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1. Tilgang til uddannelsen    

Første prioritet 9. og 10.kl. 
institutionen: 
2021: 184 
Gennemsnit de sidste tre år: 186 
 
Kommentarer 
Ikke tilfredsstillende med et fald, 
men der skal tages højde for, at der 
yderligere kommer optag efter 1. 
marts.   
 
 

Mål i forhold til søgning 
fra 9. og 10. klasse: 
Mål 200 GF1 elever  
 
Afdelingsmål for GF1: 
Fjerritslev – 15 elever.  
NFC – 30 elever  
EUD Business – 2*25 elever 
fordelt på Thisted og 
Nykøbing 
 
 
 

Indsatser i forhold til søgning fra 9. og 10. klasse: 
1. Udnytte muligheden i ”Fra folkeskole til Faglært” for at 

lave erhvervsfaglige valgfagssamarbejder med 
folkeskolerne med henblik på at få 10. klasses 
eleverne ind på EUC Nordvest for at opleve fagligheden 
og studiemiljøet på en erhvervsskole. Der skal 
etableres et valgfagshold for hver af EUC Nordvests 
matrikler. 
Intensivere valgfagssamarbejdet med Campus10. 
Valgfagene gennemføres på EUC Nordvest med fokus 
på det erhvervsfaglige og på den måde får eleverne et 
unikt kendskab til EUC Nordvest og viden til at kunne 
søge ind på en erhvervsuddannelse.  
Valgfagene udføres på alle EUC Nordvests matrikler og 
på den måde, vil dette hjælpe til at nå afdelingsmålene 
med en højere søgning ved at eleverne kommer ind og 
oplever stemningen der er på EUC Nordvest.  

 
2. EUC Nordvest deltager i projektet ”Bæredygtige 

løsninger og bæredygtige overgange”, der blandt andet 
har til formål at få flere af efterskolernes 10. klasses 
elever til at vælge en erhvervsuddannelse. Der udvikles 
særlige forløb med fokus på bæredygtighed, og 
slutteligt udvikles valgfag til både folkeskoler og 
efterskoler. Dette projekt er et perspektivrigt 
samarbejde med lokale grundskoler, hvor eleverne 
kommer ind og oplever erhvervsuddannelserne 
igennem opgaven ”Tiny Houses”, hvor de bygger små 
huse af genbrugsmaterialer og andre bæredygtige 
materialer. Eleverne kommer ind og arbejder projektet 
baseret og oplever erhvervsuddannelserne og på den 
måde skabes der en relation mellem EUC Nordvest og 
forhåbentlig nye elever.  

 

 
 
2022-2023 
Alle uddannelseschefer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 – 2022 
Projektledere 
Uddannelseschefer  
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3. Events og brobygning på Nordic Food College, 
Business NordVest og generelt EUC Nordvest vil 
sandsynligvis kunne tiltrække flere elever, når 
budskabet om skolen bliver markedsført.  Events og 
brobygning på de enkelte afdelinger er en unik 
mulighed for at vise hvad vi kan tilbyde af uddannelser. 
Brobygning og Events har været udfordret af Corona 
nedlukninger og begrænsninger i form af Corona 
restriktioner, hvorfor vi tror på, at når denne 
udfordring er væk vil vores brobygning og events gøre 
en forskel for søgningen til GF1. 

 

Løbende 
Uddannelseschefer i 
forhold til brobygning 
 
Udvikling i skoleåret 2022 
af Business NordVest  
Direktør & 
Uddannelseschef 
 
 
 

2. Frafald – Trepartsaftalen overgang fra GF2 til HF  

Frafald overgang mellem GF og HF: 
2020: 29,4% 
Gennemsnittet de sidste tre år: 
30,9% 
 
Kommentarer 
Yderst tilfredsstillende udvikling at 
gå fra 37,5% i 2017 til under 30% i 
2021. Vidner om, at iværksatte tiltag 
har en positiv effekt. 

Overgang GF til HF: 
Målet for 2022-2023 er 
som minimum at 
overholde trepartsaftalens 
minimumsmål med at 80 % 
overgår fra GF til HF. Det vil 
sige at frafaldet maksimalt 
må være 20 %.  

Indsatser vedr. overgang mellem GF og HF: 
 

1. Både Stifinderafdelingen, underviserne og lederne af 
de enkelte afdelinger har fokus på, at eleverne 
allerede fra starten af deres uddannelse motiveres til 
at fortsætte på et hovedforløb efter grundforløbet. 
Således undervises de i at skrive ansøgninger, lave CV 
og deltage i ansættelsessamtaler. Der gennemføres 
speeddating og laves andre arrangementer med 
erhvervslivet for at holde eleverne på sporet i forhold 
til opnåelse af en uddannelsesaftale.  

 
2. De elever, der ikke selv har fundet en praktikplads, 

støttes heri af Stifinder Erhverv, der både kan lave 
egentlig ”match making”, hjælpe eleverne med at 
finde potentielle virksomheder og få lavet 
ansøgninger. 
 

 

 
 
Løbende 
Uddannelsescheferne  
Kontaktlære 
 
 
 
 
 
 
 
Løbende 
Stifinder Erhverv 
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3. Frafald – Hovedforløb  

 Frafald uo 3 mdr. efter start HF: 
2021 t.o.m 2. kvt.: 8,5 % 
Gennemsnit de sidste tre år: 6,3% 
 
Kommentarer 
Det ses en negativ tendens i 2021, 
hvilket gør at vi ikke er tilfredse med 
resultatet for 1 og 2 kvartal 2021. 
Årsagerne til dette er at vi i 2021 har 
set en tendens til at aftalerne bliver 
ophævet i prøveperioden på de 3 
måneder – Årsagerne skal findes i 
sociale og personlige forhold.    

Mål hovedforløb: 
Målet er at ramme det 
gennemsnitlige niveau. 
 

Indsatser for at nedbringe frafaldet på hovedforløbet: 
 

1. Målrette indsats mod elevernes 
arbejdsmarkedsparathed, hvorfor det intensiveres at 
eleverne undervises i, hvordan det er at være på 
arbejdsmarkedet og hvilke krav der stilles til dem fra 
arbejdsmarkedet af.  
 

2. Etablering af mentorordning for de elever der har 
behov for ekstra støtte i forbindelse med at blive 
arbejdsmarkedsparat.  
 

3. Ansøgning til et trepartsprojekt på Byggeri, hvor målet 
er, at når en underviser opdager at en elev på 
grundforløbet kan have personlige udfordringer i 
forhold til arbejdsmarkedsparthed, så vil skolen sætte 
ind med ekstra støtte til den enkelte elev.   

 
 
Løbende  
Uddannelseschefer 
 
 
 
 
Løbende 
Uddannelseschefer og 
kontaktlærere 
 
2022 
Uddannelseschef på 
Byggeri  

4. Business NordVest 

Første prioritet 9. og 10.kl. Kontor, 
handel og forretningsservice: 
2021: 41 
Gennemsnit de sidste tre år: 48 
 
Kommentarer 
Ikke tilfredsstillende med et fald, 
men der skal tages højde for, at der 
yderligere kommer optag efter 1. 
marts.   
 

Mål flere elever til business 
uddannelserne fordelt 
således  
25 elever i Thisted  
25 elever i Nykøbing  

1. Udvikling af nyt koncept for de merkantile 
erhvervsuddannelser kaldet Business NordVest, som bygges 
på problembaseret læring. Hvor eleverne har et større 
samarbejde med lokale virksomheder.  

August 2022 
Direktør & 
Uddannelseschef for 
Business NordVest 
 
 
 

 


