MÅL
Faggrupperne på HF
arbejder som professionelle
læringsfællesskaber med
observationer/reflekterende
dialoger. Opgradering af
både faggruppearbejdet og
tidligere plf-arbejde

Fastholdelsesvejledning/
fraværet mindskes

Velfungerende avu-net
tilbud til folk i beskæftigelse

AKTIVITET
HF-faggrupperne er
præsenteret for ideen.
De får ideer til at lave
undersøgelser af praksis.
Der er krav om min. 2
gange årligt at nedskrive
fokus/aktioner/opsamling
og videresende til
viceforstanderen
Automatiske varsler til
kursisterne i Ludus.
Fastlæggelse af
kommunikationen og
procedurer ml. lærere og
vejledning omkring
fraværskursister,
Inddragelse af
fraværsstatistikker for fx
at kunne målrette tiltag
bedre.

TIDSPLAN
ANSVARLIGE
Igangsat til skoleåret
HF viceforstander
18/19
Dvs. to gange skriftligt
opsamling i løbet af
året. Typisk
efterår/forår

Opfølgning
Tiltaget fortsætter.
Evt. udvidelse til AVU.
Videre fokus på den
formaliserede samtale i
forbindelse med
observation.

Fra skoleårets start.

Ledende
studievejleder +
viceforstanderne

Opsøgende kontakt og
kommunikation til
målgruppen.
Videndeling mellem HF
(eksisterende net) og
VUC centre med AVUneterfaring.

Minimum 1 - 2
AVUfag/OBU/FVU
Klar fra jan. 19.
Fra aug. 19 udvides
fagrækken/tilbuddet.

AVU viceforstander
VEU konsulent

Automatiske varsler afløses
af ugeopfølgning ud fra
fraværsudtræk.
Den enkeltstående
fraværssamtale afløses af
et samtaleforløb over et
par uger.
Skriftlig komm. Mellem
lærere og vejledere gn.
Sager i Ludus.
På HF vil de forskellige hold
(danskhold)blive fordelt på
faste vejledere.
NB: Fraværssnittet.
Kernefagrækken er stort
set på plads.
Virksomhedskonsulenten +
materiale er klar til at bære
det til virksomhederne.
Procedurebeskrivelse er
under udarbejdelse.

Udbudsplanen laves og
de forskellige fag bliver
klar til at modtage
kursister.
Visitation af kursister
overvejes.
At talmateriale omkring
gennemførelse og
karaktergennemsnit bliver
brugt aktivt, som en del af
den baggrund vi arbejder
med kvalitetssikring på.

Faggrupperne klædes på
med talmateriale ved
indgangen til hvert
kursusår – og der
arbejdes med initiativer
med udgangspunkt i
dette materiale.

Talmaterialet
klargøres i
august/sep.

Viceforstandere
fagkoor.

Tallene kom for sent i dette
skoleår. Skal de
understøtte faggruppernes
fokus for skoleåret, skal de
komme senest i løbet af
sep.
I fagkoor.-regi udarbejdes
forslag til tilgang,
parametre/forudsætninger,
brug af data i forhold til at
tale kvalitet og gode
undervisningstiltag.
OBS på dokumentation,
således at der laves udtræk
på samme grundlag hver
gang/hvert år.

