
                

 
 

 

KVALITETSREGNSKAB 2019 
 

 

Kvalitetsregnskabet beskriver resultaterne af skolens kvalitetsindsatser i 2019 på både EUD  

og HTX samt en generel opfølgning på de 4 klare mål på EUD og de retningsgivende mål på HTX. 

 

 

VÆKST – TILGANG OG FASTHOLDELSE 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vækst var også i 2019 et af Kolds højest prioriterede strategiske pejlemærker. Vækst opgøres her ved 

øget tilgang samt øget gennemførelse/fuldførelsesprocent. Således omfatter Kolds vækststrategi 

både mål 1 og 2 i de fire klare mål for EUD. 

 

Tilgang 

Målet for EUD var 450 årselever i 2019, mens målet for HTX var 215 årselever (her henvises til det 

mål, som fremgår i direktørens resultatlønskontrakt). Kolds ihærdige indsatser for et øget 

samarbejde med grundskoler, efterskoler og kommuner samt forbedringer af Åbent Hus, infoaftener, 

brobygningsforløb mm. resulterede i et øget elevoptag i 2019 i forhold til 2018 på 73 elever1. Trods 

denne fremgang blev nåede Kold ikke omtalte mål for antal årselever for 2019, da antal årselever ved 

årets udgang blev opgjort til 439 ÅE for EUD og 208 ÅE for HTX2.  

 

Fokus på vækst fortsætter i 2020 i overensstemmelse med skolens virksomhedsplan.  

 

Fastholdelse/fuldførelse 

Øget fastholdelse og mindre fravær var også i 2019 et af Kolds strategiske fokuspunkter samt 

yderligere et fokuspunkt på skolens selvevaluering- og opfølgningsplan. Kold arbejdede i 2019 mod 

følgende mål: 

 

 Samlet på Kold EUD må frafaldet på GF1 ikke overstige 10 % i 2019. 

 Samlet på Kold EUD må frafaldet på GF2 ikke overstige 20 % i 2019. 

 På Kold Tekniske Gymnasium må frafaldet på 1g ikke overstige 2 %. 
 
Indsatserne viste sig at bære frugt for EUD med et gennemsnitligt frafald på GF1 på 4 % og et 
gennemsnitligt frafald på GF2 på 13,7 %. På Kold Tekniske Gymnasium faldt to elever fra i 1.g., 
hvorfor vi endte med en frafaldsprocent på 2,3 %3. 
 

                                                           
1 Uddannelsesstatistik.dk 
2 Kold årsrapport 2019 
3 Egne opgørelser. Frafaldstal er primo marts ikke tilgængelige for 2019 på Uddannelsesstatistik. 



 
 

 
 

 
 
Øvrige kvalitetsindikatorer for øget fastholdelse er følgende: 
 

 Frafald i overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet på EUD. 

 Tallene er primo marts ikke offentliggjort for 2019 på Uddannelsesstatistik.dk. Tal for 2017 og 

2018 viser dog, at Kold skal have fokus på forbedringer på dette område, og der blev således i 

efteråret 2019 igangsat en proces for at øge overgangen til HF på gastronomuddannelserne. 

Området er udpeget som fokusområde på skolens selvevaluering- og opfølgningsoversigt for 

2020/2021. 
 

 Frafaldet på HF på EUD 

 Kold havde ikke i 2019 sat specifikke mål på dette område, og tallene er pr. primo marts ikke 

offentliggjort i Uddannelsesstatistik for 2019. Udviklingen fra 2017 til 2018 var dog positiv og for 

Kolds vedkommende bedre end landsgennemsnittet. 
 

 Frafald fra uddannelsesstart til HF på EUD 

Denne kvalitetsindikator er ikke medtaget i denne kvalitetsrapport, da de nyeste tal i 

Uddannelsesstatistik er fra 2017. 
 
 Frafald på Kold Tekniske Gymnasium 

      Tal fra Uddannelsesstatistik viser, at 21 elever mod 25 året før faldt fra i skoleåret 2018/2019 (alle 

årgange). Fastholdelse er som nævnt en del af skolens vækstdagsorden og øget gennemførelse på 

Kold Tekniske Gymnasium er et fokusområde på skolens selvevaluerings- og opfølgningsplan for 

2019/2020. Det tyder på, at de tiltag, som er blevet igangsat har en positiv virkning og det er en 

forventning, at målet om en gennemførelsesprocent på over 80 nås i 2020. 

 

 

TRIVSEL OG TILFREDSHED 

__________________________________________________________________________________ 

 

Trivsel og tilfredshed opgøres ved de systematiske evalueringer ETU, VTU og MTU. Foruden at være et af 

Kolds strategiske fokuspunkter er trivsel og tilfredshed også mål 4 i de klare mål for EUD samt mål 3 i de 

retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. 

 

Elevtrivselsundersøgelse - ETU 2019 
 
For første gang gennemførtes ETU’en på både EUD og HTX i 2019 af STIL selv, med Ennova som 
dataindsamler og STIL som bearbejder af data. Data offentliggøres på Uddannelsesstatistik.dk i løbet 
af foråret, men STIL udarbejder ikke en egentlig trivselsrapport for skolerne.  
 
Tidligere gennemførte Kold elevtrivselsundersøgelsen i samarbejde med Ennova.  Ennova og STIL 
benytter forskellige til at beregne resultaterne, og derfor er det i 2019 ikke muligt at sammenligne 
resultatet med 2018 på de hovedkategorier, som vi tidligere har benyttet med Ennova som 



 
 

 
 

samarbejdspartner. Det er derfor ikke muligt at afrapportere på de konkrete mål, som blev opsat i 
2018 for ETU resultatet i 2019. I stedet benyttes STIL’s indikatorer for resultaterne i 2019 med fokus 
på det overordnede resultat samt de to screeningsindikatorer i ETU’en; ”velbefindende” og 
”læringsmiljø”. 
 
ETU resultatet for EUD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet for den samlede elevtrivsel på EUD ligger på 3,9 i 2019 – samme niveau som i 2018. 
Fordelt på undersøgelsens hovedkategorier viser svarene dog en nedgang i trivslen i forhold til  
2018. Dette er overraskende i forhold til de tiltag, som er blevet gjort for at styrke trivslen  
– blandt andet ved at opgradere de fysiske rammer og arbejde med opfølgninger på elevernes  
input fra undervisningsevalueringerne.  
 
 
ETU resultatet for Kold Tekniske Gymnasium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ligesom hos EUD eleverne ligger den overordnede trivsel i 2019 på samme niveau som i 2018. 
Desværre ses en lille nedgang på tre af undersøgelsens hovedkategorier, hvilket ligeledes er 
overraskende set i lyset af flere tiltag for at forbedre studiemiljøet samt tiltag for at øge 
gennemførelsen, hvilket også burde have bidraget til øget trivsel. 

Resultat  
 Kold College - EUD Landsgennemsnit  
 2019 2018 Landsgennemsnit for  

2019 er primo marts 
ikke tilgængeligt på  
Uddannelses- 
statistik.dk.  

Samlet tilfredshed   3,9 3,9 

Hovedkategorier 
Egen indsats og motivation 3,9 4,1 

Læringsmiljø 3,9 4,0 

Velbefindende 4,1 4,3 

Fysiske rammer 3,7 3,9 

Egne evner 3,8 3,9 

Praktik 4,0 4,0 

Resultat  
 Kold College - HTX Landsgennemsnit  
 2019 2018 Landsgennemsnit for  

2019 er primo marts 
ikke tilgængeligt på  
Uddannelses- 
statistik.dk.  

Samlet indikator:  
Jeg er glad for at gå i skole 

3,7 3,7 

Hovedkategorier 
Faglig individuel trivsel 3,6 3,7 

Social trivsel 4,0 4,1 

Læringsmiljø 3,5 3,5 

Pres og bekymringer 2,9 2,8 

Mobning 4,7 4,7 



 
 

 
 

 
En generel nedgang i elevtrivslen opleves ligeledes – og også til skolernes overraskende – hos flere af 
ESB netværkets medlemsskoler, og flere har sat spørgsmål ved, om der kan være fejl i STIL’s 
beregninger. Dette er dog ikke verificeret, men der er aftalt møde ultimo marts mellem STUK og 
repræsentanter fra ESB netværket vedrørende et samarbejde om afrapporing af ETU resultater 
fremover. 
 
Virksomhedstilfredshedsundersøgelse - VTU 2019 
 
I alt besvarede 125 virksomheder årets virksomhedstilfredshedsundersøgelse, hvilket resulterede i en 
svarprocent på 40 % - en stigning i forhold til 2018, hvor 36 % af de adspurgte virksomheder 
besvarede undersøgelsen.  
 
Den samlede tilfredshed i 2019 er siden 2018 steget med 2 point, hvilket er tilfredsstillende. Dermed 
er vi tæt på vores mål om en stigning på 3 % fra 2017-2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Klammen viser fremgang eller tilbagegang på indeks i forhold til sidste år. 
 
 
Tilfredsheden var i 2018 lav blandt virksomhederne på det grønne område, og en forbedret 
tilfredshed på dette område blev derfor sat på dagsordenen som et område for yderligere 
selvevaluering og opfølgning i 2019/2020. Målet var, at antallet af ”kritiske rapporter” i 2019 ikke 
måtte overstige 10 % på alle brancher. Resultatet for VTU 2019 viste, at antallet af kritiske rapporter 
udgjorde 7,2 % af det samlede antal besvarelser, og vores mål for 2019 blev således nået.  
Isoleret set steg den samlede tilfredshed hos Anlægsgartnervirksomhederne fra 61 point i 2018 til 75 
point i 2019 og hos Gartnerierne fra 61 point i 2018 til 75 point i 2019. 
 
På både Kold Mad & Oplevelser og Kold Jordbrug & Natur fortsættes arbejdet for et tættere 
samarbejde mellem Kold og virksomhederne. Bedre information sikres ved udsendelse af 
nyhedsbreve, ligesom Kold vil gennemføre flere virksomhedsbesøg hos både nuværende og nye 
virksomheder. 
 
MTU 
 
Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (Professionel Kapital) blev foretaget i 2018 og gennemføres 
igen i 2020. Der er derfor ingen resultater for 2019. 
 
 
 

Resultat 
 Kold College Landsgennemsnit 
Samlet tilfredshed   76 [+2]* 72 [0] 

Hovedkategorier 
Elevernes præstation 77 [-1] 78 [-1] 

Samarbejde 64 [+1] 65 (+1) 

Information og vejledning 78 [+1] 71 [-1] 



 
 

 
 

 
KOLD SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE KAN BLIVE SÅ DYGTIGE, SOM DE KAN 
__________________________________________________________________________________ 
 
Mål 3 i EUD reformen – mål 1 for de gymnasiale uddannelser 
 
EUD 
 
I 2019 var der på HF Gastronom i alt 13 elever på talentspor, og på HF Mejeri var der 6 elever på 
talentspor. Det er vedtaget af UVM, at talentsporet udfases, men elever som indgik kontrakt før 
sommeren 2019, og som valgte talentsporet, gør det færdigt efter den gældende bekendtgørelse. 
 

Andelen af elever som valgte EUX var faldende på Kold fra 2018 (4,82 %) til 2019 (3,78 %). 

Uddannelseslederne for henholdsvis Kold Mad & Oplevelser og Kold Jordbrug & Natur er 

opmærksomme på dette og igangsatte i 2019 tydeligere vejledning i forhold til reglerne og 

mulighederne omkring EUX og fag på højniveau. 

 

Med henblik på generel udvikling af eleverne er der sat fokus på kvaliteten af screening og 

opstartsamtaler, således at elevernes faglige niveauer og eventuelle behov afdækkes grundigt fra 

begyndelsen. 

 

For at opretholde beskæftigelsen for nyuddannede med en erhvervsuddannelse var der også i 2019 
fokus på tilbud om erhvervsrettet påbygningskompetencer og efteruddannelse, således Kold hele 
tiden kan imødekomme branchens behov.  
 
Kold Tekniske Gymnasium 

 

På de gymnasiale uddannelser er kvalitetsindikatorerne anderledes end på EUD på dette område 

(alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan). Her måles på skolens løfteevne, fagligt 

niveau og eksamensresultater – samt særkørsel ved socialøkonomisk baggrund. Disse 

kvalitetsindikatorer evalueres på Kold på faggruppemøder i august måned, hvor den 

faggruppeansvarlige sikrer, at emnet er på dagsorden, og at der følges op på udviklingspotentiale. 

 

Fokus blandt disse indikatorer var i 2019 studenternes karakterer sammenholdt med socioøkonomisk 

reference. I det tidlige forår 2019 blev HTX udtaget til tilsyn pga. manglende løfteevne i perioden 

2014/2017. Med sparring fra læringskonsulenter fra UVM 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.  

 

Opgørelser for 2019 viser, at Kold Tekniske gymnasium overordnet set er på linje med det forventede 

karakterniveau. Dog ses en signifikant difference på niveauet for skriftlig fysik og skriftlig matematik. 

Rektor er opmærksom på dette, og de indsatser som blev implementeret i samarbejde med UVM’s 
læringskonsulenter i 2019 forventes at få en gavnlig effekt på karakterniveauet fremover. 

 



 
 

 
 

 
ØVRIGE SYSTEMATISKE KVALITETSUDVIKLINGSINDSATSER I 2019 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nedenstående evalueringer foretages systematisk i overensstemmelse med Kolds kvalitetssystem. 
Evalueringerne foretages med henblik på løbende kvalitetsudvikling, som bidrager til både bedre 
undervisning/læring, fastholdelse og trivsel. 
 
Undervisningsevaluering 
 
Der evalueres to gange årligt med fokus på undervisningens gennemførelse. Evalueringen foretages i 
klasselokalet, og resultaterne følges op først på klassen lærer/elever, derefter leder/lærer og 
slutteligt i lærerteamet. Processen er løbende evalueret og forbedret i 2019, således at spørgeramme 
såvel som planlægning giver mest mulig mening. 
 
Tiltag for at udvikle underviserne og undervisningen er igangsat på baggrund af resultaterne. 
Udviklingspotentiale er diskuteret på MUS. 
 
Evaluering af grundforløb på HTX 
 
Evaluering af grundforløbet på HTX gennemførtes i 2019 for 2. gang. Resultaterne er analyseret af 
rektor og vejleder, og følgende forbedringstiltag er blevet igangsat med henblik på øget fastholdelse 
og bedre trivsel blandt 1.g. eleverne: 
 
 Der skal udarbejdes en progressionsplan for arbejdet med elevernes mundtlige kompetencer i 

relation til fremlæggelser/mindre foredrag. 
 Makkerskabesordningen er meget populær blandt vores 1g elever. Modellen skal styrkes og 

forbedres til de kommende nye 1g’er. 
 Studieretningsdagen hvor 1g eleverne får præsenteret de forskellige studieretninger skal 

nytænkes, så endnu flere elever får udbytte af dagen. 
 Gennemgang af elevernes udbytte af NV og PU sammenholdt med de områder/emner/værkstøjer 

som lærerene underviser i. 
 
Evaluering af GF1 på EUD 
 
Uddannelseskonsulenterne evaluerede i efteråret 2019 GF1 ved hjælp af fokusgruppeinterviews med 
eleverne. Herefter blev samtalerne analyseret med inddragelse af uddannelseslederne for de 
pågældende afdelinger. Fokus har været kontakten med eleven inden skolestart og elevens oplevelse 
af introforløbet. 
 
På baggrund af samtalerne blev der i 2019 udvalgt to fokuspunkter til forbedring: 
 

 Struktur for info af GF1 start- mere fælles mellem EUD og EUX. 

 Arbejde med videohilsen som info – give ”Tryghed i opstart”. 
 

Evaluering af Kollegiet 
 



 
 

 
 

Kollegiet evalueres to gange årligt i forbindelse med, at eleverne afslutter deres skoleophold – i 
januar og juni. Kvaliteten af deres ophold her er afgørende for den overordnede trivsel, og derfor 
følges resultatet af evalueringen tæt af Kollegielederen, som følger op på muligt 
forbedringspotentiale. 
 
I 2019 var resultatet som følger: 
 

 Generelt med ophold på Kollegiet: Hele 97 % af de adspurgte er tilfreds, meget tilfreds eller  

særdeles tilfreds. 

 Fritiden på Kollegiet: Hele 99 % af de adspurgte har været tilfredse, meget tilfredse eller  

særdeles tilfredse. 

 Oplevet stemningen som: Hele 99 % tilfreds, meget tilfreds eller særdeles tilfredse. 

 Samlet syn på Kollegiets faciliteter: Hele 95 % af de adspurgte er tilfredse, meget tilfredse eller  

særdeles tilfredse 
 
Med ovenstående resultater er fokus på at fastholde Kollegiets udbud og service. Derudover er der 
fokus på et optimalt samarbejde med skolens kantine i forhold til udbuddet af frokost og aftensmad 
til kosteleverne. 
 
Evaluering af brobygning 
 
I brobygningsforløbene møder vi potentielle elever. Det er derfor vigtigt, at vores forløb fænger 
eleverne og skaber nysgerrighed for vores fag. Fra 2018 er hvert forløb evalueret elektronisk, så vi 
løbende kan udvikle og forbedre os. Uddannelseskonsulenterne har fra efteråret 2018 fået ansvaret 
for evaluering og opfølgning på resultaterne. 
 
På baggrund af evalueringerne for 2019 er det følgende besluttet for fremtidige 

brobygningsaktiviteter: 

 Brobygningsforløbene skal indeholde alle afdelingernes uddannelser på hhv. Mad & Oplevelser og 
Jordbrug & Natur.  

 Uddannelseskonsulenterne udvikler et standardiseret forløb for at sikre ovenstående. 
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