
                

 
 

KVALITETSREGNSKAB 2020 
 

 

Kvalitetsregnskabet beskriver resultaterne af skolens kvalitetsindsatser i 2020 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 fortsat i 2020 Kolds højest prioriterede strategiske pejlemærke. 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 

 

Mål 1 i de fire klare mål i EUD reformen er, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. 

og 10. klasse. Søgning direkte fra 9./10. klasse med EUD som 1. prioritet har de seneste tre år været 

stigende1, og er fra 2018 til 2020 steget med hele 40 %: 

 

Årstal 2018 2019 2020 

Antal ansøgninger 82 99 115 

 

Kolds ihærdige indsatser for et øget samarbejde med grundskoler, efterskoler og kommuner samt 

forbedringer af Åbent Hus, infoaftener, brobygningsforløb mm. ser dermed fortsat ud til at give værdi. 

Disse arrangementer måtte dog gennemføres virtuelt i efteråret 2020 på grund af nedlukningen. Det bliver 

interessant at se, om dette får indflydelse på optagstallene i 2021. 

 

Kolds mål for antal årselever på EUD var 475 årselever i 2020, mens målet for HTX var 220 årselever (her 

henvises til det mål, som blev formåleret i ledelsens resultatlønskontrakter). Disse mål blev nået med 

samlet 487 årselever på EUD og 221 årselever på HTX2: 

 

Årstal 2018 2019 2020 

Antal årselever EUD 446,83 439,52 487,32 

Antal årselever HTX 182,17 208,55 220,82 
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I Kolds virksomhedsplan for 2018 – 2020 var målet i gennemsnit for Kold en vækst på 4 %. Opgjort i 

årselever opnåede Kold en vækst fra 2018 til 2020 på 9 % på EUD og 21 % på HTX, og således er målet for 

vækst i 2020 opnået. 

 

FASTHOLDELSE/FULDFØRELSE 

 

Frafald på GF og 1.g. 

 

Øget fastholdelse og mindre fravær var også i 2020 et af Kolds strategiske fokuspunkter samt yderligere et 

fokuspunkt på skolens selvevaluering- og opfølgningsplan. Kold arbejdede i 2020 mod følgende mål: 

 

 Samlet på Kold EUD må frafaldet på GF1 ikke overstige 10 % i 2020. 

 Samlet på Kold EUD må frafaldet på GF2 ikke overstige 15 % i 2020. 

 På Kold Tekniske Gymnasium må frafaldet på 1g ikke overstige 2 % i 2020. 
 

 2019 20203 

Frafald GF1 4, 0 %  6,2 % 
Frafald på GF2 13,7 %  16,5 % 
Frafald på Kold HTX i 1.g. 2,3 %  4,8 % 

 
Desværre ser frafaldet på både GF1, GF2 og i 1.g. ud til at være stigende fra 2019 til 2020, og målet for 
frafald opnås kun på GF1. Det er uvidst, om Corona har indflydelse på det øgede frafald. Vejlederne såvel 
som lærerne havde dog fokus på fastholdelse af elever også under den virtuelle undervisning - under de 
vilkår, som dette medførte. 
 
Der vil fortsat være fokus på frafaldet på GF fremover. 
 
Frafald på HF på EUD 
 

Udviklingen i frafaldet på HF har fra 2017 til 2019 været positiv med henholdsvis 5,2 %, 4,9 % og 2,4 %4. I 

2019 ses således en halvering i frafaldsprocenten i forhold til 2018 overordnet på alle uddannelser.  

Ser man på frafaldet på de enkelte uddannelser i 2019, er gastronom det eneste uddannelsesområde, som 

havde frafald (uden omvalg) tre måneder efter uddannelsesstart (5,8 %).  

 

Der findes desværre ikke opgørelser af frafald på HF i 2020 i Uddannelsesstatistik.dk pt.  

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

Med den nye Trepartsaftale kommer der yderligere fokus på, at eleverne skal opfatte deres start på GF1 eller 
GF2 som starten på en længere uddannelse og således ikke opfatte GF2 som et afsluttet uddannelsesforløb 
i sig selv. De faglige udvalg og ungdomsinstitutionernes ansvar øges i denne henseende og ministeriet har 
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opsat tydelige mål: 60 % af eleverne har en læreplads 15 uger efter start på GF2, og 80 % af eleverne har 
læreplads efter endt GF2. 
 

Overgang fra GF til HF er for Gastronom udpeget som fokusområde på skolens selvevaluering- og 

opfølgningsoversigt for 2020/2021. I 2019 lå frafaldet i overgangen fra GF til HF efter tre måneder på 31,7 

%, hvilket dog er en forbedring i forhold til 2018 (37,3 %)5. Der findes pt. ikke tal for 2020, men målet som 

beskrevet i selvevaluerings- og opfølgningsplanen er at opnå en overgangsfrekvens på Kold Mad & 

Oplevelser samlet set på 75 %. 

 
Frafald fra uddannelsesstart til HF på EUD 
 
Beregninger for de seneste tre målinger i Uddannelsesstatistik viser en positiv udvikling i frafaldet fra 
uddannelsesstart til HF fra 2016-2018 (som er den seneste opgørelse i Uddannelsesstatistik).  
 

År HF på SKP HF med 
uddannelsesaft. 

Ikke i HF - 
Frafald efter 
grundforløbet 

Ikke i HF - 
Frafald under 
grundforløbet 

Ingen aftale, 
men har haft 

2016 8,9 % 37,1 % 20,9 % 27,3 % 5,5 % 

2017 5,5 % 42,1 % 22,9 % 22,9 % 6,2 % 

2018 4,9 % 49,4 % 17,1 % 19,6 % 9,0 % 

 
Den positive udvikling forventes at fortsætte, da Kold Mad & Oplevelser som tidligere nævnt har indsatser 
målrettet overgangen fra GF til HF, og det desuden er et indsatsområde på Kold at skabe tættere 
samarbejde med brancherne på alle uddannelser.  
 
Yderligere forventes det, som tidligere nævnt, at den nye Trepartsaftale vil få en positiv effekt på 
gennemførelsen. 
 
Indgåelse af praktikpladsaftaler 
 
I 2020 blev der i alt indgået 447 uddannelsesaftaler mod 388 i 2019. Målet var 415 ordinære aftaler, og 
dette blev således nået. 
 
Antal uddannelsesaftaler bliver opgjort månedligt og præsenteres for bestyrelsen hvert kvartal. 
 
Tekniske Gymnasium 

 

Tal fra Uddannelsesstatistik viser, at 22 elever faldt fra i skoleåret 2019/2020 (alle årgange) mod 21  

året før.  

 

Kold Tekniske Gymnasium har arbejdet på at fastholde eleverne og har ikke mindst haft fokus på 1.g, hvor 

man typisk oplever det største frafald. Således er der på baggrund af elevernes egne evalueringer af 

                                                           
5 Uddannelsesstatistik.dk 



 
 

 
 

grundforløbet blandt andet etableret makkerskabsordninger med henblik på at skabe et trygt læringsrum. 

Mere om dette under afsnittet om systematiske evalueringer. 

 

Tolv måneder efter optagelse i 1.g. ser frafaldstallene for Kold således ud6: 

 

Institution Uddannelse 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Kold College Htx 27,4 % 17,8 % 17,5 % 14,5 % 
 

Ovenstående vidner om, at indsatserne bærer frugt. Forhåbentlig – og forventeligt – fortsætter denne 

tendens i de kommende skoleår. 

 

Gennemførelse på Kold Tekniske Gymnasium 

 

Gennemførelsesprocenten for dimittender i 2020 blev 82 %7, og dermed blev målet om en 

gennemførelsesprocent på over 80 i 2020 nået. De mange indsatser, som fremgik af 

selvevalueringsoversigten 2019/2020 er forhåbentlig medvirkende hertil, således at en øget gennemførelse 

også vil ses de kommende år.  

 

Institution Uddannelse 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Kold College Htx 74% 77% 67% 82% 

 

 

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 2020 
 
For anden gang gennemførtes ETU’en på både EUD og HTX i 2020 af STIL selv, men i år med Aspect som 
dataindsamler og STIL som bearbejder af data.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Uddannelsesstatistik.dk 
7 Beregnet på baggrund af 67 optagede elever i 2017 og 55 afsluttede elever i 2020. 



 
 

 
 

 
ETU resultatet for EUD 
 

 
*Landsgennemsnit for 2020 er pr. 11.marts endnu ikke tilgængeligt på Uddannelsesstatistik.dk 

 
Resultatet for den samlede elevtrivsel på EUD ligger på 4,0 i 2020 – altså en lille stigning i forhold til 2019 og 
ligeledes bedre end landsgennemsnittet for 2019.  
 
Afdelingerne udarbejder i skrivende stund individuelle handleplaner for ETU resultaterne.  
 
Vedrørende forbedring af de fysiske rammer er der fortsat fokus på dette på Kold, ikke mindst med 
opførelsen af ny sportshal samt udbygning af Kollegiet. Der er dog allerede gjort meget for at forbedre 
lærings- og opholdsrum. Disse forbedringer afspejles dog ikke i resultatet i 2020. 
 
ETU resultatet for Kold Tekniske Gymnasium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samlet set steg elevtrivslen på Kold Tekniske Gymnasium i 2020 sammenlignet med 2019, og målet for 
2020 på minimum 3,8 point blev således nået. 
 

Resultat 
 Kold - EUD Landsgns. 
 2020 2019 2018 2020* 2019 

Samlet tilfredshed 4,0   3,9 3,9 - 3,9 

Hovedkategorier 
Egen indsats og motivation 4,1 3,9 4,1 - 3,9 

Læringsmiljø 3,9 3,9 4,0 - 3,9 

Velbefindende 4,2 4,1 4,3 - 4,0 

Fysiske rammer 3,7 3,7 3,9 - 3,6 

Egne evner 4,0 3,8 3,9 - 3,8 

Praktik 4,0 4,0 4,0 - Ikke oplyst 

Resultat  
(Højest mulige er 5 point) Kold College - HTX Landsgennemsnit 
 2020 2019 2018 2020 2019 

Samlet indikator:  
Jeg er glad for at gå i skole 

4,0 3,7 3,7 4,0 3,8 

Hovedkategorier 
Faglig individuel trivsel 3,8 3,6 3,7 3,8 3,7 

Social trivsel 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 

Læringsmiljø 3,4 3,5 3,5 3,6 3,4 

Pres og bekymringer 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 

Mobning 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 



 
 

 
 

Det er positivt, at både faglig individuel trivsel og social trivsel er steget. Forhåbentligt – og forventeligt – 
afspejler det, at leder, lærere og vejleder har haft fokus på både faglige tiltag og sociale tiltag tilpasset 
forskellige elevtyper. Til gengæld er det utilfredsstillende at se en tilbagegang på indikatoren 
”læringsmiljø”, som nu ligger under landsgennemsnittet. Handlingsplaner for ETU’en udarbejdes i 
øjeblikket, og der vil være fokus på dette i det kommende år, foruden fortsat fokus på de nuværende 
initiativer, som ser ud til at have en positiv indflydelse på elevernes trivsel. 
 
Virksomhedstilfredshedsundersøgelse - VTU 2020 
 
I alt besvarede 144 virksomheder årets virksomhedstilfredshedsundersøgelse, hvilket resulterede i en 
svarprocent på 48 %. Dette er en stigning i antal besvarelser i forhold til de seneste to år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Klammen viser fremgang eller tilbagegang på indeks i forhold til sidste år. 
 
Målet som beskrevet i ledelsens resultatlønskontrakter for 2020 var, at antallet af ”kritiske rapporter” ikke 
måtte overstige 8 % samlet på alle brancher. Resultatet for VTU 2020 viste, at antallet af kritiske rapporter 
udgjorde 6,25 % af det samlede antal besvarelser, og vores mål for 2020 blev således nået.  
 
Efter en flot stigning fra 2018-2019 på de grønne uddannelser ser vi dog desværre et fald i 
virksomhedstilfredsheden på samme uddannelsesområde fra 2019 – 2020. Der er taget direkte kontakt til 
de virksomheder, som har svaret kritisk på virksomhedstilfredshedsundersøgelsen, og det opleves, at der er 
en god dialog skole og virksomheder imellem. 
 
På både Jordbrug & Natur og Mad & Oplevelser fortsættes arbejdet for et tættere samarbejde mellem Kold 
og virksomhederne. Specifikke handlingsplaner til VTU’en er under udarbejdelse i afdelingerne, og der vil 
blive truffet organisatoriske beslutninger primo 2021 vedrørende de forpligtelser om lærepladsaftaler, der 
følger med den ny Trepartsaftale. 
 
MTU 
 
Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (Professionel Kapital) blev foretaget i 2018 og igen i 2020. Det er 
dermed 2. gang, at dette trivselsværktøj benyttes. 
 
Det var målet i skolens virksomhedsplan for 2018-2020, at medarbejdertrivslen samlet på Kold skulle 
forbedres med 5 %. Desværre nåede vi ikke dette mål, da skolens samlede resultat faldt fra 66,3 til 64,4 
point. 
 

Resultat 
 Kold College Landsgennemsnit 
Samlet tilfredshed   73 [-3]* 72 [0] 

Hovedkategorier 
Elevernes præstation 80 [+3] 79 [+1] 

Samarbejde 63 [-1] 65 [0] 

Information og vejledning 75 [-3] 72 [+1] 



 
 

 
 

Der er væsentlig forskel på trivslen i de forskellige afdelinger, hvorfor hver afdeling udarbejder deres egen 
handleplan for øget medarbejdertrivsel. Men overordnet set ligger Kold lavt på indikatorerne 
”anerkendelse fra kolleger” og ”samarbejde mellem kolleger”8. 
 
På Kold skal kolleger blive bedre til at anerkende hinanden, da der er ledelsens vurdering, at dette vil 
bidrage til et bedre samarbejde. Dette er målet for medarbejdertrivselsmålingen i 2022. 
Lederne skal arbejde mod adfærdsændringer, mere konstruktiv feedback og fejre successer. Det er et 
komplekst område, men det er lederens ansvar, at der arbejdes mod en mere anerkendende tilgang 
kolleger imellem. 
 
Det er besluttet, at medarbejderdagen og bestyrelsens strategiseminar 2021 skal omhandle trivsel. 
 
 
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 
 

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

skrivende stund ikke tal for 2020. 

 

Mål 3 er udpeget som specielt fokusområde i Kolds selvevalueringsplan for 2020/2021. Der arbejdes 

således mod bedre undervisningsdifferentiering, tydligere vejledning om EUX til både elever og 

virksomheder, højere kvalitet af screening og opstartssamtaler samt tilbud om påbygningsfag. 

 
Kold Tekniske Gymnasium 

 

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

skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan). På HTX 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. 

 

Opgørelser for 2019 viste, at Kold Tekniske Gymnasium overordnet set var på linje med det forventede 

karakterniveau. Dog sås i 2019 en signifikant difference på niveauet for skriftlig fysik og skriftlig matematik i 

forhold til socioøkonomisk reference. Disse tal er ikke tilgængelige på Uddannelsesstatistik.dk for 2020, 

men det forventes, at de er forbedret siden sidste år. 

 

                                                           
8 Lavt i forhold til landsgennemsnittet, som omfatter alle typer virksomheder. Dette er kendetegnende for langt de 
fleste uddannelsesinstitutioner. 



 
 

 
 

 HTX er dog udtaget til yderligere undersøgelse af eksamenskarakterer på baggrund af en screening i 

efteråret 2020 med begrundelsen, at ”elevernes eksamensresultater ligger blandt de laveste tre pct. på 

landsplan målt som et gennemsnit for perioden 2018-2020 og for året 2020”9. Området er medtaget på 

skolens selvevaluerings- og opfølgningsplan for både 2019/2020 og 2020/2021 og indsatser for at hæve 

elevernes faglige niveau pågår således allerede nu. Dette arbejde fortsætter i 2021. 

  

 
ØVRIGE SYSTEMATISKE KVALITETSUDVIKLINGSINDSATSER I 2020 
__________________________________________________________________________________ 
 
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 eller virtuelt (i perioder med nedlukning på grund af Corona), og resultaterne følges op først 
på klassen lærer/elever, derefter leder/lærer og slutteligt i lærerteamet.  
 
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 2020 for 3. 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 er udarbejdet en progressionsplan for mundtlighed, fordi mange elever er usikre og utrygge ved 

fremlæggelser, får for lidt ud af det når deres klassekammerater fremlægger og ofte er nervøse for at 
sige noget forkert. Progressionsplanen for mundtlighed hænger også sammen med et ønske om et 
kulturforandrende arbejde med henblik på at skabe grobunden for ”en fejl er fedt, for det lærer vi af” – 
kultur. 

 Makkerskabesordningen er styrket og forbedret. Ordningen er fortsat populær. 
 Studieretningsdagen hvor 1g eleverne får præsenteret de forskellige studieretninger er kortet ned til ½ 

dag, fordi det er et fåtal af eleverne, som ændrer mening. De fleste er afklaret på forhånd. 
 
Evaluering af GF1 på EUD 
 
Uddannelseskonsulenterne evaluerede i efteråret 2019 GF1 ved hjælp af fokusgruppeinterviews med 
eleverne. Fokus var kontakten med eleven inden skolestart og elevens oplevelse af introforløbet. 
 
I 2020 havde EUD/EUX to arrangementer i forløbet på tværs af klasser efter ønske fra eleverne. 
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Der skal fortsat i 2021 arbejdes på preboarding af eleverne. 
 
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 2020 blev der dog ikke gennemført evalueringer, da mange elever var hjemsendt i længere perioder.  
 
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. 
 
I 2020 (februar og marts) besvarede 36 elever evalueringen på HTX med meget flotte resultater. 
 
På EUD har der været gennemført evaluering af de virtuelle brobygningsforløb afdelingsvist som det har 
givet bedst mening under nedlukningen.  
 
 

/marts 2021 


