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Konklusioner og Handlinger 
 

Generelt 
Svarprocenten skal i VTU-målingen forbedres. Minimum 100 virksomheder skal 
besvare målingen. Arbejdet med forudgående information, grundig sikring af 
databasen for undersøgelsen er kvalitetssikret og indeholder alle relevante 
oplæringsvirksomheder, rykker ved manglende besvarelser og igangsætning af 
undersøgelsen fra uge 43 skal understøtte dette. 
 
Eleverne 
Nuværende indsatser fastholdes. 
 
Samarbejdet med oplæringsvirksomheden 
Virksomhederne skal vide hvad eleven arbejder med i skoleperioderne. Der 
informeres til alle virksomheder med lærlinge herom i forbindelse med 
lærlingens afslutning af Gf2 og Hf1. Der informeres herom senest ½ år forud for 
lærlingens start på Hf2. 
 
Det overvejes og besluttes hvordan informationen formidles; Nyhedsbrev, 
Hjemmeside, direkte i e-boks, på læremester aftner, servicebrev v/ indgåelse af 
uddannelsesaftale etc. 
 
Der foretages ikke noget ift. skoleperiodernes placering. 
 
Skolens samarbejde med oplæringsvirksomheden om elevernes udvikling, så de 
når uddannelsens mål søges styrket via brug af APP-Din uddannelse, 
besøgsvirksomhed og den udviklede praktikmappe. 
 
Information og vejledning 
Oplæringsvirksomheder skal have den nødvendige information om regler og mål 
for oplæring i oplæringsperioderne, der er brug for til at planlægge oplæringen. 
Dette styrkes via information på skolens hjemmeside, Nyhedsbreve, Læremesters 
Værktøjskasse, Servicebrev ved indgåelse af uddannelsesaftale og ….. 
 
Virksomhederne skal vide, hvem der kan kontaktes på skolen om forhold, der 
vedrører eleven/eleverne i praktik. Virksomhederne skal informeres om hvilke 
adgange de har til den nødvendige information om eleven/eleverne i 
skoleperioderne (fravær, prøveresultater mv.). Dette skal ske via nyhedsbreve, 
via skolens hjemmeside, på læremester aftner, via servicebrevet ved indgåelse af 
uddannelsesaftaler etc. 
 
Nuværende indsats i arbejdet med uddannelsesaftaler og service ift. 
oplæringsvirksomhederne fastholdes. 
 

Generelt 
Skolen skal udarbejde og informere om; ”Dette kan du forvente når du har en 
lærling der gennemfører sin uddannelse på Asmildkloster Landbrugsskole. 
 

Skolens nyetablerede Uddannelsesråd og skolens bestyrelse skal høres og deltage 
i udarbejdelsen heraf. 
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Bilag 1 - Virksomhedstilfredshedsundersøgelse – 
2022 - Resultater 
 
Generelt 
Gennemført i 4. kvartal 2022 
 
24 virksomheder har responderet. Besvarelsesprocenten er 14 %. 
Respondenterne er enten oplæringsansvarlig eller mester/kontaktansvarlig 
 
67 % af virksomhederne har 1-10 medarbejdere 
33 % har 11-50 medarbejdere 
 
Kontakt 
71 % har kontakt til skolen 1-3- gange i løbet af et kalenderår 
21% har ikke haft kontakt 
8 % har ikke haft behov for kontakt 
 
Eleverne 
Eleven kan begå sig tilfredsstillende på arbejdspladsen 8,5 af 10, spredning 2 
Eleverne er motiveret for at lære nyt 8,5 af 10, spredning 1,9 
Elevens praktiske færdigheder er tilfredsstillende 7,8 af 10, spredning 2,3 
Elevens viden om fagområdet er tilfredsstillende 7,8 af 10, spredning 2,2 
 
Samarbejde 
Virksomheden ved, hvad eleven arbejder med i skoleperioderne 5,0 af 10, 
spredning 2,3 
 
Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt 6,7 af 10, spredning 2 
 
Samarbejdet med skolen om elevernes udvikling, så de når uddannelsens mål, 
fungerer godt 6,6 af 10, spredning 2,5 
 
Information og vejledning 
Virksomheden har den information om regler og mål for oplæring i 
praktikperioderne, der er brug for til at planlægge oplæringen 6,5 af 10, 
spredning 2,6 
 
Virksomheden har fået den hjælp, der var brug for i forbindelse med indgåelse af 
uddannelsesaftaler 8,4 af 10, spredning 2,3 
 
Virksomheden har den nødvendige information om eleven/eleverne i 
skoleperioderne (fravær, prøveresultater mv.) 7,1 af 10, spredning 2,7 
 
Virksomheden ved, hvem der kan kontaktes på skolen om forhold, der vedrører 
eleven/eleverne i praktik 5,8 af 10, spredning 2,9 
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Generelt 
Hvor tilfreds er virksomheden alt i alt omkring samarbejdet med Asmildkloster 
Landbrugsskole 7,3 af 10, spredning 2,3 
 
I hvilken grad lever samarbejdet med skolen op til virksomhedens forventninger? 
7,5 af 10, spredning 2,7 
 
Kommentarer; 
 
“Evt en mere ambitiøs svineundervisning, hvor de kommer fra hovedforløb med 
mulighed for 100% at kunne analysere en e-kontrol.  Jeg mener eleverne bør have 
mere frihed under ansvar for læring, specielt på hf 1, 2 og pl/aø. Dvs. ingen 
vagt/videoovervågning. Dvs. bedre muligheder for at opføre sig voksne.” 
 
“Hvis eleverne kunne tage lastbilkørekort under skoleopholdet, vil det være et 
stort plus for os ” 
 
“Ved de andre elever vi har haft fra Asmildkloster, har vi generelt haft et rigtigt 
godt samarbejde med løbende kontakt. Mens vi har haft Andreas i praktik har vi 
ikke modtaget en eneste opkald fra Asmildkloster. Ej heller har vi haft besøg fra 
skolen, som vi plejer at få. Andreas har nu været i praktik hos os i næsten et år. 
Deraf den lidt negative besvarelse” 
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IndsatsRapport – Potentielle indsatsområder 
 

 

1. Eleven/eleverne kan begå sig tilfredsstillende på arbejdspladsen 
Bedømmelse: 82; betydning: 0.73 

2. Eleven/eleverne er motiverede for at lære nyt 
Bedømmelse: 82; betydning: 0.87 

3. Elevens/elevernes praktiske færdigheder er tilfredsstillende 
Bedømmelse: 77; betydning: 0.76 

4. Elevens/elevernes viden om fagområdet er tilfredsstillende 
Bedømmelse: 76; betydning: 0.86 

5. Virksomheden ved, hvad eleven/eleverne arbejder med i skoleperioderne 
Bedømmelse: 49; betydning: 0.53 

6. Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt 
Bedømmelse: 63; betydning: 0.89 

7. Samarbejdet med skolen om elevernes udvikling, så de når uddannelsens 
mål, fungerer godt 
Bedømmelse: 65; betydning: 0.79 

8. Virksomheden har den information om regler og mål for oplæring i 
praktikperioderne, der er brug for til at planlægge oplæringen 
Bedømmelse: 66; betydning: 0.77 

9. Virksomheden har fået den hjælp, der var brug for i forbindelse med 
indgåelse af uddannelsesaftaler 
Bedømmelse: 81; betydning: 0.87 
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10. Virksomheden har den nødvendige information om eleven/eleverne i 
skoleperioderne (fravær, prøveresultater mv.) 
Bedømmelse: 71; betydning: 0.90 

11. Virksomheden ved, hvem der kan kontaktes på skolen om forhold, der 
vedrører eleven/eleverne i praktik 
Bedømmelse: 61; betydning: 0.78 

12. Hvor tilfreds er virksomheden alt i alt omkring samarbejdet med [Skole]? 
Bedømmelse: 73; betydning: 0.88 

13. I hvilken grad lever samarbejdet med [Skole] op til virksomhedens 
forventninger? 
Bedømmelse: 76; betydning: 0.91 

 
 

Sammenligning med andre skoler der 
anvender VTU-systemet fra @Ventures 
 
Generelt 
Tæller bl.a. Gråsten, JU, Kjærgaard, Nordjyllands, Bygholm, Dalum, Grindsted. 

Asmildkloster Landbrugsskoles svarprocent er lav. Vi har 24 besvrelser. Byholm 
har 187, Dalum 93  besvarelser og Gråsten 49 besvarelser, Nordjyllands 48 
besvarelser. 

Kontakt 
Ingen varians. 
 
Eleverne 
Eleven kan begå sig tilfredsstillende på arbejdspladsen 8,5 af 10, spredning 2 – er 
index 100 og dermed højest score 
 
Eleverne er motiveret for at lære nyt 8,5 af 10, spredning 1,9 – er index 100 og 
dermed højest score 
 
Elevens praktiske færdigheder er tilfredsstillende 7,8 af 10, spredning 2,3 – er 
index 97,6 – Bygholm er index 100 
 
Elevens viden om fagområdet er tilfredsstillende 7,8 af 10, spredning 2,2 – er 
index 99,0 – Bygholm er index 100 
 
Samarbejde 
Virksomheden ved, hvad eleven arbejder med i skoleperioderne 5,0 af 10, 
spredning 2,3 – er index 83,0 – index 100 er Kjærgaard 
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Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt 6,7 af 10, spredning 2 – er index 
98,8, Gråsten er index 100 
 
Samarbejdet med skolen om elevernes udvikling, så de når uddannelsens mål, 
fungerer godt 6,6 af 10, spredning 2,5 – er index 93,6, Gråsten er index 100 
 
Information og vejledning 
Virksomheden har den information om regler og mål for oplæring i 
praktikperioderne, der er brug for til at planlægge oplæringen 6,5 af 10, 
spredning 2,6 – Er index 83,0, Gråsten er index 100 
 
Virksomheden har fået den hjælp, der var brug for i forbindelse med indgåelse af 
uddannelsesaftaler 8,4 af 10, spredning 2,3 – Er index 100 og dermed bedst 
 
Virksomheden har den nødvendige information om eleven/eleverne i 
skoleperioderne (fravær, prøveresultater mv.) 7,1 af 10, spredning 2,7 – er index 
98,5, Kjærgaard er index 100 
 
Virksomheden ved, hvem der kan kontaktes på skolen om forhold, der vedrører 
eleven/eleverne i praktik 5,8 af 10, spredning 2,9 – er index 65,0, Gråsten er 
index 100 
 
Generelt 
Hvor tilfreds er virksomheden alt i alt omkring samarbejdet med Asmildkloster 
Landbrugsskole 7,3 af 10, spredning 2,3 – er index 85,9, Gråsten er index 100 
 
I hvilken grad lever samarbejdet med skolen op til virksomhedens forventninger? 
7,5 af 10, spredning 2,7 – er index 87,5, Gråsten er index 100 


