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En erhver vsuddannelse der g iver  d ig et  stærk t  afsæt mod f remtiden.
  
Skoleplan for erhver vsuddannelsesområdet 

for skoleåret 2022/2023.
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INDLEDNING 

Nedenstående danner grundlag for erhvervsuddannelserne på Svendborg Erhvervsskole og Gymna-
siers skole/institutionsplan for skoleåret 2022/23 jf. Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i 
staten af 08/07/2021. 

Skole/institutionsplanen skal ses i sammenhæng med et Ledelsesmæssigt grundlag for  
tilrettelæggelse af arbejdet for medarbejderne på SESG, skolens strategi, pædagogisk didaktisk 
grundlag, rammer og vilkår for kompetenceudvikling samt øvrige politikker som beskrives  
i ’personalehåndbogen’. 

Grundlaget er udarbejdet af skolens ledelse og forelagt skolens TR, som er ansat under LC/CO10 
overenskomsten i oktober 2021 (jf. §5, stk. 4 cirkulære om arbejdstid for lærere m.fl. i staten, 2021). 

Formålet med skole/institutionsplanen er forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes  
muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med skolens  
fælles kerneopgave; uddannelse og læring. TR og ledelse har gensidigt udarbejdet et  
forståelsespapir, som danner rammen om samarbejdet omkring håndtering af lærernes arbejdstid.

Med nærværende skole/institutionsplan ønsker ledelsen på SESG at skabe gennemsigtighed ved at 
fremlægge nogle overordnede retningslinjer for, hvordan ledelsen fremadrettet leder med hensyn til 
tilrettelæggelse af arbejdet for medarbejdere på erhvervsuddannelserne på SESG. Herigennem  
ønsker ledelsen at bidrage til kvalificerede drøftelser af prioriteringer af lærernes arbejdstid mellem  
leder, tillidsrepræsentant og lærere. Målet er at understøtte parternes drøftelser på skolen/ 
institutionen om sammenhængen mellem lærernes arbejdstid og opgaver samt et rimeligt forhold 
mellem undervisning og forberedelse jf. Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten af 
08/07/2021. 2
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OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER

Ledelsens prioriteringer tager først og fremmest udgangspunkt i skoleidealet:
Den viden og de kompetencer, som vores elever får, skal være aktive og skabende kræfter, som giver 
dem mulighed for at tage ansvar for eget liv og det samfund, de lever i, ved at bidrage med mestring 
af faglighed, nye ideer og produkter samt bæredygtige perspektiver på fremtiden.

Desuden styres der efter skolens ”Pædagogisk-didaktisk grundlag” og skolens strategi. 
Frem mod skoleår 2022/2023 arbejder vi med tre prioriterede strategiske indsatser, som tager  
udgangspunkt i et helhedsorienteret afsæt, hvor kvalitet er nøglebegrebet. 

• Verdensmål
• Kvalitet og evaluering
• Digitalisering

Kvaliteten på erhvervsuddannelserne

BESKRIVELSE: 

Vi tager ansvar for løbende at forbedre undervisningen og skolelivet for at give vores elever de bedste 
muligheder for læring og karakterdannelse. Og det kræver viden, indsigt og forståelse. Ved åbent at 
undersøge, evaluere og vurdere vores praksis viser vi eleverne, os selv og vores omverden, at vi tager 
dette ansvar og arbejdet for eleverne alvorligt.

Fokusområder

1. Undervisningsmaterialer skal foreligge digitalt til fælles deling med kollegaer og elever.
2. Alle uddannelsesområder skal have opfyldt kriteriet om lokale undervisningsplaner (LUP) 
3. Alle uddannelsesområder skal beskrive arbejdet med verdensmål i de lokale undervisningsplaner 

(LUP). 
4. Central systematisk evaluering.

Skolen målretter indsatser og fokusområder med ministeriets 4 klare mål for erhvervsskoler.

DE 4 KLARE MÅL

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 

BESKRIVELSE: 

Elevtilgang til uddannelserne er grundlaget for skolens eksistens, kerneopgave og udvikling. Priorite-
ringen indeholder opgaver relateret til rekruttering af elever til de ordinære EUD-uddannelser, AMU og 
IDV foruden samarbejde med jobcentre og grundskoler samt karrierevejledning. 
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FOKUSOMRÅDER:  

1. Hovedforløbet digital handel
2. Maritim  
3. Campus Faaborg 
4. Erhvervsklasse
5. Læringsteknologi i brobygningsforløb og grundforløb 1. 
6. Praksisfaglighed på FOOD
7. Flere piger på erhvervsuddannelserne

2. Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse

BESKRIVELSE:

At eleverne gennemfører deres uddannelsesforløb, hører til under skolens kerneopgave, men er også 
en forudsætning for skolens drift, udvikling og økonomi. Elevernes oplevelse af læringsudbytte samt 
trivslen på skolen og i undervisningen er målet for de elevrettede aktiviteter og opgaver, som knytter 
sig til skolens gennemførelsesaktiviteter. I arbejdet er elevernes stemme en naturlig del. Prioriteringen 
indeholder opgaver relateret til understøttelse af elevernes trivsel på skolen og læringsoplevelse på 
uddannelsen. 

FOKUSOMRÅDER: 

1. Helhedsorienteret og koordineret hjælp både i og udenfor undervisningen for eleverne fra onboar-
ding til svendebrev/fagprøve. 

2. Koordineret samarbejde mellem lærepladscenteret, lærerne og vejledertemaet til opnåelse af 
ministeriet mål om 60% af eleverne på GF2 har en lærepladsaftale inden den 15. uge og 80% af 
eleverne på GF2 har en lærepladsaftale inden 20. uge.

3. Frafald på hovedforløbet på FOOD
4. Forældresamarbejde

3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt

BESKRIVELSE:

Opgaven relaterer sig til understøttelse og udvikling af undervisning på alle niveauer og med høj  
kvalitet. Prioriteringen indeholder et særligt fokus på kvalitetsarbejdet, så alle elever kan dyrke og  
udvikle deres muligheder uanset forudsætninger. Det er en prioritering af eleverne bliver så dygtig 
som muligt, så derfor sætter vi fokus på at udvikle et læringsmiljø, som understøtter, at elever udvikler 
sig og kommer til at strække sig. Det er en ministerielt mål om, at der senest i 2022 skal være  
beskrevet en ny og mere enkelt lokal undervisningsplan (LUP) som er et gensidigt dialogværktøj  
mellem elever og lærer. 
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4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

BESKRIVELSE:

En stærk udviklingskultur er afgørende for at sikre skolens og uddannelsernes fortsatte udvikling og 
vores branding som en skole, der både er fremtidsorienteret og underbygger uddannelsernes rolle 
lokalt. Udvikling af læringsmiljøet vil generelt prioriteres. Prioriteringen indeholder opgaver, som er 
karakterdannede hos eleverne.

FOKUSOMRÅDER: 

1. Klasseledelse
2. Flere elever skal have en stemme i udviklingen af vores fælles skole både i læring- undervisnings- 

og skolen generelt. 
3. Skolekultur og MeToo. Vi ønsker at alle elever på erhvervsuddannelserne kan sige ”aldrig” til 

spørgsmålet om ”uønsket seksuel opmærksomhed” målet på ETU. 
4. Oprydning efter undervisningsophør hver dag. 

Beskrivelsen af de prioriterede overordnede opgaver har til formål at danne grundlag for indblik i og 
forståelse for ledelsens prioriteringer af arbejdstiden for lærere på CO10/LC-overenskomsten på  
erhvervsuddannelserne i 2022. Prioriteringerne understøtter sammenhæng mellem lærernes  
arbejdstid og opgaver samt et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse. 

Listen er ikke udtømmende og fremstår uprioriteret i nærværende dokument. 
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FOKUSOMRÅDER:  

Forståelsespapir.

Der er mellem TR og ledelse udarbejdet et fælles forståelsespapir. Forståelsespapiret beskriver  
forventningerne til rollen og opgaven som kontaktlærer/klasselærer samt indeholder en beskrivelse af 
forståelsen af individuel og fælles forberedelse. 

Antal lærere på erhvervsuddannelserne

Antal lærere Fuld tid Deltid Vikar i efteråret 22
51 49 2 3

Forventet holddannelse til opstart, august 2022. 

Område Antal elever Antal hold
TECH 322 16
FOOD 42 2

BUSINESS 45 2

Forventet holddannelse til januar 2023 er baseret på januar 2022. 
Skolen udarbejder budgetter for det kommende kalenderår i oktober/november måned. På dette 
tidspunkt vil der kunne udmeldes et mere retvisende billede af forventningerne til holddannelsen  
under hensyn til de usikkerheder angående optaget, som erhvervsuddannelser er underlagt.   

Forventede lektioner for en lærer på erhvervsuddannelserne er gennemsnitligt 25 lektioner.
Lektionsantallet kan variere fra lærer til lærer, da der i arbejdstidsplanlægningen tages hensyn til en 
helhedsvurdering i forhold til f.eks.

• Nye lærere
• Mængden af andre opgaver f.eks. DEP, AMR, deltagelse i projekter etc. 
• Udvikling af nye fag
• Rettetunge fag 
• Ensartede undervisningsforløb/gentagne læsning af fag 
• Undervisning hvor forløb er fastlagt og afvikles i projekter/case f.eks. i værkstedet. 
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Du kan få flere informationer på skolens website:

https://sesg.dk/ 
eller du kan kontakte os personligt.

VEJLEDNING:
Niels Mark Aagaard 
Tlf. 25 57 70 77 
naa@sesg.dk
Personvognsmekaniker, Industritekniker, Smed, Skibsmontør,  
Ernæringsassistent, Kok, Tjener, Smørrebrød catering, Bager, 
Detail og e-shop, Handel, Kontor, Event.

LÆREPLADSCENTER
Henrik Egert Andreasen
Tlf. 72 22 57 40 

han@sesg.dk

LÆRERPLADSKONSULENT
Jette Koefoed Klausholm
Tlf. 72 22 57 45
jkk@sesg.dk
Ernæringsassistent, Kok, Tjener, Smørrebrød catering, Bager, 

Elektriker, Detail og e-shop, Handel, Kontor, Event

ERHVERVSUDDANNELSESCHEF
Rikke Søgren Raisa 
Tlf. 72 22 59 03

rsr@sesg.dk

UDDANNELSESSTED
Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 
Skovsbovej 43 
5700 Svendborg 

Tlf. 72 22 57 00 
mail@sesg.dk


