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Basisramme (Kr, 80.000)

1. Rekruttering: Fokus på de unge som målgruppe

Social- og Sundhedsskolerne optager primaert voksne elever, og 75-800/o af eleverne rekrutteres direkte
tilGrundforløb 2. Både kommunernes aktuelle fokus på ledige borgeres brancheskift mod SOSU-
områdetogtrepartsaftalen 2O2Oer også primaertfokuseretpå rekrutteringaf voksne. Sektorensstore
rekrutteringsudfordringer kalder imidlertid på, at vi også tiltraekker flere unge elever tit SOSU-
uddannelserne. Det kræver, at skolen formår at skabe et attraktivt uddanne[sesmiljø for netop denne
målgruppe.

Skolen har i de senere år arbejdet på at udvikle og kvalitetssikre de korte vejlednings- og
u ndervisningsfor[øb som fx brobygning for B. klasse og va [gfag for 10. klasse m h p. at motivere
udskolingselever i grundskolen for en EUD eller en EUX inden for velfaerdsområdet. lmidlertid har
søgningen tilGrundforløb 1 (GF1) i både Svendborg og Middelfart være vigende. Det er afgørende, at
denne negative udvikling på udkantsskolerne vendes. En ny, positiv tendens i søgning tit GFl på

udkantsskolerne i 202Lkan i givet fatd blive udgangspunkt for mere ambitiøse målfor søgningen i årene
fremover.

Mål f : Øget elevtilfredshed på GF1 (Vægtning: 10%)

Der sammenlignes med samlet elevtilfredshed {"velbefindende") på crr izo2o (79 point)

Mål Z: Øget optag på Off i Svendborg (Vaegtning:ZAo/o|

Dersammenlignes med optag på crr isvendborg i2oza (20 eleveroptaget)

Mål S: Øget søgning til GFl i Middelfart (Vaegtning:2Oo/o)

Dersammenlignes med søgningtilGFl i Middelfart i2O2A (7 ansøgere, GFl ikke oprettet)

2. Gennemførsel: §ammenhæng i elevernes uddannelse

Som et led i at sikre øget gennemførelse på uddannelserne har skolen fokus på at etablere et tættere
samarbejde med praktikken om at skabe sammenhæng i elevernes uddannelse. Det kraever fæ[[es
redskaber og forståelser af, hvordan vi møder eleverne, og det er afgørende, at praktikken oplever skolen
som en professionel samarbejdspartner. I forlaengelse af må15 og 7 i resultatkontrakten for 202A (anatyse
af administrative flows og genereltilfredshed i Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) 2020) ses en
klart forbedret score i WU'en, men skolen scorer stadig tavt på enkelte temaer. Under hovedkategorierne
"Samarbejde" og "lnformation og vejledning" opnår specifikke områder således btot 48 og 41 point.

Mål +: lmplementering af nye rammer og procedurer for håndtering af elevsager, som med opbakning
fra praksis kan fungere som en fæ[es referenceramme for håndtering af udfordrede elever og
udvikling af elevfokuserede læringsmiljøer. lndfrielsesgrad vurderes på baggrund af de konkrete
udviklede produkter og referat af evaluering i LUU (vægtning: 30%)
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Uål S: Forbedret score på udvalgte områder af WU 2021. (vægt ning:2Oo/o)

Målopfytdetse WV2O2t Vaegtning

Min. 60 point i hovedkategorien "Samarbejde"

Min. 50 point i alte underkategorier under "samarbejde"

M in. 60 point i hovedkategorien "l nformation og vej led nin g"

Min. 50 point i atle underkategorier under "information ogvejtedning"

5o/o

5o/o

5o/o

5o/o

Vægtning må[5 iatt 20o/o

Ekstraramme (Kr. 60.000)

3. PDMG: Lærings- ogvelfærdsteknologi i uddannelserne

I forlængelse af pkt. 1 i resultatkontrakten for 2020 (udrulning af nyt PDMG) reserveres ekstrarammen i

2a21-2A23 tiI målseetninger knyttet tit udrulning af de etementer i strategien, der knytter sig til at sikre
eleverne fremtidssikrede kompetencer, i skolens PDMG specificeret sorn; " Vi bruger lærings- og
ve{færdsteknologier, der ruster eleverne til fremtidens arbejdsmarked, videre uddannelse og de krav og
foruentninger, derer formuleretsom 2lst century skills - eleverne ska/ forberedes på og motiveres til
livslang lærin§'. Nedenstående udviklingsplan skaI sikre de retevante skridt i implementeringen.

Målsætninger 202L 2022 2023

Etablering af ny, tuærgående ledetses- etter koordineringsenhed, der sikrer både it-teknisk og

paedagogisk drivkraft og kompetence til implementering i organisationen

Sikring af en pædagogisk forankret systematisk og ensartet brug af skolens LMS, som sikrer

struktur og genkendetighed oghøje paedagogiske standarder i anvendelsen på tværs skolens

uddannelser og afdelinger. lndsatsen eva [ueres af elevernelelevrådet

Afuikting af pilotprojekt i samarbejde med en ellerftere fynske kommuner, hvor undervisnings- og

praktikforløb titrettelægges med særtigt ambitiøse laerings- og udviktingsmå[for etevernes

vetfærdsteklqtogiske kompetencer. lndsatsen evatueres sammen med samarbejdskommunerne

Udformning af systematiske progressionsplaner/taxonomier for etevers og medarbejderes [ærings-

og velfærdsteknotogiske kompetencer kobtet tit skolens PDMG.

Afuikting af kompetenceudvikting og udviklingsaktiviteter med fokus på [ærings- og

vetfaerdsteknologi og innovative undervisningsmetoder som centrale etementer i skotens

praksispædagogiske aktiviteter. Succeskriterier defineres i 2022

Indarbejdelse af velfærdsteknologiske kompetencer og vetfærdsteknologisk dannelse i de tokale

uddannelsesplaner på atle uddannelserne.

Etablering og rekruttering af elever tiI uddannelsesforløb med en særlig velfaerdsteknologisk

toning med vægt på, at eteverne kan og får plads tit at tage en rotte som forand ringsagenter i

praktikken i sa marbejde med en etler ftere fynske kommuner. Succeskriterier defineres i 202212023

Etablering af bæredygtige videreuddannelsesaktiviteter på det velfærdsteknotogiske område i tæt

samarbejde med relevante eksterne aktører, herunder UCL. Succeskriterier defineres i 202212023
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Udmøntningen tager udgangspunkt i en vurdering af opfytdetsesgraden af de beskrevne udvlklingstrin
for i det retevante år:

Måtopfuldetse Udmøntningsgrad

lngen af årets må[ er nået

Målene er delvist nået

Målene er nået i rimelig titfredssti[[ende grad

Målene er nået i rnegettilfredsstillende grad

0%

509o

80o/s

100o/o

Odense, januår 2021

Gunna Funder Hansen

Direktør

Henriksen

Bestyrelsesformand
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Opgørelse af direktørens resultatkontrakt for 2021 
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Tema Baggrund Mål, indikatorer og status 

1. Rekruttering: 

Fokus på de 
unge som 

målgruppe 

 

 

 

Social- og Sundhedsskolerne optager primært 

voksne elever, og 75-80% af eleverne rekrutteres 

direkte til Grundforløb 2. Både kommunernes 

aktuelle fokus på ledige borgeres brancheskift mod 

SOSU-området og trepartsaftalen 2020 er også 

primært fokuseret på rekruttering af voksne. 

Sektorens store rekrutteringsudfordringer kalder 

imidlertid på, at vi også tiltrækker flere unge elever 

til SOSU-uddannelserne. Det kræver, at skolen 

formår at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø for 

netop denne målgruppe. 

 

Skolen har i de senere år arbejdet på at udvikle og 

kvalitetssikre de korte vejlednings- og 

undervisningsforløb som fx brobygning for 8. klasse 

og valgfag for 10. klasse mhp. at motivere 

udskolingselever i grundskolen for en EUD eller en 

EUX inden for velfærdsområdet. Imidlertid har 

søgningen til Grundforløb 1 (GF1) i både Svendborg 

og Middelfart være vigende. Det er afgørende, at 

denne negative udvikling på udkantsskolerne 

vendes. En ny, positiv tendens i søgning til GF1 på 

udkantsskolerne i 2021 kan i givet fald blive 

udgangspunkt for mere ambitiøse mål for 

søgningen i årene fremover. 

Mål 1:  Øget elevtilfredshed på GF1 (Vægtning: 10%) 

Der sammenlignes med samlet elevtilfredshed (”velbefindende”) på 

GF1 i 2020 (79 point) 

Resultat:   Målet er nået 

Der er fremgang på alle hovedkategorier på GF1: 

  2021 2020 

 Læringsmiljø 79 73 

 Velbefindende 82 79 

 Egen motivation 76 74 

 Selvvurdering 76 74 

 Fysiske rammer 72 69 

    
 

Mål 2:  Øget optag på GF1 i Svendborg (Vægtning: 20%) 

Der sammenlignes med optag på GF1 i Svendborg i 2020 (20 elever 

optaget) 

Resultat:   Målet er nået 

Der er optaget 34 elever på GF1 i Svendborg i 2021, dvs. en fremgang 

på 59%. 

Mål 3:  Øget søgning til GF1 i Middelfart (Vægtning: 20%) 

Der sammenlignes med søgning til GF1 i Middelfart i 2020  

(7 ansøgere, GF1 ikke oprettet) 

Resultat:   Målet er nået 

12 ansøgere søgte GF1 i Middelfart i 2021. Heraf var 4 dog i GF2-

målgruppen. GF1 ikke oprettet. 4 ansøgere søgte EUX, som kun 

udbydes i Odense. 4 er optaget på GF1 i Odense, 1 i Fredericia, 1 

ansøgning blev afvist, og 2 valgte om (fx til 10. klasse).  
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2. 

Gennemførsel: 
Sammenhæng i 

elevernes 

uddannelse 
 

Som et led i at sikre øget gennemførelse på 

uddannelserne har skolen fokus på at etablere et 
tættere samarbejde med praktikken om at skabe 

sammenhæng i elevernes uddannelse. Det kræver 

fælles redskaber og forståelser af, hvordan vi 

møder eleverne, og det er afgørende, at praktikken 
oplever skolen som en professionel 
samarbejdspartner.  

 
I forlængelse af mål 5 og 7 i resultatkontrakten for 

2020 (analyse af administrative flows og generel 
tilfredshed i 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) 2020) 

ses en klart forbedret score i VTU’en, men skolen 

scorer stadig lavt på enkelte temaer. Under 
hovedkategorierne ”Samarbejde” og ”Information 
og vejledning” opnår specifikke områder således 

blot 48 og 41 point.  

Mål 4:  Implementering af nye rammer og procedurer for håndtering af 

elevsager, som med opbakning fra praksis kan fungere som en 
fælles referenceramme for håndtering af udfordrede elever og 

udvikling af elevfokuserede læringsmiljøer. Indfrielsesgrad vurderes 

på baggrund af de konkrete udviklede produkter og referat af 

evaluering i LUU (vægtning: 30%) 
Resultat:   Bestyrelsen har vurderet fuld opnåelsesgrad  

Der er iværksat nye rammer for ensartet elevsagshåndtering med 

udgangspunkt i skolens PDMG, herunder fokus på høje, positive og 
tydelige forventninger til eleverne. En arbejdsgruppe mellem skole 

og ansættende myndigheder har løbende drøftet implementering 
på tværs af skole og praktik. Arbejdsgruppen udtrykker 1.2.2022, at 

samarbejdet går godt og er i stadig fremdrift. Kommunerne oplever 

en større grad af orientering og inddragelse, når der er 

problematikker i elevens uddannelsesforløb. Særligt i Middelfart og 
Svendborg er der et tæt samarbejde, måske fordi der er et godt og 
længerevarende kendskab undervisere og 

uddannelseskoordinatorer imellem.  I den store afdeling i Odense 

har underviserne normalt aktiviteter på enten grundforløb eller 

hovedforløb, og her er det tydeligt, at samarbejdet med praksis på 

grundforløbet er nyt, og der skal etableres nye relationer og fælles 
forståelser. Samtidig har der været mange ansættelser af nye 

undervisere på SSA-uddannelsen i Odense, hvilket har udfordret 

kontinuiteten. Der er til stadighed en opmærksomhed på, at skolens 
og arbejdsgivernes perspektiv kan være forskelligt, men at eleverne 

har brug for at opleve sammenhæng og fælles tilgang til dem og 

deres uddannelsesforløb. Derfor er kendskab, dialog og samarbejde 

afgørende for fortsat at udbygge kvaliteten i elevsagshåndteringen. 
Det er i høj grad omkring elevers fravær, at samarbejdet centrerer 
sig pt.  Se også bilag 5.2.  

Mål 5:   Forbedret score på udvalgte områder af VTU 2021. (vægtning: 20%) 

Resultat:  Ét delmål er nået. Kun målet om min. 60 point i hovedkategorien 
”Information og vejledning” er nået (62 point). Udløser 5%. 
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Ekstraramme: 

3. PDMG: Lærings- og velfærdsteknologi i uddannelserne 

Baggrund, mål og indikatorer: 

I forlængelse af pkt. 1 i resultatkontrakten for 2020 (udrulning af nyt PDMG) reserveres ekstrarammen i 2021-2023 til målsætninger knyttet til 

udrulning af de elementer i strategien, der knytter sig til at sikre eleverne fremtidssikrede kompetencer, i skolens PDMG specificeret som: ”Vi 

bruger lærings- og velfærdsteknologier, der ruster eleverne til fremtidens arbejdsmarked, videre uddannelse og de krav og forventninger, der er 

formuleret som 21st century skills - eleverne skal forberedes på og motiveres til livslang læring”.  

 

 

 

 
 

Resultat:  
Bestyrelsen har vurderet, at målene er nået i 

meget tilfredsstillende grad 
 
2021: Ny it-enhed:  

Der er etableret en ny enhed bestående af teknisk 

og pædagogisk it samt Videncenter for 

Velfærdsteknologi (VFV). Ny leder af enheden er 

ansat pr. 1. april 2021. Der er udarbejdet en strategi 
for området med detaljeret udviklingsplan for 

indeværende samt de to kommende skoleår. 

Strategien er præsenteret for bestyrelsen på 

bestyrelsesmødet den 15. december 2021. 
 
2021: LMS (Learning management system) 

Der er gennemført en kortlægning af skolens 
læringsportal/Learning Management System (LMS) 
 med fokus på sammenhæng til skolens nye 
skemaprincipper og få, klart definerede platforme.  
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En evaluering blandt eleverne på tværs af uddannelser samt drøftelse med elevrådet viser, at skolens centrale LMS, mit.sosufyn, bruges i alle fag, 
men samtidig at eleverne efterspørger mere systematik og ensartethed i undervisernes brug af mit.sosufyn og de supplerende redskaber, hvilket 

understreger behovet for centralt styrede principper for brugen af LMS. En ny LMS-struktur er defineret og påbegyndt udrullet fra august 2021.  

I 2022 arbejdes videre med udbygning af indholdet på mit.sosufyn ud fra den allerede implementerede ramme og koblet til udviklingen af nye lokale 

uddannelsesplaner (LUP’er) mhp. at sikre gennemsigtighed for eleverne vedr. uddannelsernes indhold, struktur og faglige mål.  
 
2021: Uddannelsesforløb med særlig vægt på velfærdsteknologiske kompetencer: 

Skolen har efter aftale med de 10 fynske kommuner udviklet et særligt SSA-forløb med fokus på velfærdsteknologiske kompetencer og teknologisk 
dannelse under konceptet DigiTech. Der er udarbejdet en særlige LUP’er for forløbet, og i samarbejde med VFV er der gennemført kompetenceløft 

for 17 undervisere vedr. implementering af velfærds- og læringsteknologi i undervisningen. Derudover er der gennemført kompetenceudvikling for 
praktikvejledere i praksis mhp. at sikre sammenhæng og kvalitet i DigiTech-forløbet i både skole og praktik. Der er indgået samarbejdsaftale med de 

fynske kommuner om promovering og ansættelse til DigiTech, og med SOSU Syd, SOSU Herning og SOSU Østjylland om udvikling af DigiTech-

uddannelsen på tværs af de skoler, der driver konceptet. Det første hold med 20 DigiTech-elever på SOSU Fyn er påbegyndt GF2 i januar 2022. Holdet 

suppleres på hovedforløbet af elever, som rekrutteres blandt kommunernes ansatte SSH-medarbejdere. 
 

 

Opsamling – udmøntningsgrad, jf. referat fra bestyrelsesmøde 9. februar 2022: 

Basisrammen 

Mål 1 10% 

Mål 2 20% 

Mål 3 20% 

Mål 4 30% 

Mål 5   5% 

  

I alt 85%  af basisrammen 

 

Ekstrarammen 

- 100% af ekstrarammen 

 


