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SNUDEN I SPORET
Forandringens vinde er det eneste stabile at forholde sig til – skrev vi sidste år –
og er det muligt at holde ”snuden i sporet”, når forandringens vinde uundgåeligt blæser?
Ja, det er det, og det er dette, som har præget 2019. Hver eneste ansatte ved godt, at det er væksten og gennembruddet her, der gælder.
2019 blev måske ikke ligefrem gennembruddets år, men vækst på
AMU, vækst på Det Internationale område, vækst på de grønne uddannelser, vækst på Mad & Oplevelser og eksplosiv vækst på Mejeri.
Vi er godt på vej, og diverse Åbent Hus og infomøder er blevet rost og
godt besøgt.
Flere gange har vi hørt henkastede bemærkninger som ”Kold er over
det hele”, og dette fortsætter vi med. Brancherne mangler arbejdskraft, og der er så mange gode karrieremuligheder med en af vore
erhvervsuddannelser.
2019 blev året, hvor bestyrelsen gav grønt lys til den længe ventede
udvidelse af Kold Kollegiet og behov for en hal. Kollegiets udvidelse
er ren god forretning, idet vi lejer for mange penge ud i byen for at
kunne huse det øgede antal kursister og elever fra Hovedforløb og
Grundforløb. Tegninger viser nu et spændende byggeri, kommunen
lader vente på sig og økonomien skal nok falde på plads.

Med vores uddannelser fra Jord til Bord, er vi særlig forpligtet til at
passe på Moder Jord, og 2019 blev grundlaget for Bæredygtigheds
DNA på Kold. Vi skal i højere grad være selvforsynende, og dette
kredsløb er blevet etableret via forskellige arbejdsgrupper. Sidegevinsten er et samarbejde på tværs af afdelingerne, som jeg tror, Kold
aldrig har set mage til.
Digitalisering finder sit indtog. Canvas udbredes og flere virksomheder benytter sig af introer og test til deres kursusforløb. På de ordinære uddannelser er vi også i gang om, end 2020 skal blive året, hvor
Canvas for alvor anses for platformen på Kold.
Flere elever giver flere penge, og det økonomiske resultat ligger omkring en halv million. Det er bestået, og dette samtidig med, at vi ser
på forbedring af studiemiljøer. Ikke mindst har vi på Mejeri udskiftet
de 30 år gamle møbler – og vi fortsætter med at skabe smukkere
rammer med højt til loftet på Kold.

Vækst havde også i 2019 den højeste prioritet i afdelingen, og vi så de
nye tiltag som bl.a. et Task Force på tværs af afdelinger, som en stor
gevinst. Videndelingen og de relationer der dannes i gruppen har
bidraget til nye idéer og tiltag som kan effektueres i afdelingen.
Afdelingen kom godt i gang med at få digitaliseret al materiale, og dertil
hørende e-læringsforløb. Der er blevet lavet merit-forløb for elever som
kommer til skolens med overgangskrav, så vi kan tilbyde dem ekstra
curriculum-aktiviteter, så de kan tilegne sig ekstra viden.
Der blev i 2019 etableret samarbejde med bl.a. Odense kommune og
arbejdsmarkedets parter om at udbyde et rekrutterings- og opkvalificeringsforløb sammen med STAR som projektunderstøtter. Som forgang
til dette har der været udbudt forløbet ”Tid til karriereskifte” som er et
projekt med samme mål, nemlig at rekruttere til branchen – enten som
beskæftigelse eller uddannelse.

For at sikre bedre økonomi i forbindelse med afvikling af hovedforløb for
ernæringsassistenter, blev der lavet ny plan for hovedforløbene. I praksis betyder det, at vi ”rystede posen” og lavede en model hvor eleven
skal have et forårs- og et efterårsforløb, inden de skal på 3. hovedforløb. Det vil bevirke, at størrelsen på holdene bliver optimeret og deraf
forbedres økonomien. Men bedst af alt et bedre forløb, da eleverne har
flere elever at spejle sig i og lære af. Vi tror på, at forløbet på sigt skal
blive rentabelt.
Der har været pæn aktivitet på kursussiden i 2019, og der er lavet aftale
med Comwell om at udbyde en del kurser i 2020 inden for bl.a. dessertarbejde, brød og kager, bæredygtighed samt en elevkonkurrencer.
I 2019 oplevede vi desværre et fald i tegnende antal uddannelsesaftaler
for gastronomuddannelsen. I den forbindelse har vi i afdelingen holdt
møde om, hvordan vi kan ”komme tilbage på sporet”. Der er blandt
andet blevet arbejdet på muligheder for at optimere praktikpladssøgningsforløbet ”Vejen til praktikplads”. Der vil i 2020 være øget fokus
på arrangementer, hvor branchen inviteres ind og møder vores elever.

Tre års målrettet profileringsarbejde har medført, at 2019 blev året med
flest årselever på Kold Tekniske Gymnasium nogensinde. Ved udgangen
af 2019 var der tilmeldt godt 220 elever på HTX – siden 2017 en fremgang på ca. 25%. Set i lyset af, at konkurrencen fra de andre odenseanske gymnasier er skærpet samt et øget fokus på flere unge til erhvervsuddannelser, skal vi være stolte og glade over fremgangen.
Vores ”nystartede” Designstudieretning er kommet godt fra land og har
hhv. 14 og 15 elever på 1. og 2.g. Linjen har især tiltrukket piger, og sammenlæst med eSport (drengeklasse) har dette givet en god kønsfordeling
i klasserne.
På eSports studieretningen er der tilsammen på 1. 2. og 3.g 40 elever,
hvilket har betydet investering af ekstra spilstationer, og i 2020 udvidelse/ombygning af eSportsfaciliteter. eSport på Kold Tekniske Gymnasium
har været en god satsning, og i det Fynske eSportsmiljø er vi et anerkendt
sted med et professionelt setup.

Sundhed & Idræt er stadig meget populær og de sidste to år har ca.
35/40 elever valgt studieretningen efter grundforløbet. Af de nuværende
80 elever på sundhed & Idræt har vi 9 eliteidrætselever som morgentræner i egen klub tirsdag og torsdag morgen – pt. inden for fodbold, håndbold, ridning og golf. Det er målsætningen, at vi hvert år kan
tiltrække 5/10 eliteidrætselever som ønsker at benytte vores morgentræningsmuligheder.
I det tidlige forår 2019 blev HTX udtaget til tilsyn pga. manglende løfteevne i perioden 2014/2017. Med sparring fra læringskonsulenter blev
der i løbet af 2019 udarbejdet en rapport, som beskriver indsatser inden
for flere områder, som tilsammen forhåbentligt skal øge løfteevnen på
HTX de kommende år. Rapporten blev godkendt i december 2019.

I 2019 ansatte Kold ny uddannelsesleder på Jordbrug & Natur. For
hende har det med hendes egne ord været en spændende rejse, men
også en stor omvæltning i forhold til den rejse hun forlod. At komme til
en lille skole med helt nye arbejdsformer og en klar dagsorden: VÆKST.
Nok taler alle skoler om vækst, men på Jordbrug er der ingen tvivl, vi
ikke bare VIL vækste, vi SKAL vækste.
Vores uddannelsesleder skriver følgende: Jeg blev mødt af et personale
der tog rigtig godt imod mig, men som også udtrykte helt klare forventninger til, at sammen skulle vi lykkes med at få Jordbrug til at blomstre.
Vi fik godt med tilmeldinger efter sommerferien, og kom godt fra land,
men turen viste sig at være stormfuld. Derfor var det guld værd, at vi
havde prioriteret fokus på særlig pædagogsk støtte, hvilket gjorde at vi
fik eleverne godt med i land. Gennemførelsen blev høj, men efterspørgelsen fra branchen var MEGET mindre end normalt, hvilket har resulteret i skolepraktik – særligt på anlægsgartner. Formodentlig hænger det
sammen med den kvote, der har været, således branchen nu kun venter
på forår, før de for alvor tegner kontrakter.

Vi fik så småt begyndt på digitalisering af vores undervisningsforløb,
hvilket vi fortsætter med ind i 2020, som gerne skulle blive året, hvor
der kommer et stort gennembrud på området.
2019 blev for Jordbrug & Natur året, hvor vi vækstede med 10 årselever, hvilket primært skyldes en højere gennemførelse/mindre frafald.
Det er glædeligt, for hvis ikke vi formår at lykkes med de elever, der har
søgt ind, så hjælper det ikke noget at tiltrække flere elever. Nu skal vi
sikre, at der også er en høj overgang til hovedforløbet, så er vi på rette
kurs. Fremtiden kender vi ikke, men vi er selv med til at skrive det næste
kapitel i bogen – og det bliver ikke en rejse i hængekøjen! Der skal fokuseres og prioriteres, så vi får skabt en afdeling, der oser af gejst, vilje og
kvalietet.

På skolens mejeriafdeling blev der i 2019 optaget 130 grundforløbselever,
inkl. 13 svenske elever, mod 128 inklusive 16 svenske elever i 2018. Antallet af færdiguddannede mejerister var 58 i 2019 mod 66 i 2018. Der var også
i 2019 undervisere, der valgte at søge nye udfordringer. Men i 2019 var der
efterhånden hos lærerne opbygget meget kompetence, så året forløb tilfredsstillende på den front. Samarbejdet med mejeribranchen var igen i 2019 rigtig
god, og ligeledes dialogen mellem skolen og de elevansvarlige på mejerierne.
Jeg har i år valgt at uddybe de Internationale aktiviteter i 2019:
De fleste aktiviteter i 2019 fandt sted på Malta. En lærer startede året med et
tredages EU finansieret job shadowing forløb hos Malta Dairy Products. Derefter finpudsede vi og afsendte et tilbud på 4 ugers kursus for alle ansatte på
Maltas eneste mejerikæde i ”Basic Dairy”. Kurset blev delvist finansieret af
EU. Det blev fulgt af et 2 ugers kursus i produktion af yoghurt for alle produktionsmedarbejdere i efteråret, samt en lærer på konsulentarbejde.
Danida: Den største enkeltstående ordre i 2019 kom i stand via et produktivt samarbejde mellem Dalum, Slagteriskolen, Absalon og Kold omkring et
kursus i drift af erhvervsskoler for det vietnamesiske undervisningsministerium. De 25 deltagere fra ministerier, private virksomheder og skoler inden
for fødevarer blev præsenteret for det tætte samarbejde mellem private
virksomheder og skoler i Danmark f.eks. organisering af praktik, feedback fra
industri og fagforening m.m. Vi har lagt et program og budget for et lignende
kursus i august 2020 og fået tilsagn fra Danida om finansiering. I samarbejde
med Danida vil vi forsøge at sælge dette kursus til andre udviklingslande som
f.eks. Indonesien.

Skandinavien: I oktober kom svenske Norrmejeri på kursus i nyt udstyr. Der
er et stort potentiale for Kold i Norge og Sverige. Vi besluttede at intensivere
fokus på Skandinavien, i første omgang med besøg hos Kavli, efterfulgt af et
besøg fra Tine Mejerierne hos os i Odense samt tilmelding til mejerimessen
i Malmø maj 2020. Vi organiserer kurserne på begge norske mejerikæder
efter: 1. Malta-modellen: vores lærere underviser alle ansatte på mejeriet i
Norge i generelle emner som ”hygiejne og sikkerhed” eller ”grundlæggende
mejerikundskab”. Og 2.: Få udvalgte ansatte kommer på specialiseret kursus i
Danmark i f.eks. ”probiotisk yoghurt” eller ”nyt udstyr”.
Indien: Efter en lang opstart kom der fire hold fra Indien i slutningen af 2019.
Kurserne har været: ”Hvordan man etablerer osteproduktion”, ”probiotisk
yoghurt” og ”hands-on arbejde med forskellige mejeridiscipliner for universitetsstuderende” (sidste 2 kurser finansieret af Verdensbanken). I Indien har
der været mest afsætning på uddannelsesinstitutioner, hvor vi kan supplere
deres akademiske mejeriuddannelser på højt niveau med hands-on træning
i verdens bedste træningsmejeri efter samme model, som den vi har med
Københavns Universitet.
Største ordre fra Indien har været fra den multinationale fødevarevirksomhed
Olam med hovedsæde i Singapore. De har betalt for 2 kurser, dels en generel
introduktion til alle mejeriprodukter i deres portfolio for mellemledere og
sælgere, og dels et strategi-kursus for direktører fra hele verden med titlen
”Noise in the Dairy Market”.

Kollegiet har igennem året oplevet en fast og større belægning især på
Kursusafvikling, og derfor har efteråret 2019 været et arbejde med
fokus på beskrivelse og dokumentation af udvidelse af Kollegiet.
Der er taget hensyn til de flere elever og dermed behovet for øget antal
lounge-områder, optimerede forhold for kursister og indskrivning,
forskellige slags værelsestyper - kombineret med det mulige inden for
den givne økonomiske ramme.

Teamets faste personale blev yderligere involveret på tværs af undervisningsafdelingerne, hvilket har gjort det muligt at supplere med
ansættelse af en Aktivitetsmedarbejder. De tre udøvende på fritidsområdet har nu fået en endnu bredere spartel af fritidstilbud, som kan tilfredsstille de forskellige aldersgrupper af elever og kursister, der bookes
på Kollegiet.
Ved årets udløb gennemførte Kollegiet den interne ETU med meget
flot resultat. Hele 95 % af alle respondenter var enten tilfredse, meget
tilfredse eller yderst tilfredse. Der var selvfølgelig nogle fokusområder
på det tekniske område, vi på Kollegiet i fællesskab med Bygningstjenesten vil samarbejde omkring og dermed gøre studiemiljøet endnu mere
attraktivt.

KVALITET
På Kold College arbejder vi systematisk og målrettet med kvalitetsarbejdet. Med vores kvalitetsledelsessystem og årshjul sikrer vi, at kvalitetsdokumentation og synliggørelse af arbejdsgange i skolens ydelser har
stort fokus til glæde for elever, medarbejdere og aftagere i de erhverv
Kold College uddanner dygtige folk til.
I praksis fungerer kvalitetsledelsessystemet som støtte for det at arbejde
systematisk med evaluering, udvikling, forbedring af effektiviteten og
implementering af nye metoder eller processer. I 2019 har der været
fokus på at forbedre gennemskueligheden af systemet og årsrytmen i de
systematiske kvalitetstiltag, som gennemføres på Kold.
Den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) blev i 2019 som noget nyt
håndteret af STIL. Resultaterne fremgår på Uddannelsesstatistik.dk samt
på skolens hjemmeside. VTU blev som vanligt gennemført i regi af ESBnetværket med hjælp fra Ennova A/S. Resultaterne kan ligeledes ses på
skolens hjemmeside.
Foruden de obligatoriske trivsels- og tilfredshedsundersøgelser blev der
i 2019 blevet gennemført intern evaluering af undervisning, grundforløbet på HTX, brobygningsforløb og skolehjem (Kold Kollegiet). Yderligere
blev der i efteråret som noget nyt gennemført en kvalitativ evaluering af
GF1 elevernes oplevelse af kvaliteten af skolens introduktionsforløb. Der

arbejdes videre med resultaterne i 2020 for at optimere introduktionsforløbet med henblik på større trivsel og øget fastholdelse.
Som beskrevet under afsnittet om Kold Tekniske Gymnasium blev
gymnasiet udtaget til tilsyn pga. utilfredsstillende løfteevne i perioden
2014/2017. Området er således et fokuspunkt på Kolds selvevaluering
for 2019/2020.
Selvevaluering og opfølgningsplan for 2019/2020 blev godkendt af Kolds
bestyrelse på bestyrelsesmødet i juni 2019. Planen er offentliggjort på
skolens hjemmeside.
År 2019 blev også året, hvor Handlingsplan for Øget Gennemførelse
(EUD) blev udarbejdet for sidste gang i sin nuværende form. Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet (STUK) vil fortsat føre tilsyn med kvaliteten
af erhvervsuddannelserne og de 4 klare mål, men skolerne har friere
rammer for beskrivelsen af kvalitetsarbejdet. Der arbejdes således på en
procedure/form, hvorpå bestyrelsen mindst en gang årligt orienteres om
status på mål og kvalitetsindikatorer på Kolds erhvervsuddannelser såvel
som Kold Tekniske Gymnasium.

DET INTERNATIONALE ARBEJDE
I 2019 sendte Kold igen mange elever og lærere til udlandet, ligesom vi
bød mange gæster fra vore samarbejdspartnere i udlandet velkommen.
Aktiviteterne i Erasmus+ fordelte sig i 2019 således:
Fra Mad & Oplevelser var 17 grundforløbselever på et treugers kombineret skole- og praktikophold i Italien, 1 elev var i Frankrig.
Fra Jordbrug & Natur var 16 grundforløbselever og 1 lærer i Irland. Eleverne var i praktik som landmand eller dyrepasser i fire uger. Vi havde her
næsten hele vores EUX klasse med.
Ligeledes fra Jordbrug havde vi 4 elever i Spanien, 1 i Holland og 1 i England, ligeledes i fire uger.
I foråret 2019 havde vi også 2 lærere på udveksling (Job-Shadowing).
Den ene var i Holland på en skole, mens den anden var på Malta på et
mejeri.

Vi havde også elever på besøg her på Kold. På Mad & Oplevelser havde vi
10 elever og 1 lærer på besøg fra Italien, de var her i 1 måned. Vi havde
ligeledes 10 elever og en lærer fra Slovenien i 4 uger og 4 elever fra Portugal i 8 uger. Eleverne arbejdede i restauranter i Odense, mens lærerne
var på inspiration og besøgte skolen, virksomhederne. Fra Slovenien var
der også 5 lærere her i 1 uge, i Job-Shadowing.
På Jordbrug & Natur havde vi besøg fra Finland, hvor vi havde 2 anlægselever i 4 uger.
Endelig er der lavet mange aftaler om elever og lærere, der kommer til
Kold College i 2020, hvor det også er planen, at vi skal have mange elever
og lærere afsted.

AFDELING FOR DIGITALISERING
OG E -LÆRING
Når vi i digitaliseringsafdelingen kigger tilbage på 2018, er der blandt
andet arbejdet med:
Marketing/kommunikation
I marketing og kommunikation er fokus på væksten og på at vise, at Kold
er den rette mulighed for de kommende studerende. Der sker primært
gennem de sociale og digitale medier, hvor video er et bærende element.
Vil arbejder naturligvis løbende med optimering af den nye visuelle ID og
den nye hjemmeside.

It-afdelingen har som en del af digitaliseringsafdelingen fået en bredere portefølje af opgaver. Det betyder, at afdelingen nu understøtter
digitalisering på tværs af skolen, funktioner og arbejdsområder. Vi har
blandt meget lavet nyt intranet, nyt kantinesystem og en større udskiftning af smartboards til skærme i en stor del af undervisningslokalerne. Vi
arbejder desuden med at få systematiseret vores indkøb, så der bliver en
naturlig rotation og udskiftning af vores udstyr.
E-læring
Udrulning af e-læring forsætter frem mod afdelingernes mål om, at alt
undervisningsaktivitet skal være overflyttet til Canvas i 2020.

KOLD I TAL
FÆRDIGUDDANNEDE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE
Antallet af færdiguddannede elever fra erhvervsuddannelserne på skolen i 2019 var på i alt 220 elever mod 227 elever i 2018.

SKOLENS SAMLEDE ANTAL ÅRSELEVER
I 2019 blev aktiviteten på skolen i alt på 843 årselever mod 827 årselever i 2018.

ANTALLET AF INDGÅEDE PRAKTIKAFTALER
Antallet af praktikaftaler i 2019 blev på 388 mod 431 året før.

SKOLEPRAKTIK.
I 2019 havde vi 14 årselever i skolepraktik samlet set på alle områder
mod 12 i 2018. Det er fortsat et tilfredsstillende niveau, da det trods en
lille stigning fra 2018 generelt er lavt.

FÆRDIGUDDANNEDE
Anlægsgartner
Anlægsgartnerassistent
Bager
Brødbager med profil

2017

2018

2019

30

21

19

4

1

2017

2018

2019

Landbrug

18

17

22

0

Gartneri

101

114

65

Mejerist

86

84

104

Gastronom – kok

35

25

27

4

2

Udgået

UDDANNELSESAFTALER

120

128

103

41

39

32

Brødbager

1

2

2

Tjener

Gastronom med
specialet kok

59

56

74

Bager

72

61

62

I alt

438

431

388

Gastronomassistent

3

3

0

Landmand

1

3

6

Landbrugsassistent

7

0

0

2017

2018

2019

Mejerist

69

65

58

Jordbrug

191

138

148

Mejerioperatør

0

3

2

Levnedsmiddel

232

212

187

Tjener

21

22

16

Mejerist

110

118

115

Væksthusgartner

20

21

14

HTX

174

182

208

Væksthusgartnerassistent

7

3

0

I alt

261

227

220

SAMLEDE ELEVTAL (ÅE)

AMU/ÅU/IV

34

33

45

Skolehjem

127

144

140

Skolen i alt

868

827

827

BESTYRELSEN

Fødevareforbundet NNF
Formand Lars Gram (næstformand)

Lærerrepræsentant
Karsten Lade

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Gårdejer Thomas Johansen (formand)
VP Søren Jensen

3F
Faglig sekretær Lone Pedersen,
3F Sydfyn

Repræsentant for
teknisk administrativt personale
Værkstedsassistent Torben Helding Madsen

HORESTA, Syddanmark
Hotelejer Steen Sørensen

Selvudpegning
Direktør Axel Bay-Petersen

Gartneri-, Land- og
Skovbrugets Arbejdsgivere
Produktionsplanlægger Ena Måhr

3F GOPS
Formand Charlotte V. Petersen,
3F Odense GOPS

Repræsentanter for elever og studerende
HTX-elev Philip Kalmar Damgaard Pedersen
Anlægsgartnerelev Patrick Welcher

Fødevareforbundet NNF
Afdelingsformand
Paul Fruergaard Sørensen

Odense Kommune
Claus Skjoldborg Larsen

