Dato og tid: 21.09.2020 kl. 14-15.30

Evalueringsmøde – 10. klasse

Sted: Herningsholms Erhvervsskole & Gymnasier, lokale 25.03 (ved receptionen)
Mødedeltagere:
Herningsholms Erhvervsskole & Gymnasier: Anna Jakobsen (leder af 10. klasse),
Carsten Søndergaard (kvalitets- og udviklingschef), Allan Andreasen Kortnum
(direktør).

Mødeleder: Dorte West
Referent: Maja Krarup Lenger

Herning Kommune, Børn og Unge: Preben Siggaard (centerchef for CBL), Louise
Raunkjær (direktør), Dorte West (formand for Børne- og Familieudvalget), Peter
Villadsen (næstformand for Børne- og Familieudvalget), Maja Krarup Lenger
(udviklingskonsulent).
Emne

1

Velkomst og gensidig præsentationsrunde

2

Oplæg – status på det første skoleår
- Med afsæt i:
o Elevtal
o Karaktergennemsnit
o Adgangsgivende karakterer
o Trivsel
o Elevfravær
o Søgning til ungdomsuddannelser
o Mm.

1

Punk Ansvarlig
t
type 1

O

Referat

Dorte West Dorte bød velkommen og alle præsenterede sig.

O, D Anna

Anna præsenterede data fra det første år med 10. klasse på Herningsholms
Jakobsen og Erhvervsskole & Gymnasier. Præsentationen er sendt med referatet ud.
Allan
Kortnum
Kommentarer til de forskellige dele af præsentationen:
Tilgang i løbet af året:
- Der er kommet 16 elever til i løbet af skoleåret.
- Det er typisk elever, som dropper ud af efterskoler, som i løbet af skoleåret
kommer ind i 10. klasse.

O: orientering; D: drøftelse; B: beslutning
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Afgang i løbet af året:
- Der har i løbet af skoleåret været 21 elever, som er droppet ud af 10. klasse.
Årsagerne har været blandede. Nogle har lavet et omvalg og er skiftet til GF2
på en erhvervsuddannelse. Andre er droppet ud, fordi de har haft store
psykiske udfordringer.
- Det blev efterspurgt, om til- og afgang af elever i 10. klasse er
sammenligneligt med, hvad der tidligere har været i det kommunale 10.
klassetilbud. Dette er blevet undersøgt, og til- og afgang fra det kommunale
10. klassetilbud i 17/18 og 18/19 kan ses nedenfor her:

Elevtal:
- Det blev på mødet efterspurgt, hvor mange elever, der er i de private 10.
klassetilbud i Herning Kommune. Dette er undersøgt, og der går i dette
skoleår samlet 85 elever i de private 10. klassetilbud.
Karaktergennemsnit:
- Karaktergennemsnittet for alle de fem 10. klasser er 6,0. Det er i år baseret på
årskarakterer, da eleverne ikke var oppe til afgangseksamen grundet covid-19.
Elevtrivsel:
- Der er overvejende gode resultater fra trivselsundersøgelsen.
- Undersøgelsen blev lavet under hjemsendelsesperioden i foråret, hvilket kan
have indvirkning på resultaterne.
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-

Det planlægges at lave undersøgelsen tidligere på skoleåret i dette skoleår,
for at have mulighed for at følge op og nå at arbejde med nogle af tingene.
Der er lavet nogle opfølgningspunkter fra sidste års trivselsundersøgelse:
klasserumsledelse og feedback-kultur. Dette vil der blive arbejdet med i det
kommende skoleår. De to klasser, hvor der var bedst resultater ift. feedback
og klasserumsledelse, vil de forsøge at trække på erfaringer fra.

Klassefordeling:
- Det blev efterspurgt, hvordan klasserne sammensættes. Klasserne sættes
tilfældigt sammen, men der forsøges at lave en så stor spredning som muligt i
forhold til geografi, ordblinde elever mv. Desuden tages der hensyn til
tidligere mobning.
Fravær:
- Der er ingen valid fraværsstatistik, da det system, som anvendes, ikke er
tilpasset 10. klasse. Derfor kom de først sent på skoleåret i gang med at
registrere fravær i systemet (der anvendes samme system som resten af
erhvervsskolen).
- Det blev pointeret, at det er vigtigt, at der til næste års evalueringsmøde er
fraværsstatistik tilgængelig, da det er et område, der arbejdes en del med i
Herning Kommune.
- Indtrykket er, at eleverne har et fint fremmøde. Der er nogle enkelte, som har
haft meget fravær grundet psykiske problemer. Der er kun enkelte elever,
som har reduceret skema. Dette gives aldrig uden, at UUV er inde over.
- Det blev efterspurgt fra Herningsholms Erhvervsskole og Gymnasier, om 10.
klasse kan være med i nogle af de fraværsprojekter, som kommunen har
igangsat. Dette undersøges, og der gives besked.
Søgning til ungdomsuddannelser:
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-

Det blev pointeret, at det er fint at se, at der både er elever fra 10. klasserne,
som søger erhvervsuddannelser efterfølgende, men at der også er en del
elever, som søger både STX, HHX og HF efterfølgende.

Projekt-onsdage:
- Hver onsdag besøger 10. klasseeleverne ungdomsuddannelserne i byen. Det
er indtrykket, at eleverne er meget glade for dagene. De har dog opdaget, at
når eleverne finder ud af, hvad de gerne vil, så kører de lidt trætte i at skulle
rundt til alt mulig andet. Derfor er de på skolen meget optagede af at gøre det
klart for eleverne, at det handler om karrierelæring, og at det er en del af 10.
klasse og det at blive afklaret, at man undersøger forskellige muligheder og
karriereveje.
Værdier:
- Skolen har ikke kun fokus på at eleverne lærer det faglige, men også på at
eleverne lærer sig selv bedre at kende og lærer sociale færdigheder.
- Det er vigtigt, at eleverne er gode ved hinanden, da det er en forudsætning
for at lære.
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Evalueringsdrøftelse på baggrund af oplæg samt
driftsaftale
- Samarbejde med diverse parter – hvordan går
det?
o SSP
o CBF (PPR, familieafdeling)
o Uddannelsesvejledning
o Herning Kommune
o Andre

D

Dorte West Punkterne blev drøftet. Drøftelserne fremgår under punkterne nedenfor:
Samarbejde:
- Det blev præsenteret, at der er et godt samarbejde med både UUV, Ung På
Vej, PPR og SSP. Der er god hjælp at hente og der er en klar systematik for,
hvad man gør, hvis man ønsker hjælp.
Økonomi:
- Økonomisk går det fint. Det blev dog pointeret, at det er svært at gøre det op,
da både bygningsmæssige- og administrative udgifter deles med hele
erhvervsskolen.
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-

Økonomisk drøftelse – hvordan ser økonomien
for 10. klassetilbuddet ud?

-

Pædagogiske tilsyn – er pt ikke gennemført
grundet corona i foråret 2020, men igangsættes
i efteråret. Hvordan får vi det tilrettelagt, så det
både afvejer et kontrol- og læringsaspekt?

-

Kommunikationsstrategi - hvordan går det med
markedsføring af 10. klassetilbuddet?

-

Videreudvikling - er der noget, vi skal
styrke/blive bedre til sammen?

-

Det vurderes, at der skal være over 80 elever i 10. klassetilbuddet for at der er
balance.

Tilsyn:
- Der står i driftsaftalen, at Center for Børn og Læring skal føre tilsyn med 10.
klassetilbuddet på Herningsholm. Det er dog ikke foretaget i foråret 2020
grundet covid-19.
- Preben orienterede om, at Center for Børn og Læring forsøger at lave en
aftale med én medarbejder, som er vant til at lave tilsyn på nogle af
privatskolerne i byen.
- Tilsynet vil både blive en kontrol af, om tilbuddet lever op til det, det skal,
men der er også et læringsaspekt i, at der kommer en udefra og kigger på det.
- Tilsynet vil bestå af et par dages observation og en dialog med skolelederen.
- Tilsynet vil bruges som en del af næste års evaluering.
- Center for Børn og Læring vil informere, når der er en aftale.
Kommunikationsstrategi:
- 10. klassetilbuddet har ikke en særskilt strategi eller stor kampagne. Der er
Åben Hus arrangement samme dag som erhvervsuddannelserne og
gymnasierne.
- Derudover er lederen af 10. klasse med i forskellige fora i Børn og Unge
(eksempelvis SUE-udvalget). På den måde er der en direkte kontakt til
folkeskolerne, så der kan gøres opmærksom på tilbuddet.
- Det vurderes, at tilbuddet har ramt et naturligt leje omkring 120 elever.
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Drøftelse af idé vedr. koordineret handleplan for
søgning til EUD mellem Herning Kommune og
Herningsholm

D

Allan
Kortnum

Allan præsenterede idéen om at lave et partnerskab omkring søgning til
erhvervsuddannelserne. Det opleves, at vi har det samme mål – flere unge skal
vælge erhvervsuddannelse (30%-målsætning), men at begge parter sætter
indsatser i gang uden at det er koordineret. Derfor blev det foreslået at lave en
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koordineret indsats omkring det, så det, der iværksættes, er afstemt og
koordineret.
Der blev på mødet givet udtryk for, at det er en spændende idé, som vil indgå i det
videre arbejde med at arbejde for højere søgning til EUD.
5

Visionsoplæg:
1) Kort oplæg og efterfølgende diskussion af
samarbejde/vision vedr. 10. klasse og
eliteidræt/musiske talenter
2) Kort oplæg fra Herningsholm vedr. 10+ og en
pejling af, om det er noget, der skal arbejdes
videre med.

O, D Anna

Eliteidræt/musiske talenter:
Jakobsen og - Anna præsenterede, at 10. klasse fra dette skoleår starter op med talent- og
Allan
eliteelever. Der er 6 elever i dette skoleår. De håber på, at der fra næste
Kortnum
skoleår også bliver mulighed for at have de musiske/kreative talenter med
som elitelever.
- Det blev drøftet, hvordan dette tilbud eventuelt kan videreudvikles.
Herningsholms Erhvervsskole & Gymnasier har en idé om at lave en satsning
med 10. klasses eliteelever med tilhørende skolehjem, da de forventer at ville
kunne rekruttere elever fra flere andre kommuner på blandt andet ishockey.
De har været i kontakt med ishockeyklubben herom. De vil dog ikke gå videre
med idéen, hvis det er meningen, at talentklasserne, som flyttes til Holing, på
sigt også skal indeholde 10. klassetrin.
- Det blev pointeret, at det er vigtigt for 9. klasseeleverne at vide, at der er et
tilbud om at være eliteelev i 10. klasse på Herningsholm, så de ikke søger på
efterskoler, selvom de i virkeligheden gerne ville blive i nærområdet og blive i
deres klub.
Dorte West og Peter Villadsen gav opbakning til det igangsatte arbejde, idet det p.t.
ikke er meningen, at 10. klasse skal placeres i Holing.
10+ klasse:
- Anna præsenterede idéen om at lave en 10+ klasse for elever med brug for
ekstra støtte.
- Det blev på mødet pointeret, at der kan være et overlap med FGU-elever.
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