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Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 
 
 
 
Handlingsplanen vedrører følgende erhvervsuddannelser: 
 
 
DEKRA AMU Center Sjælland 
Erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 
Brøndby 
 
DEKRA AMU Center Sydjylland 
Erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 
Vejen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne rapport er godkendt af:  
                                                        Peter Laursen, Bestyrelsesformand DEKRA 



 

Side 2 af 16 
 

DEKRA AMU Center Sjælland og DEKRA AMU Center Sydjylland fik i efteråret 2016 udbudsgodkendelsen til 
erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen i Brøndby og erhvervsuddannelsen Buschauffør i 
kollektiv trafik i Vejen. Begge uddannelser er en del af DEKRA Erhvervsskole. 
Udbudsgodkendelsen er gældende fra august 2017. 
 
Der har været afviklet følgende grundforløb 2 siden august 2017 
 
 
DEKRA AMU Center Sjælland, erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 
August 2017: 2 hold 
Januar 2018: 2 hold 
August 2018: 4 hold 
 
DEKRA AMU Center Sydjylland, erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 
August 2017: 1 hold 
Januar 2018: 1 hold 
August 2018: 1 hold 
 
 
Begge uddannelser startede første hovedforløb februar 2018. 
  
På baggrund af ovenstående findes der i denne Handlingsplan få opfølgningstal på resultatmål, da disse 
endnu ikke findes i Datavarehus. Dette betyder at analysedelen ikke alle steder kan udarbejdes. 
Handlingsplanen vil derfor i nogle af afsnittende udelukkende indeholde resultatmål for 2019. Ved 
fastsættelse af resultatmål for 2019 er der set på historiske tal fra de øvrige transportskoler til 
sammenligning.  
 
DEKRA Erhvervsskole har 11 ansatte fordelt på 7 undervisere, 1 uddannelseskoordinator, 2 chefkonsulenter 
og en uddannelseschef.  Alle 11 arbejder meget tæt sammen, - og der holdes fast EUD møde en gang om 
ugen og fælles EUD forberedelse en gang om ugen. Begge møder er lagt i skema. Dette betyder, at 
uddannelseschefen hele tiden er tæt på undervisningen og den enkelte underviser, så der løbende sker 
struktureret opfølgning på Handlingsplanens indsatsområder.  
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Klare mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet 
 
DEKRA AMU Center Sjælland 
Erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 
Brøndby 
 
   

Resultatmål 
2019 

Antal ansøgninger 
 

I alt 0 
 
Overgangskravet til hovedforløbet kræver at eleven er fyldt 18 år inden start på 1. skoleperiode, da eleven 
skal tage B-kørekort. Efterfulgt af C og C/E kørekort. 
Dog kan eleven erhverve kørekort B på en dispensationsordning for de 17-årige, dog er kørekort B først 
fuldt erhvervet den dag, eleven bliver 18 år. Fuld erhvervet kørekort B er et krav før start på kørekort C og 
C/E. Det betyder, at der kun er en teoretisk mulighed for, at man kan starte på hovedforløbet som 17-årig, - 
hvis man fylder 18 år og færdigerhverver B-kørekortet inden 1. skoleperiode. Derfor er resultatmålet 0 i 
2019. 
 
DEKRA AMU Center Sydjylland 
Erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 
Vejen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overgangskravet til hovedforløbet kræver, at eleven er fyldt 21 år inden udgangen af 1. skoleperiode, - hvor 
eleven skal erhverve buskørekort D-ep. Derfor er der ingen elever direkte fra grundskolen på denne 
uddannelse. Resultatmålet er derfor 0. 
 
 
 
 
 

  
Resultatmål 

2019 

 

Antal ansøgninger 

I alt 0 
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Klare mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb (Status 3 måneder efter gennemført 
grundforløb, for elever der er fulgt siden uddannelsesstart det pågældende år) 
 
 
Der findes ingen resultater i Datavarehus fra 2017 og 2018. Nedenstående er skolens resultatmål for 2019. 
 
 
DEKRA AMU Center Sjælland 
Erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 
Brøndby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEKRA AMU Center Sydjylland 
Erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 
Vejen 
 
 Resultatmål 2019  

I hovedforløb Uddannelsesaftale 60% 

Skolepraktik  

Ikke i 
hovedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

20% 

Frafald efter 
grundforløbet 

15% 

Ingen aftale, men har haft 3% 

Studiekompetencegivende 
forløb (eux) 

 

Status ukendt  
 

 Resultatmål 2019  

I hovedforløb Uddannelsesaftale 60% 

Skolepraktik  

Ikke i 
hovedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

21% 

Frafald efter 
grundforløbet 

15% 

Ingen aftale, men har haft 3% 

Studiekompetencegivende 
forløb (eux) 

 

Status ukendt  
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Redegørelse for resultatmål 2019 
 
Resultatmål: Frafald under grundforløbet 
 
 
Erfaringer fra de første forløb 
Erfaringer fra gennemførsel af vores første grundforløb 2 er, at en del elever falder fra uddannelsen 
allerede indenfor for de første par uger. Frafaldet sker i de første uger, da der er rekrutteres elever til 
forløbet, der mere er ”sendt” til forløbet – end motiveret til forløbet. For at undgå dette fremover, så vil vi 
gøre det endnu mere tydeligt for eleven, hvad uddannelsen indeholder og at eleven benytter et forsøg ved 
at tilmelde sig og møde op på uddannelsen blot en enkelt dag.  
Der er også elever undervejs, der bliver vejledt til anden uddannelse, hvis vi får kendskab til 
omstændigheder, der gør at eleven senere i uddannelsen ikke kan erhverve sig kørekort i de kategorier, der 
følger uddannelsen.  Dette kan skyldes misbrug, sygdom, frakendelse af kørekort eller andet. 
 
Ved ansøgning og optagelse 
Efter ansøgning til uddannelsen følges følgende procedure: 

- Informationsmøde 
- Individuel samtale 
- Evt. optagelsesprøve 
- Evt. samtale efter resultat af optagelsesprøve 
- Velkomstmøde – ud over diverse informationer så er eleverne ude at køre i henholdsvis lastbil eller 

bus på lukket område, - da vi ønsker at give eleverne en følelse af, hvad det virkelig handler om 
- Løbende kontakt over mail og sms – alle elever får tilsendt sms med ”God sommerferie” og lige 

inden start ”Vi glæder os til at se dig”. Vi mener, at det er vigtigt, at vi hele tiden er i tæt kontakt 
med den enkelte elev før start på uddannelsen.  

- Ovenstående skal sikre en genkendelighed for elever både omkring lokaler, faciliteter og ansatte på 
skolen, da den genkendelighed skaber tryghed for eleverne, når de starter på skolen. 

 
Under forløbet 
Som lille Erhvervsskole har vi mulighed for at følge den enkelte elev meget tæt. Administration, undervisere 
og leder sidder alle i samme område, hvor eleverne færdes og har undervisning. Der arbejdes med nærhed 
og opbyggelse af relationer, da dette har den største betydning for, om eleverne kommer i skole. Der er 
følgende tiltag: 

- Check in kl. 08.00 – 08.30 hver morgen med kaffe, brød og en uformel eller formel snak med 
ansatte på erhvervsskolen. Der er køkken og sofagruppe med bordfodbold i midten af området, - 
hvor alle mødes hver morgen.  

- Ved sygdom skal en fast person fra skolen kontaktes hver morgen. Hvis dette ikke sker, - ringer 
skolen retur til eleven med det samme.  

- Der tydelige regler og rammer under forløbet, - der er gennemgået og beskrevet i en elevhåndbog. 
- Der arbejdes med udgangspunkt i det praktiske og branchen gennem hele forløbet, - dette gælder 

også grundfagene. 
- Der arbejdes med traditioner og genkendelighed, - da skolen som ny skole arbejder på at skabe en 

identitet, der tiltrækker og fastholder eleven i uddannelse. 
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Resultatmål: Uddannelsesaftale  
 
Lærepladsgaranti 
DEKRA Erhvervsskole har lærepladsgaranti, - hvilket betyder, at vi sikrer, at eleven får en læreplads, - hvis 
eleven gennemfører grundforløbets 2. del. Vores erfaringer fra gennemførsel af første grundforløb 2 er, at 
eleverne blev yderst passive grundet lærepladsgarantien. Derfor har vi indført nedenstående kriterier for 
vores lærepladsgaranti fremover.  
 

- Eleven er aktiv og deltagende i undervisningen. 
- Eleven kommer til tiden og hver dag.  
- Eleven består grundforløbet, herunder gaffeltruckcertifikat (Vejgodstransportuddannelsen), 

førstehjælp og grundforløbsprøven. 
- Eleven er under hele forløbet aktivt og selvstændigt søgende efter en praktikplads. Eleven sender 

med vores hjælp minimum fem ansøgninger til relevante virksomheder, der tager lærlinge. 
- Eleven er ikke kræsen, eleven søger bredt indenfor specialerne (vejgodstransportuddannelsen) og 

trin 1 og 2 (buschauffør i kollektiv trafik) 
- Elevens lægeerklæring, straffeattest og ansøgning om kørekort bliver godkendt på borgerservice 
- Eleven har ikke personlige, fysiske eller psykiske udfordringer, der kan have indvirkning på, om 

eleven gennemfører uddannelsen 
 
Kriterierne er udelukkende fordi, at vi mener, at en aktiv søgende elev er mere motiveret og målrettet, end 
en elev der udelukkende får serveret en læreplads. Vi vil gerne sende engagerede elever ud i 
transportbranchen.  
Transportbranchen har i 2018 indført lærepladsformidling, - denne formidlingsindsats vil vi være i tæt 
dialog med. 
 
Vores resultatmål er ikke 100%, da vores erfaring er, at der er elever der får udfordringer i forbindelse med 
lægeattesten til henholdsvis B, C, C/E og D-ep kørekort. Der er også elever, der fravælger eller udsætter en 
læreplads efter endt grundforløb. Selve vores lærepladsopsøgende arbejde er beskrevet under punktet 
lærepladsopsøgende arbejde.     
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Klare mål 3: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau 
 
 
DEKRA AMU Center Sjælland 
Erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 
Brøndby 
 

 
Resultatmål 2019 
 

 
Procent 

Fuldførte med fag på ekspertniveau 
 

0 

Tilgang til fag på højere niveau end det 
obligatoriske 
 

12% 

Tilgang eux 
 

0 

Tilgang talentspor 
 

0 

 
 
DEKRA AMU Center Sydjylland 
Erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 
Vejen 
 

 
Resultatmål 2019 
 

 
Procent 

Fuldførte med fag på ekspertniveau 
 

0 

Tilgang til fag på højere niveau end det 
obligatoriske 
 

12% 

Tilgang eux 
 

0 

Tilgang talentspor 
 

0 

 
 
 
Resultatmål 2019: Tilgang til fag på højere niveau end det obligatoriske 
 
Vores erfaring er, at eleverne på vores to uddannelser har svage faglige forudsætninger for grundfagene it, 
dansk og naturfag. En stor procentdel af vores elever er til optagelsesprøve for at komme ind på 
grundforløbet. Derfor er et F niveau for de fleste en udfordring.  
Men vi har også en lille gruppe elever, som vi kan løfte et niveau højere end det oblgatoriske. Vi arbejder 
hele tiden med afsæt i transportbranchen i grundfagene, hvilket motiverer eleverne til at arbejde med 
grundfagene, og vi kan derfor løfte en del af dem til højere niveau end det obligatoriske.   
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Klare mål 3: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
 
Beskæftigelsesfrekvensen på begge uddannelser er høj. På Vejgodstransportuddannelsen var 
beskæftigefrekvensen for nyuddannede i 2016 0,96 og samme år var det 0,96 for Buschauffør i kollektiv 
trafik (tidligere personbefordring). Transportbranchen efterspørger arbejdskraft bl.a. grundet øget vækst 
samt afgang af gamle chauffører. De faglige organisationer i transportbranchen er i alle dele af landet 
særdeles aktive omkring en fremtidig mangel på arbejdskraft inden for transportområdet. Derfor ventes 
der en fortsat høj beskæftigelsesfrekvens.  
 
 
Klare mål 4: Elevernes trivsel 
 
DEKRA AMU Center Sjælland 
Erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 
Brøndby 
 
 2018 2019 

 Resultatmål Resultatmål 

Elevtrivsel (Generel indikator) 4,1 4,2 

Egen indsats og motivation 4,2 4,2 

Egne evner 4,0 4,0 

Fysiske rammer 3,7 3,8 

Læringsmiljø 4,2 4,2 

Praktik  3,8 

Velbefindende 4,5 4,5 
 
 
DEKRA AMU Center Sydjylland 
Erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 
Vejen 
 
 2018 2019 

 Resultatmål 
 

Resultatmål 

Elevtrivsel (Generel indikator) 4,1 4,2 

Egen indsats og motivation 4,2 4,2 

Egne evner 4,0 4,0 

Fysiske rammer 3,7 3,8 

Læringsmiljø 4,2 4,2 

Praktik  3,8 

Velbefindende 4,5 4,5 
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Resultatmål: Elevernes trivsel  
 
I det kommende år vil vi have fokus på samarbejdet mellem virksomhed, elev og skole, da det er her, vi 
oplever, at eleverne ikke altid er tilfredse.  
Vi vil i undervisningen hele tiden arbejde med eksmempler fra branchen, så eleverne bliver endnu bedre 
klædt på til deres læretid.  
Vi vil bruge vores elever på hovedforløbet som rollemodeller for eleverne på grundforløbet – så eleverne på 
grundforløbet får en bedre forståelse for, hvilke arbejdsopgaver der vente dem ude på deres læreplads.  
Der vil i marts 2019 blive afholdt et seminar for medarbejderne på skolen, hvor der er fokus på samarbejdet 
mellem virksomhed, elev og skole. Her vil der være fokus på, at fagunderviseren skal på besøg ude hos de 
elever, der er i lære.  
Der er desuden obligatorisk praktik et par dage på grundforløbet, - hvor eleverne igen kan prøve kræfter 
med branchen.  
Vi oplever, at virksomheden og eleven har forskellige forventninger til det at være i lære/have en lærling, - 
dette vil vi snakke med både virksomhed og elev om.  
 
 
Klare mål 4: Virksomhedstilfredshed 
 
 
DEKRA AMU Center Sjælland 
Erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 
Brøndby 
 
 2019 

 Resultatmål 
 

Virksomhedstilfredshed (Generel indikator) 7,5 

Virksomhedens oplevelse af samarbejdet 
med skolen 

7,4 

Virksomhedernes oplevelse af eleverne 7,7 
 
 
DEKRA AMU Center Sydjylland 
Erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 
Vejen 
 
 2019 

 Resultatmål 
 

Virksomhedstilfredshed (Generel indikator) 7,5 

Virksomhedens oplevelse af samarbejdet 
med skolen 

7,4 

Virksomhedernes oplevelse af eleverne 7,7 
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Resultatmål 2019: Virksomhedstilfredshed 
  
Vi arbejder med følgende for at sikre en høj virksomhedstilfredshed: 
 

- Rekruttering af lærlinge hos os. Virksomheden afholder jobsamtaler hos DEKRA med henblik på at 
finde den rigtige lærling. DEKRA indkalder det antal elever, som virksomheden gerne vil møde til en 
samtale. Virksomheden møder DEKRA Erhvervsskole og eleverne på DEKRA`s hjemmebane, så 
virksomheden dermed fornemmer stemningen og læringsmiljøet. Samtidig bliver der skabt 
relationer mellem virksomheden og de ansatte på DEKRA Erhvervsskole.  

- Der afholdes mentorkurser hvor DEKRA klæder den enkelte virksomhed på til at tage lærlinge. 
- DEKRA har udarbejdet en Uddannelsesbog, - hvor der ud over det obligatoriske indhold er 

anbefalinger fra DEKRA omkring samarbejdet DEKRA, lærlinge og virksomhed. 
- Vi vil gøre brug af EUDTjek, som er en elektronisk uddannelsesbog udviklet af Transporterhvervets 

uddannelser (TUR).  
- Der er en meget tæt kontakt og dialog mellem DEKRA og virksomhederne 
- DEKRA tilbyder virksomhederne hjælp med alt det administrative i forbindelse med at have 

lærlinge. 
- Eleverne kommer under deres forløb på virksomhedsbesøg, – og virksomhederne bruges som 

oplægsholdere på skolen.  
- Vi inviterer alle virksomheden til et kop kaffe, før virksomhedens lærling starter på 1. skoleperiode. 

Her bliver der talt om krav, forveninger og anbefalinger.  
 
 
 
 
Praktikpladsopsøgende arbejde 
 
DEKRA AMU Center Sjælland 
Erhvervsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 
Brøndby 
 
Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2 
Institution Resultatmål 2017 

(1.4.2017.-
31.03.2018) 

 

Resultat 2019 
(1.1.2019 – 
31.12.2019) 

  Antal                Andel  

DEKRA 
AMU 
Center 
Sjælland 

I 
hoved-
forløb 

I aftale  22                      67% 70% 

I skolepraktik   

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende   

Ikke praktik-
pladssøgende 
 

11                       33% 30% 

Tabellen viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har 
opnået deres kvalifikation til hovedforløb.  
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DEKRA AMU Center Sydjylland 
Erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 
Vejen 
 
Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2 
Institution Resultatmål 2017 

(1.4.2017.-
31.03.2018) 

Resultatmål 2019 
(1.1.2019 – 
31.12.2019) 

   Antal            Andel   

DEKRA 
AMU 
Center 
Sjælland 

I 
hoved-
forløb 

I aftale  8                      80% 80% 

I skolepraktik   

Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende   

Ikke praktik-
pladssøgende 
 

2                     20% 20% 

Tabellen viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har 
opnået deres kvalifikation til hovedforløb.  
 
Der angives ingen resultatmål for Tabel 2: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende 
aftaler og Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale, da der ikke er 
skolepraktik på uddannelserne: Vejgodstransportuddannelsen og Buschauffør i kollektiv trafik 
 
 
Resultatmål 2019: Praktikpladsopsøgende arbejde 
 
Der arbejdes med følgende for at opnå resultatmålet: 

- DEKRA har praktikpladsgaranti, som betyder, at vi garanterer alle grundforløbselever en 
praktikplads (jf. tidligere beskrevet kriterier for opnåelse af praktikpladsgaranti) 

- Eleverne udarbejder en personprofil, - der fortæller lidt om dem privat, fagligt og hvilke ønsker de 
har til speciale/trin og eventuel ønsker til bestemme virksomheder mht. arbejdsområde og 
arbejdssted 

- Valgfaget praktikpladssøgning løber gennem alle 20 uger på grundforløbet, hvor der hver uge er 
fokus på CV, ansøgning, træning til samtaler og fokus på branchens jobmuligheder 

- Halvvejs på grundforløbet skal alle elever ud i 3 – 5 dages praktik, da det er en mulighed for eleven 
af afprøve kræfter med branchen. Samtidig er det en mulighed for eleven at sælge sig selv som 
lærling. 

- Virksomheder tilbydes at rekruttere deres lærlinge på skolen, hvor virksomheden får et ønsket 
antal elever til samtale.  

- Eleverne kommer under deres forløb på virksomhedsbesøg, – og virksomhederne bruges som 
oplægsholdere på skolen.  

 
Vores resultatmål er ikke 100%, selvom vi arbejder med praktikpladsgaranti, da vores erfaring er, at der er 
elever, der får udfordringer i forbindelse med lægeattesten til henholdsvis B, C, C/E og D-ep kørekort. Der 
er også elever, der fravælger eller udsætter en praktikplads efter endt grundforløb. 



 

Side 12 af 16 
 

 
Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag  
 
Som ny erhvervsskole er vi ved at udvikle vores pædagogiske ståsted. Nedenstående er de indsatser, som vi 
fortsat vil arbejde med i 2019. Vores pædagogiske indsatser er valgt på baggrund af vores elevtyper, da vi 
oplever, at der er stort behov for alt andet end traditionel klasseundervisning.  
 
 
I det kommende år vil der være fokus på følgende pædagogiske indsatser: 

- Variation i undervisningen 
- Forpligtende deltagelse 

 
 
Kort beskrivelse af indsatsen variation i undervisningen:  
 
Vi ønsker at være nysgerrige på, hvad vores elever lærer, således at vi kan tilrettelægge og tilpasse 
undervisningen, med det formål at alle lærer mest muligt. 
Hvis undervisningsformen er uændret over en længere periode, daler deltagernes koncentrationsniveau, og 
dermed den enkeltes læringsudbytte.  
Herudover lærer eleverne typisk på forskellige måder. For at sikre at alle lærer mest muligt, må 
undervisningen indeholde variation, så forskellige undervisningsformer giver flere perspektiver på det 
faglige stof. Det kan fx være inddragelse af en videofilm som supplement til praktiske øvelser, eller brug af 
praksisøvelser som supplement til passiv observation. 
 
 
Undervisningens organisering definerer vi som et spændingsfelt mellem fire forskellige læringsrum. 
Inspireret af læringsteoretikerne Kolb og Illeris, herunder Damlund og Randers’ fortolkning, ønsker vi i 
DEKRA at skabe en varieret undervisning, igennem en bevidsthed om arbejdet med de fire læringsrum. Dvs. 
i hvilken udstrækning undervisningen er underviserstyret eller deltagerstyret, og hvorvidt undervisningen 
er observerende eller eksperimenterende. 
 
For at sikre at alle lærer mest muligt, må undervisningen tilrettelægges, så forskellige undervisningsformer 
giver flere perspektiver på det faglige stof. Når eleverne tager aktivt del i undervisningen, lærer de mere. 
Derfor er det relevant på forskellig vis, i den udstrækning det er muligt, at indtænke deltagerstyrede og 
eksperimenterende processer. 
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Variation af undervisning mener vi kan ske ud fra to grundlæggende forhold: 
 

- Skift af måden hvorpå noget fremsættes inden for samme læringsrum. Fx når undervisning i 
formidlingsrummet skifter aktivitet (fra fx oplæg til brug af video), men ikke ændrer grundlæggende 
ved at undervisningen fortsat er underviserstyret og eleverne fortsat forholder sig observerende.  

- Skift af måden hvorpå noget fremsættes på tværs af læringsrum. Fx når undervisning skifter mellem 
at være undervisernes formidling til inddragelse af relevante øvelser, eller fra underviserstyret 
øvelser til elevstyret studie af det som observeres osv.  
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Kort beskrivelse af indsatsen forpligtende deltagelse:  
 
Elever lærer bedre, når de er aktive og engagerede i undervisningen. Bruger man håndsoprækning til 
besvarelse af spørgsmål, er undervisning et frivilligt anliggende, hvilket kan afholde nogen fra at deltage. 
I DEKRA ønsker vi, at alle eleven sætter ord på erfaringer, forståelser og holdninger, da dette dels giver 
værdifuld viden til underviseren (feedback), samtidig med at det øger læringsudbyttet hos eleven (udtrykke 
viden). Vi lader eleverne dele deres viden med hinanden, inden de svarer på spørgsmål. Vi kalder dette ”Del 
viden før svar” –modellen. Eleverne får herigennem mulighed for at klæde hinanden på i forhold til mulige 
svar. 
 
Elevinddragelse og elev engagement er afgørende forudsætninger for læring. Den klassiske tilgang med at 
stille spørgsmål, og efterfølgende at få svar ved håndsoprækning, er på mange måder uhensigtsmæssig i 
denne henseende. Hvis man ikke rækker hånden op, kan det være tegn på, at man enten ikke kan eller vil 
svare på spørgsmålet, og på den måde kan man sige at undervisningen gøres frivillig. For at sikre 
forpligtende undervisning, og samtidig bevare et trygt læringsmiljø, må spørgsmål der stilles i en klasse, 
gennemløbe nogle konkrete processer. Derfor bør eleverne dele deres viden med hinanden inden de svarer 
på spørgsmål. Dette kaldes også for ”Del viden før svar” –modellen.  Eleverne får på denne måde mulighed 
for at klæde hinanden på i forhold til mulige svar. 
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Både indsatsen ”Variation i undervisningen” og ”Forpligtende deltagelse” styrker også 
undervisningsdifferentiering, - da underviseren kan stille spørgsmål tilpasset elevens niveau.  
 
 
Nedenstående model som er en kobling mellem Bloom`s taxanomy og Biggs` structure of the observed 
learning outcome (SOLO) blev introduceret i 2018 og implementeres fortsat i 2019. Modellen tager 
udgangspunkt i den enkelte elevs læringsniveau og kompleksitet.  
Denne DEKRA model vil være vores indsats i forhold til undervisningsdifferentiering, hvor underviseren ud 
fra model planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen.  
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Som uddannelsesinstitution er vi ved udvikle og integrere DEKRA Læringsplatform, som skal blive vores 
elektroniske læringsplatform.  
 
Hele DEKRA pædagogiske ståsted og proces bliver udviklet, planlagt og implementeret ud fra nedenstående 
læringshjul. Vores pædagogiske indsat i 2019 med ”Variation i undervisningen” og ”Forpligtende 
deltagelse” er i hjulets anden yderste cirkel.  
 
 
 
 
 
 

 


