at den fremdrift
skolens ellers har haft med at nedsætte sig frafald er gået den forkerte vej under og efter corona,
I lyset af den nye trepartsaftale skal skolen fremover tilrettelægge flere forhold omkring elevernes
optagelse og undervisningstilrettelæggelse anderledes. Der skal i fremtiden eksempelvis gennemføres
screeningssamtaler med alle elever, og skolen skal spille en meget mere aktiv rolle i elevernes
lærepladssøgning. Det er vores vurdering, at blandt andet disse forhold vil have en positiv effekt på
vores evne til at fastholde eleverne.
Som en del af frafaldsarbejdet vil skolen også benytte sig af løbende at have overblikket over de
konkrete frafaldstal – og samtidig sikre at den enkelte elev ses og ikke bare er et tal. Fremover vil vi
også løbende analysere mere på årsagerne til frafald.
Derudover har vi i 2022 igangsat en række initiativer, der også skal bidrage til, at skolen formår at
fastholde flere elever i uddannelse og hjælper til at gennemføre.
Eksemplerne nedenfor er netop eksempler og ikke en udtømmende liste over fastholdelsesindsatser;
dette indgår integreret i snart sagt alle medarbejderes opgaveporteføljer.
Visitation
I en årrække har skolen optaget EUD-elever på enten G1 eller G2, alt efter om vedkommende kommer
direkte fra folkeskolen (G1) eller er en ung voksen (G2). Det er vores vurdering, at der er behov for flere
”indgange” på skolen, og vi arbejder derfor i fremtiden som supplement til G1 og G2 med:


Unge Med Kant, som er en mentor-ordning for elever, som er i aldersgruppen 15-29 år, som er
bosat i Region Hovedstaden og som har komplekse problemstillinger i deres liv, fx diagnoser,
dårlige forhold i opvækst, kriminalitet etc. Målet med projektet er en øget indsats i forhold til
fastholdelse af elever, som har udfordringer, der gør det svært for dem at bevare motivationen i at
fortsætte deres uddannelse. Læs mere om Unge Med Kant her:
https://ungemedkant.dk/hovedstaden/



Grundforløb plus er et ti-ugers tilbud til unge voksne, der er i målgruppen for G2, men af forskellige
årsager ikke er klar til at begynde direkte på et grundforløb. Skolen udbyder fremover grundforløb
plus til denne målgruppe: https://hrs.dk/bliv-elev/erhvervsuddannelser/gfplus

Kontaktlærerne
Kontaktlærerne er dem, der tilbringer mest tid med eleverne, og vi skal blive bedre til at understøtte
dem og deres arbejde med at fastholde eleverne. Derfor arbejder vi i Q1 og Q2 med:


systematisk inddragelse af studievejledningen i kontaktlærermoduler med fokus på trivsel &
fastholdelse



mere støtte til kontaktlærere for frafaldstruede G2-klasser



revision af kontaktlærerfunktionen (opgaver, støtte, ansvar etc.)



ændring af skolens trivselsprocedure (ved for meget fravær).
VIGERSLEV ALLÉ 18
2500 VALBY
+45 33 86 22 00
WWW.HRS.DK
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Støtte til nuværende elever på skolen
Vi har en forpligtelse til at give støtte og vejledning til alle elever, der har behov for det. I tillæg til de
formaliserede støtte- og vejledningstilbud (SPS, studievejledning mv.), eksperimenterer vi i Q1 og Q2
især med:


tilbud om lektiecafe, især i naturfag fortsættes og udvikles



danskcafe hver mandag morgen for elever, der ikke taler så godt dansk



faglige eftermiddags-arrangementer efter skoletid (slibning af knive, fermentering mv.).

Socialt liv på skolen
Vi vil alle gerne have mere liv på skolen og at eleverne bruger mere tid her på matriklen, når de ikke er i
undervisning.


fast fredagsbar hver anden fredag



indretning af sociale områder på skolen med spil, bordtennis og loungemiljø



etablering af elevråd, som gennem tiden har vist sig ganske vanskeligt at etablere og vedligeholde.
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Kontaktlærerne

Systematisk inddragelse af studievejledningen i kontaktlærermoduler med fokus på trivsel &
fastholdelse
Møderække for kontaktlærere for frafaldstruede G2-klasser frem til sommer
Beskrivelse af kontaktlærerfunktion (opgaver, støtte, ansvar etc.)
Revurdering af skolens trivselsprocedure

Visitation af elever ved optag

Unge Med Kant anvendes mere aktivt til frafaldstruede elever
GF+ udvikles

Støtte til nuværende elever på skolen

Lektiecafe fortsættes og udvikles
Danskcafe fortsættes og udvikles
Faglige eftermiddags-arrangementer (slibning af knive, fermentering mv.)

Socialt liv på skolen

Fast fredagsbar
Eftermiddagsarrangementer
Indkøb af spil til Lobby
Etablering af elevråd

Kontakt til skolen under praktik

Kontakt fra skolen til elever, der er i praktik – etablering af fast praksis
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Andet

Velkomstmappe til nye elever
Genbesøge optag på G2gas
Kontakt til jobcentre

