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Fakta om EUC Syd
EUC Syd er Sønderjyllands største uddannelsesinstitution med over 100.000 m2 under tag fordelt  
på følgende adresser:

SøndErborg:
Hilmar Finsens gade 14-18
Søndre Landevej 28

tøndEr:
Plantagevej 35
bargumsvej 19-23

HadErSLEv:
Christen kolds vej 18-20

aabEnraa:
Stegholt 35-36
Lundsbjerg Industrivej 50

EUC Syd har 380 medarbejdere, hvoraf 216 er undervisere. Skolen har i 2015 haft 2074 årselever. 
Omsætningen i 2015 har været på 287 mio. kr. og skolen er kommet ud med et årsresultat  
på 5,5 mio. kr. 
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2015 er fløjet afsted med en hæs-
blæsende fart. For uddannelsessektoren 
har det været et meget turbulent år, 
hvor vi over en bred kam fik pålagt store 
besparelser, som sætter os under pres for 
at finde nye og smartere måder at arbejde 
og samarbejde på. 

For at fremtidssikre en stærk og solid 
organisation er der behov for at tænke nyt 
og samtidigt værne om den kerneydelse, 
fri og lige uddannelse er. Et område vi har 
taget fat på i året, der er gået, er en øget 
effektivisering gennem digitalisering af 
både interne arbejdsprocesser og dele 
af undervisningen. Digitalisering skaber 
værdi i administrative processer og ser-
vices og frigør og omfordeler ressourcer 
til gavn for kerneydelserne. Ambitionen 
er, at EUC Syds elever og samarbejdspart-
nere møder tidssvarende, digitalt attrak-
tive og eksperimenterende uddannelser 
og udviklingsmiljøer.

Derfor har vi også sat et ekstra fokus på 
innovation og iværksætteri i uddannel-
serne i årets løb, og har haft held med at 
have mange meget dygtige elever, der 
stiller op i konkurrencer som DM i Skills 
og DM i Teknologi og Erhvervscase med 
flotte resultater og omtale til følge. Elev-
erne er vores bedste ambassadører for at 
kunne tiltrække positiv opmærksomhed 
og nye, nysgerrige unge til skolen.   

Tilsammen danner årsberetningens 
fortællinger en mosaik af de mange store 
og små forskelligartede begivenheder, 
vi oplever sammen i løbet af et år her 
på skolen. Du kan blandt andet læse om 
vores fremadstormende gymnasieafde-
ling, EUC Syd-elever, som vinder konkur-
rencer inden for deres fag og helt nye 
tiltag, der fremmer innovation og iværk-
sætteri.   

Rigtig god læselyst!

Forord
Finn Karlsen, 1. marts 2016
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Bestyrelsen
Der er i 2015 indtrådt en ny elevrepræsentant i bestyrelsen,  
Naja Sophie Agertoft Skøtt (uden stemmeret), mens elevrepræsentant Michael 
Fabricius har fået stemmeret. 
Bestyrelsen bestod med udgangen af 2015 af: 

Thorkild Jacobsen (BAT-kartellet) Formand
Gerhard Bertelsen (Dansk Industri) Næstformand
Mette Sørensen Boysen (Dansk Industri) Forretningsudvalg
Jesper Lund (Dansk Metal) Forretningsudvalg
Manfred Muus (Dansk Industri)
Peder Pedersen (Fødevareforbundet NNF)
Marita Geinitz (Fælles Fagligt Forbund 3F)
Lars Jørgensen (Dansk Byggeri)
Erik Lauritzen (Det Sønderjyske Koordinationsudvalg for de fire kommuner)
Per Schmidtke (Medarbejderrepræsentant) Med stemmeret
Merethe Lyck Nielsen (Medarbejderrepræsentant) Uden stemmeret
Michael Fabricius (Elevrepræsentant) Med stemmeret
Naja Sophie Agertoft Skøtt (Elevrepræsentant) Uden stemmeret

Bestyrelsen har i 2015 afholdt fire bestyrelsesmøder. 
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EUD reformen trådte i kraft for de 
elever, der påbegyndte deres erhvervs-
uddannelse i august måned.

Med reformen skete der store foran-
dringer i elevers mulighed for at blive 
optaget på en erhvervsuddannelse. 
Karakterkravet på 2 i fagene dansk og 
matematik medførte, at et større antal 
elever måtte igennem optagelsesprøver 
for at kunne blive optaget på en af de 
nye grundforløb. 

En del elever måtte sande, at deres 
faglige forudsætninger ikke rakte til 
optagelse og dermed var henvist til 
anden mulighed for den nødvendige 
opkvalificering. Karakterkravet til elev-
erne medførte, at skolen oplevede et 
fald i antallet af optagne elever i forhold 
til tidligere år. 

Reformen har medført, at skolen skal 
arbejde med fire klare målsætninger:

de fire klare mål for erhvervsuddan-
nelsernes udvikling:
Mål 1:  Flere elever skal vælge en  

erhvervsuddannelse direkte efter 
9. eller 10. klasse.

Mål 2:  Flere skal fuldføre en erhvervs-
uddannelse.

Mål 3:  Erhvervsuddannelserne skal 
udfordre alle elever, så de bliver 
så dygtige som muligt.

Mål 4:  Tilliden til og trivslen på  
erhvervsuddannelserne skal 
styrkes.

Ved første optag i august var andelen af 
optagne elever direkte fra grundskolen 
højere end tidligere år. Knap 43 % af de 
optagne elever kom direkte fra grund-
skolen.

Hvorvidt det lykkedes at få flere elever 
til at fuldføre en erhvervsuddannelse 
kan først ses om ca. tre år, men allerede 
nu er der tegn på, at antallet af elever, 
der opnår de nødvendige kvalifika-
tioner, der er nødvendige for at kunne 
optages på den ønskede uddannelses 
hovedforløb, bliver færre. Der er en del 
elever, der har måttet erkende, at de 
ikke opnåede kvalifikationerne i grund-
forløbets anden del og derfor må træffe 
nye valg.

Talentspor og EUX forløb er nye tiltag 
og muligheder for elever og virksom-
heder. Status er, at relativt få virksom-
heder har fået øje på mulighederne. 
En netop gennemført elevtilfredshed-
sundersøgelser viser, at eleverne er 
godt tilfredse med deres uddannelses-
forløb og hverdagen på skolen.   

Skolen har også i 2015 forsat arbej-
det med Skills arrangementer for 
folkeskoleelever. Det har været en 
meget stor succes, med over 2.000 
deltagende elever fra områdets 
folkeskoler. 

Indsatsen mod frafald har ændret sig 
radikalt i forhold til tidligere elevoptag. 
Hvor der tidligere var fokus på elever 
med svage personlige og faglige forud-
sætninger, der nu meget mere fokus på 
at give eleverne så gode faglige kvalifi-
kationer som muligt på den fast afmålte 
tid, der er til rådighed. 

Erhvervsuddannelserne 
i 2015 EUD-reformen og 
indsatsen mod frafald 
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PraktIkCEntEr Syd Er bLEv mErE PoPULært
Skolepraktik har haft et lidt blakket ry gennem tiden, både ved elever og virksomheder. Derfor har vi gennem året, haft 
et stort fokus på at komme dette ry til livs, og i stedet gøre opmærksom på alle de gode sider, som skolepraktik har. 
Eleverne er blevet opmærksomme på, at det er deres sikkerhedsnet for at kunne gennemfører deres uddannelse, at de 
ikke er nødt til at afbryde deres uddannelsesforløb, fordi lærepladsen lader vente lidt på sig. 
Vi har nogle rigtig dygtige instruktører ansat i Praktikcenteret, som arbejder hver eneste dag på, at højne kvaliteten og 
niveauet i praktikcenteret, det er ikke altid en nem opgave, at have så mange elever ”i lære”, kontra hvor mange svende 
der er, til én elev i en virksomhed.
Instruktørernes arbejde har været en stor del af, at konsulenterne har kunnet hjælpe vore SKP elever videre til en lære-
plads. Konsulenterne har haft stor fokus på at opbygge gode relationer og netværk til virksomhederne, gennem det 
forgangne år. Resultatet er bemærkelsesværdig.

oPtag I SkoLEPraktIk
Tallene taler som bekendt sit eget sprog, også her har det kunnet aflæses, at interessen for skolepraktik blandt elev-
erne, er blevet større. I august havde EUC-Syd 337 elever, hvilket er det højeste i praktikcenterets historie. 
Det er en positiv udvikling, at eleverne vælger Praktikcenteret, som også giver kampånd til fortsat at pleje det gode 
netværk med virksomhederne, som er opbygget gennem 2015. Således, at eleverne kan fortsætte deres uddannelse i 
en virksomhed og Praktikcenteret er et springbræt de kan sætte af fra. Det tror vi på også skal lykkes fremadrettet og 
tallene fortæller det samme, fra august til november har det været muligt at nedbringe antallet af aktive Praktikcenter 
elever fra 337 til 233. 

trIvSELSbaromEtEr
Som i de foregående år fortsætter Praktikcenter Syd med at måle elevernes tilfredshed og deres syn på arbejdsopgaver 
i skolepraktikken. Eleverne udviser gennem 2015 fortsat en stor tilfredshed og vi er glade for at slutte med et resultat 
på 4,2.
Barometeret løber fra 1-5 og er udført to gange i 2015. 

Praktikcenter Syd 2015 - et år med 
spændende udfordringer
PraktIkCEntEr Syd Har nU værEt I gang I LIdt ovEr to år, og vI Er StoLtE aF at FortæLLE, at dEt går 
FortSat rIgtIg godt. vEd UdgangEn aF årEt Har PraktIkCEntErEt I aLt 233 aktIvE SkoLEPraktIkELEvEr, 
FordELt På EUC SydS FEm adrESSEr.



 dEt oPSøgEndE arbEjdE

EUC Syd opfølgning på uddannelsesaftaler og praktikpladsopsøgende arbejde 
For perioden 01.01.15 – 31.12.15

2011 2012 2013 2014 2015

Antal delaftaler 34 59 46 54 86

Antal Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) 174 237 254 581 803

Antal korte aftaler 59 71 63 91 100

Antal kombinationsaftaler 22 17 16 8 7

Antal restlæreforhold efter SKP 49 57 56 82 90

I alt EUC Syd uddannelsesaftaler
(uden VFU & delaftaler) 811 827 687 746  891

Heraf mesterlære     62

Antal af virksomhedsbesøg   348 667 813

     
aUb
Praktikcenter Syd vil fortsat samarbejde med det Lokale Uddannelses Udvalg om at søge AUB midler. I 2015 var 
alle formænd og næstformænd inviteret til et informationsmøde i praktikcenteret. Her blev der igen sat fokus på 
skolepraktik og det at ansætte en lærling med baggrund i skolepraktik. Deltagerne fik også en rundvisning på skolen i 
Aabenraa og et besøg i skolepraktikkens lokaler. 
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International  
Baccalaureate
IB – Det engelsksprogede, internationale gymnasium er vokset i elevantal 
igen i året 2015. 
Det ser ud til, at IB er blevet et etableret og anerkendt tilbud til både 
danske og udenlandske unge, som vil have en studentereksamen, de kan 
bruge i hele verden. Vi har to store klasser i Pre-IB og I2 på henholdsvis 
27 og 32 elever og vi har 17 elever, der afslutter deres studentereksamen 
til sommer. Eleverne i sommer fik et eksamensgennemsnit på 32 point, 
hvilket er et af de højeste i Danmark.

En af afgangseleverne vandt en førsteplads i en IB verdensdækkende  
kortfilms konkurrence med sin afgangsfilm i onlinefaget Film. Samme 
elev var også et af indslagene i en Filmklub ”Cine club” med en gennem-
gang og analyse af sin film.

Cine club er et samarbejde mellem IB og Alliance Francaise og er et åbent 
filmarrangement, som samler folk en gang om måneden omkring især 
fransksprogede film.

I indeværende skoleår finder vi cirka 22 forskellige nationaliteter blandt 
eleverne, som giver et god solid international stemning i hverdagen. 

Tredje årgang har været på studietur til München, en studietur med afsæt 
i det faglige – matematik, Visual arts, CAS (kreativitet, aktivitet og service) 
og sidst men ikke mindst Theory of Knowledge. Samtidig besøgte IB 
eleverne og lærerne også en IB skole, hvor de deltog i undervisningen og 
udvekslede erfaringer om IB systemet med andre IB elever med meget 
anderledes kulturel baggrund.

Årets elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) viser, at vores elever trives 
særdeles godt i deres hverdag og synes at læringsmiljøet er rigtig godt.

Årets største udfordring i forhold til pædagogisk strategi og administra-
tion har uden diskussion været gennemførelsen af den store fem års 
evaluering, som er en meget bred og grundig undersøgelse af skolens 
overordnede mission, administration, pædagogik, samarbejdsevne, 
eksamensgennemførelse, tilfredshedsundersøgelse og ikke mindst evne 
til at opfylde IBO organisationens krav. Det er en evaluering, der løb fra 
november 2014 til oktober 2015. 
Vi fik en evalueringsrapport fra IBO lavet på baggrund af vores store rap-
port tilbage lige før jul, med en godkendelse og en i øvrigt meget positiv 
respons. 

Årsberetning 201510
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I 2015 kunne vi fastholde den voksende interesse for htx 
i vores område, således at vi nu er mere end 500 elever 
på Teknisk Gymnasium Sønderjylland. Vi er overbeviste 
om, at denne fremgang for en stor del skyldes de mange 
velgennemførte intro- og brobygningsforløb folkeskolens 
8., 9. og 10. klasser har haft hos os igennem året. Vi håber 
naturligvis også, at det er et tegn på en stigende interesse 
for de både særlige og samfundsrelevante kvaliteter ved 
det naturvidenskabelige gymnasium. 

Særligt i Tønder, hvor vi de seneste år haft problemer med 
at tiltrække elever, startede skoleåret med et markant 
større antal 1. g’ere end de foregående år. Det større indtag 
har betydet, at vi i Tønder har været nød til at opgradere 
vores laboratorium, så der er plads og udstyr til ca. 30 
elever. Men det er ikke kun laboratoriet, som er blevet 
markant forbedret. Campus Tønder er blevet færdigt, så 
de fysiske rammer for vores htx´ere på alle fronter er helt i 
top. Htx´erne er også blevet en vigtig brik i det samarbejde, 
der er mellem institutionerne og MindFactory by ECCO på 
Campus Tønder. 

At vores nuværende elever, samlet set på de fire adresser, 
er tilfredse med gymnasiet vidner især den gennemførte 
elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) samt opgørelserne 
vedrørende fastholdelse af elever på gymnasiet om. ETU 
2015 viser, at vores elever syntes, at læringsmiljøet er godt, 
skolemiljøet er over middel og ikke mindst, at de trives i 
hverdagen.

Det sidste udsagn underbygges af tallene vedrørende 
fastholdelse af elever, der blandt andet viser en markant 
nedgang i frafaldet for 1. årgang i det første semester, hvor 
vi nu har øget fastholdelsen fra 80% til 90% fra 2014 til 
2015.

Vores elever har i årets løb deltaget i mange forskellige 
aktiviteter uden for den egentlige undervisning. Traditionelt 
har der været en række intro- og studieture til både hjem-
lige og udenlandske destinationer, men også deltagelse i 
Naturvidenskabsfestivalen på UC Syd i Haderslev, Forsk-
ningens Døgn i såvel Sønderborg som Aabenraa, interna-
tional fysikolympiade i Flensborg, deltagere i Akademiet for 
Talentfulde Unge samt deltagelse i matematikkonkurren-
cen Georg Mohr har været væsentlige pejlemærker i 2015. 
Endelig skal det nævnes, at Teknisk Gymnasium Sønderjyl-
lands deltagelse i DM i Teknologi førte til en førsteplads i 
den landsdækkende konkurrence, idet tre af vores dygtige 
elever kunne gå hele vejen med deres projekt vedrørende 
overførsel af smitsomme sygdomme via hospitalernes 
toiletter, faldt i dommernes smag.

I relation til vores pædagogiske strategi i 2015 har det 
første halve år været præget af det fortsatte arbejde med 
differentiering i undervisningen, medens vi i andet halvår 
har sat fokus på evaluering, blandt andet via et oplæg fra 
lektor Lisbeth Pedersen fra IBC i Kolding. Efterfølgende har 
lærerkollegierne i de fire byer diskuteret hvilke delelemen-
ter, der gav mest mening for dem at arbejde videre med, 
og dette arbejder forsætter her i begyndelsen af 2016.

Teknisk Gymnasium Sønderjylland
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International afdeling
2015 har været et år med mange internationale aktiviteter, og vi har arbejdet efter strategi 2015-2016. 

Som det kan ses i nedenstående oversigt, så er der sket en kraftig stigning i antallet af uddannelsesan
svarlige, der har været på ophold i udlandet gennem Erasmus+ programmet. 
En stigning i aktiviteten, der er med til at give ledelse og medarbejdere et internationalt udsyn, som der 
står i vores strategi. Denne øgede aktivitet er også et godt fundament til skolens øvrige internationale 
aktiviteter og motivation af vores elever til at søge ud over landets grænser i forbindelse med deres ud-
dannelse.

2015 har været det første år med den nye reform for erhvervsskolerne, og det har haft en indflydelse på 
de internationale mobiliteter for vores elever. Det er specielt vore grundforløbselever, der har fået andre 
tilrettelæggelser og flere fag, hvilket kan vanskeliggøre, at der bliver tid og rum på grundforløbet til at 
komme i praktik i udlandet. EUC Syd har derfor i år yderligere intensiveret indsatsen for vores skoleprak-
tik elever (SKP), og motiveret dem til kortere eller længere ophold i udlandet. En indsats der også er 
med til at højne SKP elevernes 
muligheder for adgang til en 
dansk lærerplads.

EUC Syds samarbejde med 
Haiyan Polytechnical School 
(HPS) i Kina er godt begyndt 
her i 2015. 
Fem undervisere fra HPS har 
været koblet op på en EUC 
Syd ”kollega”, der har taget 
dem med i undervisningen og 
til demonstration af metoder, 
maskiner og meget mere. HPS 
har suget til sig af alt det nye 
og meget anderledes, som 
de vil tage med hjem. HPS 
underviserne har udvist meget 
stor interesse for, hvordan ”vi 
gør” på EUC Syd og i Danmark, 
og de har glædet sig over 
vores gæstfrihed og vores høje 
standarder i undervisning og 
på virksomheder, her specielt 
den grønne vision og mind-
set, som de tydeligt kan se. Der 
er genvisit i marts måned, og 
vi forventer, at vi til efteråret 
kan byde en lille gruppe HPS-
elever velkommen på EUC Syd.

EUC Syd har i 2015 udviklet ”Bright Green Engineering Seminars” i samarbejde med Les Compagnons du Devoir i Frankrig. 
Seminarene er to ugers intensiv efteruddannelse for franske håndværkere med interesse for energirigtigt byggeri. Med 
dette tiltag bringes EUC Syds ”energi-kompetencer” i spil og vi folder et eksisterende samarbejde yderligere ud til også 
at omfatte den grønne dagsorden, som er uomgængelig i erhvervsuddannelserne og vores uddannelse af fremtidens 
håndværkere. 

Fra indvielsen aF Zerohouse ses Fra venstre vicedirektør hans lehmann, borgmester i 
haiyan Zhang Jian, viceborgmester aase nyegaard, leder aF sønderborg-haiyan aFtalen 
Poul valdemar
nielsen, rådgivende ingeniør torben esbensen, direktør i danFoss kina kJeld stærk,  
generalsekretær nicolai PrytZ, direktør i holiP hayan david lu, direktør i ProJectZero 
Peter rathJe og viceborgmester i haiyan sun Xiongwei.
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STARforCE (Strong TAlents Ready for Crossborder Education) skal vi arbejde med de næste fire år og de kommende år 
derefter. EUC Syd har i et stærkt samarbejde med IHK i Flensborg fået godkendt et stort Interreg-projekt, hvor der skal 
udvikles forskellige modeller for uddannelse og praktik på begge sider af grænsen. Projektets mål er, at man gennem 
disse nye modeller og tiltag kan styrke erhvervsuddannelserne i region Slesvig, og yderligere medvirke til fastholdelse af 
kvalificeret arbejdskraft i grænseregionen. Projektet har stor politisk bevågenhed fra undervisningsministerierne på begge 
sider af grænsen og det nyligt oprettede Uddannelsesforum i regionen er ligeledes repræsenteret i projektet og følger det 
med stor interesse. 

I 2015 har et stigende antal elever været på EUC Syd i kortere eller længere ophold, og det er fortrinsvist sket i rammerne 
af Erasmus+ programmet. Underviserne på EUC Syd gør et stort arbejde for at give de udenlandske elever et godt og 
udbytterigt ophold, både fagligt og socialt, sammen med EUC Syds egne elever. Det er en vigtig aktivitet i forhold til at 
arbejde med internationalisering på EUC Syd. 

I efteråret var gruppen af medarbejdere, der har haft indstationerede elever samlet til erfaringsudveksling og fokus på 
kvaliteten i denne internationale opgave. Skolehjemmet var også inddraget og der kom et godt samarbejde i gang mel-
lem underviserne og skolehjemmet omkring de udenlandske elever. En lignende dag vil blive afholdt i efteråret 2016 med 
fokus på de undervisere, der har været på ophold i udlandet og/eller har haft elever i udlandet i kortere eller længere tid. 

I 2016 vil fokus naturligvis igen være på at vores internationale strategi bliver til konkret praksis til glæde og gavn for 
skolens elever og ansatte. EUC Syd forventer, at der vil blive sat kraftig fokus på udvikling af læringsaktiviteter i udlandet i 
samarbejde med vore partnere i fx Kina. Indsatsen vil være uddannelseseksport, som Undervisningsministeriet støtter op 
om bl.a. med rapporten ”Hvordan kommer dansk uddannelseseksport videre”, hvor en ekspertgruppe har givet en række 
anbefalinger omkring uddannelseseksport, heriblandt EUC Syds direktør Finn Karlsen.

aktIvItEtStaL 2015 2014 2013 2012

Indstationering af elever 232 211 217 236

Udstationering af elever 27 21 35 58

Studieture IB, HTX og EUD 194 252 281 193

Udstationering af  
uddannelses ansvarlige

29 17 4 8

Besøg og studieture ledelse og andre 13 33 55 36

Besøg fra udlandet 40 55 121 48
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I 2015 lykkedes det at stabilisere EUC Syds aktiviteter på 
efteruddannelsesområdet. I modsætning til den nationale 
tendens, hvor AMU oplevede nedgang i aktivisterne har 
skolen gennemført det samme antal årselever i 2015 som 
i 2014. Det skyldes først og fremmest at de store uddan-
nelsesområder har henholdsvis konsolideret deres aktiv-
iteter og på andre området gennemført stigende aktiviteter. 
De store uddannelsesområder på EUC Syd udgøres af 
transportområdet, automatik og robot, energiområdet 
samt produktionsoptimering. Flere af de mindre efterud-
dannelsesområder er udfordret af på et økonomisk fors-
varligt grundlag at kunne udbyde et antal kursusudbud, der 
logistisk kan matche virksomhedernes behov for efterud-
dannelse. Her er der igangsat et udviklingsarbejde for i 
tæt samarbejde med EUD at udnytte synergiområderne 
mellem uddannelsesområderne EUD og AMU. Dette imple-
menteres i 2016.

Også for efteruddannelsesområdet har erhvervsuddan-
nelsesreformen haft afgørende indflydelse i 2015. Pro-
grammet til opkvalificering fra ufaglært til faglært GVU, 
grundlæggende voksen uddannelse, blev nedlagt med 
udgangen af juli måned 2015 og afløst af EUV – erhvervs-
uddannelse for voksne. Afslutningen af GVU betød, at et 

stort antal personer fik udarbejdet en GVU plan frem mod 
afslutningen af programmet. Disse planer har den enkelte 
nu seks år til at færdiggøre eller den enkelte har også den 
mulighed, at planen kan konverteres til en EUV voksenud-
dannelse.

EUV – erhvervsuddannelse for voksne, har generelt ud-
fordret erhvervsskolerne både i forhold til at implementere 
reformen, men især i forhold til kriterierne for at voksne 
kan starte på en erhvervsuddannelse og sidst men ikke 
mindst, at reformen havde en intention om, at den enkelte 
hurtigst muligt kunne blive faglært. Efter et halv år må det 
konstateres, at reformen ikke på en tilfredsstillende måde 
har løst dels at afdække de voksnes erhvervserfaring og 
dels at give de voksne merit for det, de allerede kan og 
dermed få afkortet deres erhvervsuddannelse. 
Reformen betød, at det selvstændige amu baserede 
opkvalificeringsprogram rettet mod faglærte blev erstattet 
af et uddannelsesprogram, der samkører unge og voksne 
inden for den samme uddannelse. På EUC Syd er reformen 
er nu fuldt ud implementeret og skolens undervisere ser 
store muligheder i at kunne inddrage de voksnes erfaringer 
under skoleforløbene. 

Efteruddannelse



2015 har især været præget af afslutningen af et stort 
socialfondsprojekt, Samvirk, og starten på den nye EUD 
reform.

Socialfondsprojektets overordnede mål var at bidrage til 
at skabe vækst i de deltagende virksomheder gennem 
opkvalificering af virksomhedens ufaglærte og faglærte 
medarbejdere.  
Det centrale værktøj har været det virksomhedsopsøgende 
arbejde, hvor der som slutprodukt er blevet udarbejdet 
uddannelsesplaner for de ufaglærte og faglærte medar-
bejdere. 

På baggrund af stor opbakning fra alle VEU centre i region 
Syddanmark lykkedes det at nå alle projektets måltal. 140 
virksomheder deltog i projektet og der blev udarbejdet 
over 1.100 individuelle uddannelsesplaner, der igen betød, 
at 748 personer gennemførte hele eller dele af deres ud-
dannelsesplaner, svarende til godt 24.000 opkvalificering-
stimer.

EUD reformen med et særligt spor for voksne har præget 
både det virksomhedsopsøgende arbejde og den individu-
elle rådgivning og vejledning.  Der har det været et stort 

informations-behov hos alle aktører, men også i den 
direkte vejledning har der været stort behov for at kende 
muligheder og vilkår, herunder behov for samspil mellem

 erhvervsuddannelserne og VUC systemet. VEU-Centeret 
har i den forbindelse gennemført en stort antal informa-
tionsaktiviteter over for jobcentre og A-kasser.

Trods færre konsulenter, er det lykkedes at nå udviklings-
kontraktens måltal for det virksomhedsopsøgende arbejde 
i 2015. Virksomhederne har været yderst tilfredse med 
konsulenternes arbejde og kvaliteten af den service, de har 
modtaget, er blevet meget positivt vurderet. Der er samlet 
i VEU-Center Syd gennemført 937 virksomhedsbesøg, 
ligesom der er gennemført 5.827 individuelle samtaler.

Individuel vejledning af ansatte spiller forsat en afgørende 
rolle, men især individuel vejledning af ledige har taget 
yderligere fart i 2015. Der er blevet etableret lokalt og 
regionalt samarbejde på tværs med jobcentre og A-kasser i 
region Syddanmark. I tæt samarbejde med disse gennem-
føres individuel vejledning samt individuel kompetence 
afklaring med henblik på at få udarbejdet en uddannelses-
plan. 

Vinderen af årets efterud-
dannelsespris blev virk-
somheden OKM A/S.  
I indstillingen stod bl.a.: 

”OKM A/S har uddannet og 
efteruddannet medarbej-
dere de seneste mange 
år. Det er blevet en del af 
deres personalepolitik, og 
en vigtig del af deres MUS”. 

Prisen blev uddelt af 
Centerråds næstformand 
Kim Anker Hansen fra 
Nagel Group Danmark. 

VEU-Center Syd 
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ZERObyg
I slutningen af januar blev den glædelige besked meddelt ZERObyg-teamet, at projektet blev forlænget med tre måneder 
frem til udgangen af juni måned.
Forlængelsen blev givet på grund af projektets turbulente opstart og uforudsete udfordringer undervejs.

Det har været en udfordring at opnå de ambitiøse mål, der var sat for antal kursister på energioptimeringskurser. Stormen 
i efteråret 2013 betød, at alle håndværkerne henover vinteren fik travlt med at lappe tage og andre stormskader, i stedet 
for at sidde på skolebænken. Den økonomiske stagnation er desværre først nu, efter afslutning af projektet, blevet vendt 
til optimisme inden for byggeriet og ikke mindst har vi haft meget svært ved at vende håndværkerne til at tage efterud-
dannelse på teknisk skole. Mange har tradition for at få deres opdatering gennem leverandørkurser. 

komPEtEnCEUdvIkLIng Er FortSat vIgtIgt
Det er vigtigt, at håndværksbranchens kompetencer bliver løftet. Vi står over for en kæmpe energiudfordring. Energi-
priserne stiger og boligejerne efterspørger de nyeste og smarteste teknologier for at spare på energien. Samtidig bliver 
kravene skrappere når en bolig istandsættes eller skal renoveres. Derfor har vi, selvom ZERObyg-projektet og det bevil-
ligede EU-tilskud stoppede ved udgangen af juni, valgt fortsat at udbyde kurser til håndværkerne inden for energirenove-
ring. Bæredygtighed og energikompetencer skal også indgå som et fast tema på alle skoleophold på vores erhvervsud-
dannelser. 

akadEmIEt
ZERObyg akademiet, som blev indviet 10. april 2014, indeholder i alt 19 danske leverandører indenfor bygge, el og vvs-
installation som har bidraget til akademiets test- og demonstrationsrum. Akademiet indgår som en fast bestanddel på 
efteruddannelse og skal på sigt også være et akademi for erhvervsuddannelserne på EUC Syd. Det forventes, at akademiet 
vil få tilføjet en virtuel del, hvorfra underviserne kan hente opgaver til undervisningsbrug. 

kUrSEr For tEknISk SErvICEPErSonaLE
Rybners som er projektpartner i projektet havde Serviceteknikere fra Varde Kommune på kursusforløb i energioptimering 
hen over foråret indtil sommerferien. 
Fra februar til april 2015 havde vi ca. 65 medarbejdere – teknisk servicepersonale fra Aabenraa kommune på et fem dages 
forløb. Kurset var strikket sammen efter Aabenraa Kommunes behov og ønsker og bestod af AMU-kurser. Pedellerne var 
på skolebænken en dag i ugen i fem uger. På den måde har de tilrettelagt deres arbejde uden at tage en hel uge ud af 
kalenderen til kursus. På kurset blev der undervist i energioptimering af bygninger, drift, vand- og varmeinstallationer, 
ventilation, elforbrug, brand-foranstaltninger og daglig ledelse. Kurset blev en succes, så der er oprettet nye kurser i 2016, 
hvor både kommuner og boligforeninger kan tilmelde deres pedeller og teknisk servicepersonale.  

Stor IntErESSE For ProjECtZEro og ZErobyg
Den 24. april var der besøg fra GI (Grundejernes investeringsfond) bestyrelse og direktion.
I alt 11 personer fra GI’s bestyrelse og direktion, havde valgt at reservere deres fredag til en rundtur i Sønderborg. Rund-
turen startede i Borgen. Herefter gik turen til EUC Syd, hvor vicedirektør Hans Lehmann bød dem velkommen i ZERObyg 
Akademi. Her fortalte han om skolens bæredygtigheds-vision og de ambitioner, som ZERO har åbnet op for. 

PH.d. ForLøbEt
Da opstarten af ph.d.en blev meget forsinket afslutter Anne-Marie Tyroll Beck fra UC Syd først sin ph.d. i projektet til april 
2016. Anne-Maries tema for ph.d. afhandlingen er, at foretage et praksisnært studie af hvilken betydning brugerdreven 
udvikling af e-læringskoncepter har for branchespecifikke faggruppers samarbejds- og videndelingspraksis. 

dEt FortSattE arbEjdE
Selvom der har været store udfordringer i ZERObyg projektet undervejs, har arbejdet og det fokus der løbende har været 
omkring energirenovering og bæredygtighed medført, at skolen nu løbende tilbyder efteruddannelseskurser inden for 
byggesektoren. ZERObyg har også været løftestangen til, at vi markedsfører denne type kurser i udlandet. Der har al-
lerede nu været flere forløb for franske håndværkere inden 
for klimaskærm og VVS området. Det er kurser, som vi på 
sigt håber at kunne udbyde yderligere også til andre lande. 
Skolen er pt. også i gang med at lave en CSR strategi, som 
forventes færdig i løbet af foråret. 
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Innovation og iværksætteri

"Håbet er da helt klart at vinde, 
for vi brænder for det, 

og vi har arbejdet hårdt på det."
(citat fra dr syd 20. oktober 2015)

Året 2015 er gået med at indsamle information og feedback fra organisationen til områderne; innovation og iværksætteri. 
Resultatet af dette arbejde er efterfølgende udmøntet i en masterplan, der på en simpel måde anskueliggør de fokusom-
råder og aktiviteter, der frem til 2017 skal implementeres og dermed støtte op om visionen for området. 

Visionen er, at EUC Syd bliver den skole i Sønderjyl-
land, der er mest kendt for iværksætteri, innovation  
og talentpleje. 

EUC Syd skal tilbyde den bedste pallette af tilbud til 
elever der; 
•	 ønsker at starte op som selvstændig, 
•	 brænder for innovation og teknologi 
•	 har et talent

Masterplanen for EUC Syds talentprogram omfatter 
science, innovation, iværksætteri/opstart og virk-
somhedskontakt. Strategien for masterplanen kan 
opdeles i; planer, talentpleje, innovation og 
iværksætteri, og den beror på konkrete handlinger. 

20. oktober 2015 fik EUC Syd sin første Danmarks-
mester i science. Fire dygtige htx elever fra Aabenraa 
deltog med deres teknologiopgave (citat ovenfra 
stammer fra en af eleverne). 
DM i science er et godt eksempel på hvorledes, at 
talentpleje og innovation kan gå hånd-i-hånd. Denne 
præstation kan tillægges følgende succesparame-
tre; et ”high performance team”, en god opgave, en 
dedikeret underviser og hård træning. Ud over at 
gruppen fik anerkendelse fra lærere, elever, venner 
mv., kom EUC Syd i nationale nyhedsmedier og der 
blev genereret over 6.000 likes på DRs hjemmeside 
indenfor få timer og der blev skrevet over 30 artikler.

EUC Syd ønsker at tilbyde eleverne på htx relevante 
innovations- og iværksætter programmer og dette 
udbud er nedfældet i en masterplan for htx, kaldet 
”Talent program for htx” – med fokus på innovation, 
iværksætteri og virksomhedsbesøg.  

 
Et tilsvarende program for EUD kommer i 2016. Her lægges også fokus på Skills og talentpleje. 



Årsberetning 201520

IT-Center Syd
Et år mEd ForandrIngEr og FrEmgang
2015 har på mange måder budt på forandringer i IT-centeret. Vi har igangsat processer, der skal ende ud med 
en ny strategi, implementeret feature, der både gør det lettere for brugerne samt støtter op om de besparelser, 
der pålægges skolerne fra ministeriel side.

Nøglen har været den konsolideringsstrategi, der blev lagt for dette regnskabsår. Vi har foretaget en reor-
ganisering af centeret, og har foretaget en fysisk omplacering af medarbejderne, alt sammen for at give vore 
kunder en bedre oplevelse. 
 
ItC Syd: komPEtEnCEUdvIkLIng, HoLdnIngEr og IndFLydELSE
Med flere end 6.000 daglige brugere er IT-Center Syd et af de mindre driftsfællesskaber i Danmark, som er 
afledt af vort strategiske pejlemærke – vi vil være tæt på medlemsskolerne.
 
ITC Syd arbejder uafhængigt af leverandørerne har politiske tilhørsforhold og har som mission at varetage 
medlemmernes professionelle interesser. Det sker blandt andet ved at lave målrettede aktiviteter skolerne imel-
lem - herunder professionelle netværk.

Som medlem af ITC Syd bliver man hermed en del af et professionelt fællesskab, der har noget
på hjerte - en mission, der skal fremme it-udviklingen i skolerne. Ikke kun til fordel for de it-professionelle, men 
også for den enkelte borger og samfundet.
 
ImPLEmEntErIng aF dIgItaL PoSt aUtomatISErEr aFSEndELSE, modtagELSE og arkIvErIng
DigitalPost er en uafhængig portal til håndtering af alle typer dokumenter, der afsendes og modtages gennem 
Digital post og e-Boks.

Løsningen effektiviser arbejdsprocessen med afsendelse, dokumentation og modtagelse af elektroniske breve i virksom-
heden. De digitale enkelt- eller flettebreve kan afsendes direkte fra alle Microsoft Windows programmer.

Når et eller flere breve er afsendt, bliver de automatisk arkiveret direkte i arkivets sagsstruktur ud fra CVR- eller CPR num-
mer.

Løsningen fungerer som en standardprinter, der automatisk omformer dokumenterne til PDF-format.
DigitalPost Portal fungerer også som modtagelse og fordeling af elektroniske breve, som virksomheden modtager i sin 
digitale indbakke. Løsningen fordeler alle de digitale breve direkte til den rigtige sagsbehandler til besvarelse, til e-mail 
fordeling eller til automatisk arkivering.

IntEgrErEt mEd aLLE SyStEmEr og aPPLIkatIonEr
DigitalPost er helt uafhængig af forskellige dokument-fagsystemer, som vi benytter os af i det daglige. Løsningen tilføjer en 
standard Windows-printer til listen af printere, så brugerne kan udskrive direkte til afsendelse fra vore forskellige systemer.

Derfor er IMS DigitalPost den eneste løsning, vi behøver for at kunne afsende, modtage og arkivere digitale breve gennem 
Digital post og e-Boks – nemt – billigt - brugervenligt.

Ét kort tIL aLt
Alle funktioner er nu samlet på studie- og medarbejderkortet, der giver mulighed for:
- Adgangskontrol, tyverialarm, print- og kopi, ligesom de ansatte kan tilmelde sig madordningen, som afregnes via et 

løntræk og medarbejderen identificerer sig ved blot at swipe kortet på kasseterminalen.
 
oPgradErIng- og UdvIdELSE aF dEt trådLøSE nEtværk På EUC Syd
Da mange studerende og medarbejdere efterhånden kommer til skolen med flere forskellige enheder, som tilgår det 
trådløse netværk, har det været nødvendigt at udvide netværket til behovet – hvor det trådløse netværk tidligere kunne 
betragtes som supplement til det fast for trådede netværk er det i dag her al produktion og undervisning foregår.

dIgItaLISErIng – Ét LILLE kIg I kryStaLkUgLEn
Danskerne er blandt de meste digitale folkefærd i verden. Danske virksomheder investerer i digitale løsninger, og vi har en 
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af de mest ambitiøse offentlige digitaliseringsstrategier. Datamængderne, og vores evne til at analysere dem vokser hele 
tiden og over de kommende fem år vil teknologien for alvor skabe fordele ud af de mange data. Det vil give markante, 
positive forandringer for os alle, men også udfordringer i forhold til privatlivsbeskyttelse, datasikkerhed og spionage. Når 
værdien af vores data stiger, stiger styrken og intensiteten af angrebene imidlertid også.

Vi står midt i den måske største transformation af it-anvendelsen siden it blev skabt som begreb, og det er noget, der får 
konsekvenser for alle virksomheder, som ønsker at overleve: Vi er nødt til at komme med på bølgen eller dø en sikkert 
pinefuld død. 
 
Analysehuset IDC har betegnet de forandringer, der sker i markedet lige nu, som den tredje industrielle revolution i 
verdenshistorien. De to første var henholdsvis indførelsen af motorkraft (med dampmaskiner) samt indførelsen af masse-
produktion. 
 
Den digitale revolution kommer til at få ligeså store konsekvenser som disse to første revolutioner: Den er allerede i gang 
med fundamentalt at ændre måden, som virksomheder indretter sig på og tænker på: Virksomheden skal ultimativt ikke 
bare drives og understøttes af it. It skal gennemsyre alt og alle og være omdrejningspunktet for virksomheden. 

Og forsømmer man at ændre alting, vil man blive løbet over ende af de virksomheder, der er villige til at ændre alting. 
Sådan er markedets dynamik. 

'nEw It' 
Den digitale transformation har været undervejs i et stykke tid, men det er først nu, at vi for alvor begynder at se, hvordan 
den vil ramme de forskellige markeder. 
 
Den er - i grove træk - drevet frem af en uhyre effektiv cocktail af hastig udviklingen inden for sensorteknologier (auto-
matiske registreringer af hændelser mm.), cloud computing (it leveret som en service), sammenhængende 'selv-lærende' 
it-systemer af stor kompleksitet samt avanceret dataanalyse.  
 
Disse tre ting i forening gør det muligt for virksomhederne via sensorer at indsamle data i hidtil uhørte mængder om alle 
led af deres produktion, samle alle disse data i en central cloud og her løbende analysere den og derved uddrive nye og 
hidtil ukendte effektiveringsmuligheder, nye måder at drive forretning på, nye måder at nå kunderne på, nye måder at 
forudsige kommende begivenheder på – og dermed indrette sig på dem.
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Sikkerhed og arbejdsmiljø
I 2015 oplevede vi atter en stigning i antal anmeldte ulykker til henholdsvis Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. 
Vores målsætning om maksimalt 10 anmeldte ulykker blev herved ikke nået. Som en del af det kommende års arbejds-
miljøindsats, vil der blive arbejdet målrettet med at analysere og nedbringe antallet af arbejdsulykker.

arbEjdSULykkEr anmELdELSEr

2013 37 10

2014 27 12

2015 27 14

Arbejdsmiljøorganisationen har fastlagt følgende fællesmål for det kommende års arbejdsmiljøindsats:
o Arbejdet med trivsel fortsættes.
o Analyser af arbejdsulykker forbedres og der udarbejdes en ny ulykkesrapport, der understøtter dette.
o Kampagne om sikker adfærd: ”Tænk arbejdsmiljø”.
o Vores mål for sygdom er højst 0,2 % under sammenlignelige skoler i sektoren.
o Gennemførelse af fysisk- og psykisk arbejdspladsvurdering. Mulighed for elektronisk afvikling af psykisk APV 

undersøges.
o Elevprojekt om unges arbejdsmiljø i uge 43.
o Øget fokus på EUC Syds kerneopgaver og hvordan disse understøttes.

I forhold til sidste års fælles arbejdsmiljømål, må vi konstatere, at vi ikke kunne leve op til følgende:
o Sygefravær: Mål højst 3,5 %, realiseret 4,86 %.
o Arbejdsulykker: Mål højst 10 anmelde skader, realitet 18 anmeldte skader (november til november).
o Psykisk arbejdsmiljø: Mål færdig indsats inden for tid til arbejde, belastende følelser og påvirkning af privatliv. 

Realitet; arbejdet er ikke færdigt.
o Øvrige fællesmål er opfyldt.

I forbindelse med Campus byggeriet i Tønder har der været:
o En anmeldepligtig arbejdsulykke.
o En alvorlig ”nær ved ulykke” (et betonelement blev tabt).
o Otte straks påbud i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsynsbesøg.

Vi har krævet handleplaner og arbejdspladsvurderinger, således at totalentreprenøren afværger lignende hændelser for 
fremtiden.

bygnIngEr
Med skolestart i august har vi taget vores nye Campus kantine i Tønder i brug. 
Opstarten har budt på hektiske dage, med indkøring, fejl, mangler og indretning. 
Alle og især køkkenpersonalet har ydet en stor indsats og formået at holde humøret højt. Den nye køkkenarbejdsplads 
er indrettet i samarbejde med køkkenpersonalet og byder på nogle markant bedre arbejdsmiljøforhold i sammenligning 
med det gamle køkken.

Der er i årets løb indledt arbejder med at definere strategiske mål, om at gøre EUC Syd CO2 neutral i 2029.

I 2015 har vi energirenoveret vores varmt brugsvandsforsyning i Sønderborg, vores lys i nogle værksteder i Aabenraa og 
det udvendige lys i Tønder.

På Christen Kolds Vej i Haderslev har vi indrettet et fitnessrum i et gammelt sikringsrum. Fitnessrummet er tænkt til brug 
for både elever og medarbejdere.

I samarbejde med Sønderborgs integrationscenter, har vi haft en syrisk flygtning i praktik som pedelmedhjælper. Trods 
sproglige udfordringer er forløbet gået godt; så godt, at praktikanten er overgået til et andet praktiksted, hvor der på sigt 
er et jobpotentiale.
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Indkøb
Den vedtagne ændring af strategi vedrørende indkøb, der indebærer 
en spredning af vort indkøb på egne udbud - udbud foretaget gennem 
IFIRS – udbud sammen med andre tekniske skoler – tilslutning til SKI 
og Statens Indkøbs aftaler, er løbende blevet implementeret.

Dette har medført, at vi er en gruppe tekniske skoler der, i samar-
bejde med en udbudsadvokat, har gennemført egne udbud. Der er 
gennemført udbud og indgået aftaler på områderne: træ- og mur-
produkter, stål i hele længder og opskåret stål. 15 tekniske skoler og et 
indkøbsfællesskab har deltaget. Samarbejdet og resultatet har været 
en succes. Det er indgået aftaler med gode og lokale leverandører og 
der er opnået gode priser og besparelser. Dette samarbejde vil blive 
videreført i 2016. Derudover er der gennemført udbud i eget regi på 
rengøringsydelse, vinduespolering, telefoni og naturgas.

IFIRS består pr. 18.11.2015 af 69 Erhvervs-, Handels-, SOSU- og  
Landbrugsskoler, AMU Centre, VUC Centre, Almene Gymnasier og 
Erhvervsakademier. Medlemmernes samlede årlige indkøbsvolumen 
oversteg kr. 1,5 mia. Vi deltager for tiden i 13 aftaler, der er konkurren-
ceudsat gennem IFIRS.

Der er i slutningen af 2015 blevet implementeret et kontraktsty-
ringssystem, COMA. Dette skal sikre en oversigt over skolens aftaler, 
samt en oversigt over, hvornår aftaler udløber og skal fornys eller i 
udbud. Indgåelse af indkøbsaftalerne forpligter skolen til at købe hos 
de valgte leverandører.  
For at få et overblik over graden af ”compliance” i vore indkøb, har vi 
iværksat en kontinuerlig opfølgning. Dette sker både for at sikre, at vi 
overholder de indgåede aftaler og for at sikre, at vi køber til de rigtige 
priser og derved opnår den optimale besparelse.  

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i 2015 gennem-
ført en undersøgelse af bl.a. de tekniske skolers indkøbsmønstre, den 
såkaldte Qvarts rapport. Rapporten afslører, at der stadig er plads til 
forbedringer og besparelser. Det er vigtigt at strukturere indkøbene i 
aftaler, der er bedst egnet til vor skole.

I slutningen af 2015 har Folketinget vedtaget en ny udbudslov, der 
er trådt i kraft 1. januar 2016. En væsentlig ændring i den nye lov er 
forhøjelse af tærskelværdierne. Dette indebærer for vort vedkom-
mende, at vi på nogle områder ikke er nødsaget til at konkurrenceud-
sætte via udbud, men kan indhente tilbud fra udvalgte leverandører. 
Derved kan vi i nogle tilfælde tilgodese lokale leverandører.
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Kommunikation
I 2015 fik vi fastlagt kommunikationsstrategien for 2. halvår af 2015 og 2016. Vi har fokus på kommunikative indsatser, 
der understøtter de fire politiske mål, som Undervisningsministeriet har fastlagt for erhvervsskolerne. Det skal sikre, at vi 
tiltrækker endnu flere elever, og at vi fastholder de elever, vi har, samt sikre at vores elever bliver så dygtige som muligt. 
Sammen med kommunikationsstrategien iværksatte vi en række møder med afdelingscheferne. Her får vi afstemt for-
ventninger til kommunikative indsatser det kommende halve år. I forhold til hver enkelt initiativ får vi fastlagt forvent-
ninger og bidrag. 

dEt Er bLærEt at værE En bLærErøv
2015 blev året, hvor ord som ’blær’ og ’blærerøv’ kom på alles læber. Her indførte vi initiativet Årets Blærerøv. En pris, som 
skal gå til den elev eller de elever, der har udvist en særlig faglig stolthed i deres arbejde og som er dedikerede i deres ud-
dannelse. Årets Blærerøv er en del af projektinitiativet ’Den Bæredygtige Blærerøv’, der har til hensigt at højne stoltheden 
internt og vise, at det er attraktivt at få en erhvervsuddannelse. Mobile udstillingskoncepter skal få alle vores elevers 
værker frem i rampelyset, både på de forskellige adresser og uden for matriklerne. Det skal være tydeligt for enhver, hvad 
enten du er elev på skolen, forældre, potentielt ny elev eller samarbejdspartner, at på vores skole er vi stolte af det, vi 
laver. 

PrESSEn vILLE oS dEt godt
I 2015 blev vi omtalt i 810 presseartikler fordelt på hele landet, hvor vi alene i oktober måned havde 135 artikler i pres-
sen. I annoncekroner svarer til det til en værdi af 2,2 mio. kr. Pressen har omtalt rigtig mange af vores initiativer og skrevet 
mange positive artikler. Særligt kan vi lægge vægt på, at fire af vores elever fik Metalindustriens Lærlingepris for deres 12-
tal på svendebrevet og deres måde at være på. Vi havde det højeste karaktergennemsnit blandt de sønderjyske gymnasier 
og rundede mere end 500 htx og IB elever. Det er en fremgang på 18 % siden sidste år. Der ud over havde vi flere historier 
om vores egne elever, der klarer sig godt som selvstændige i udlandet, om vores måde at integrere flygtninge på, DM i 
Skills og DM i Teknologi for htx elever, vores Masterclass-elever i Aabenraa, åbningen af det nye Campus i Tønder, Årets 
Læreplads og mange andre tiltag. 

årEtS LærEPLadS – vI Er LandSdækkEndE I toP 3
I efteråret kørte konkurrencen om Årets Læreplads for 16. år i træk, og EUC Syd var også med. Vores ca. 1.300 lærlinge 
blev opfordret til at deltage, ligesom de ca. 1.500 virksomheder, vi samarbejder med, blev orienteret om konkurrencen. 

Årets Læreplads i Sønderjylland, kom fra EUC Syd, og blev PLR-Production fra Nordborg, indstillet af industritekniker 
Grzegorz Leonhard - og det gav genlyd i pressen. Vores kandidat røg efterfølgende helt til tops og fik landsdækkende 
en 2.-plads. I slutningen af november var virksomheden og EUC Syd inviteret til København til festligheder og prisover-
rækkelse og PLR-Production blev valgt som en af landets tre bedste lærepladser - ”En arbejdsplads, der yder faglig og 
personlig opbakning til sin lærling. Det gav mulighed for at opbygge faglig stolthed og høste anerkendelse for innovative 
løsninger” – som der bl.a. stod på diplomet.

I alt var 28 skoler med i konkurrencen med hver sin kandidat, og i alt 567 lærlinge deltog landsdækkende. EUC Syd mod-
tog 54 nomineringer fra tilfredse lærlinge inden for 15 fagretninger og 20 % var fra piger – alene fra EUC Syd stillede vi 
således med næsten 10 % af alle nomineringer. 

vI dyStEr I dm I SkILLS
I 2015 har vi deltaget inden for 11 fag i DM i Skills, og det er endt med, at regionsmesteren i halvdelen af de fag, vi er 
stillet op i, kommer fra EUC Syd. Mesterskabet inden for el blev holdt på EUC Syd i Haderslev, hvor vi bl.a. stod for pres-
seomtalen, og tilbagemeldingen var, at der var fuldt knald på mediedækningen, og det gør det hele lidt sjovere for os og 
deltagerne. 

Så kom dIrEktIonEn På tUr
Det blev også i år, hvor direktionen kom på rejse til alle fire byer under navnet ’Lederens Hjørne LIVE’. To gange om året 
stiller direktionen op til et åbent arrangement uden PowerPoint præsentationer og forkromede taler. Her har medar-
bejderne mulighed for at stille spørgsmål til direktionen og blive klogere på den linje, der er lagt for skolen og de indsat-
ser, man prioriterer. Initiativet er blevet taget godt i mod og flere medarbejdere har givet udtryk for, at det er en rar måde 
at tale med ledelsen på. Vi forventer, at initiativet fortsætter i 2016. 
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bærEdygtIgHEd På SkoLESkEmaEt
Skolen har i flere år haft bæredygtighed i fokus, men der har ikke været en samlet strategi for, hvordan man som skole vil 
arbejde med bæredygtighed. Derfor nedsatte direktionen i 2015 en arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag til 
skolens CSR strategi (Corporate Social Responsibility). To medarbejdere har deltaget i et uddannelsesforløb hos Green 
Network for at blive CSR certificeret. I den mellemliggende periode har gruppen parallelt arbejdet med selve strategien, 
som skal præsenteres for direktionen i Q1 2016.

ny rEForm – ny HjEmmESIdE og nyt matErIaLE
Kommunikation har fortsat været involveret i EUD-reformen, der bl.a. har betydet en større omlægning og renskrivning 
af informationen på hjemmesiden, nye annoncer og anden presseomtale samt nyt foldermateriale. Vi har lavet inter-
views, artikler og pressemeddelelser om de nye grundforløb, der er nu er opdelt i 1. og 2. del for de helt unge. Som noget 
helt nyt, er der også oprettet Talentspor inden for en stor del af vores uddannelser, hvilket også er synliggjort bl.a. på 
hjemmesiden med omtale og beskrivelser.

Vi er i 2015 blevet synlige på de elektroniske infotavler i bybilledet i alle fire byer. I Sønderborg er der bl.a. skærme i 
Borgen og biografen, og i de øvrige byer er der også placeret skærme på stærkt befærdede og centrale steder. Vi ændrer 
løbende de budskaber, der reklameres for som f.eks. erhvervsuddannelse, reformen, efteruddannelse, aktuelle kurser mv.

vI åbnEdE dørEnE For nyE kUndEr
Der var god aktivitet i værksteder og auditorier, da EUC Syd lørdag den 31. januar i alle fire byer holdt åbent hus. Mange 
besøgende kom for at høre om de nye erhvervsuddannelser, men interessen for EUX og htx/IB var også stor. 

Afdelingerne havde gjort et stort stykke arbejde for at præsentere deres uddannelser bedst muligt, og de besøgende 
havde bl.a. mulighed for at snakke med elever og lærere, få smagsprøver, deltage i konkurrencer, få taget tandaftryk, slå 
søm i, bage pandekager og mange andre sjove tiltag, der involverede de besøgende. Beklædningsafdelingen afholdt et 
bæredygtigt modeshow under temaet Grå og 3D, hvor eleverne tog udgangspunkt i genbrugsmaterialer.

Igen i år havde vi sat stor fokus på at kommunikere vores åbent hus arrangementer og vores informationsmøder. Det er 
sket på en række forskellige platforme som hjemmeside, Facebook, annonceringer i aviser, bannere og de elektroniske 
infostandere ved indfaldsveje. 



28 Årsberetning 2015

EUC Syds  
jubilæumslegat
EUC Syd har et jubilæumslegat, som skolens elever kan søge  
til studieture og lignende. 
Det er alene legatets renteindtægter, som kan anvendes til ud-
deling.

Skolen har desuden modtaget kr. 50.000,00 fra Danfoss, Fabrikant 
Mads Clausens Fond, som skolens elever og medarbejdere har 
kunnet søge.

Der er i 2015 uddelt kr. 62.052,80 og den resterende saldo  
kr. 51.494,32 fra donationer overføres til uddeling i 2016.

I 2016 vil der gælde de samme regler, således at beløb til anvend-
else alene udgøres af renteindtægter samt eventuelle donationer.
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MUS med værdi
For at styrke værdien af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på EUC Syd deltog vi i 
årets løb i et udviklingsforløb, hvor en mangfoldig gruppe af ledere og medarbejdere 
blev inddraget for i fællesskab at få nye øjne på og sparring til, hvordan MUS kan 
bruges som strategisk og systematisk redskab til at udvikle den enkelte medarbejder 
og organisationen som hele. 
MUS handler ikke længere udelukkende om den enkeltes kompetenceudvikling, men 
også om, hvordan den enkelte bidrager bedst muligt til at udleve EUC Syds strategi for 
fremtiden. 
Kompetenceudvikling af vores medarbejdere skal hele tiden være i sammenhæng 
med vores mål og de opgaver, ikke kun som verden ser ud i morgen eller om et år, 
men også på længere sigt.
Formålet var, at MUS skal afvikles, så den er en god, fordybende samtale for både  
medarbejder og leder, og er strategisk forankret i EUC Syds kvalitets- og bestyrelses-
mål.

Kompetencesekretariatet gav mulighed for at trække på sekretariatets konsulenter i 
projektet og desuden fik vi kyndig ledersparring om MUS af konsulentfirmaet Con-
moto, som kørte et coachingforløb med de deltagende ledere, for at klæde dem 
bedre på til at afholde en udbytterig MUS. Medarbejderne fik konsulentsparring til at 
blive skarpe på egene udviklingsbehov og –muligheder og hvordan MUS har en klar 
sammenhæng mellem egne mål og EUC Syds overordnede målsætninger. 
    
Projektet har medført konkrete justeringer og ændringer af skolens MUS-koncept – 
bl.a. førte projektet til, at vi har udviklet tre forskellige forberedelsesskemaer til MUS, 
så man som medarbejder fremover går til MUS ud fra et skema, der passer bedre til 
den enkeltes arbejdsrolle og funktion. Et andet udkomme fra projektet er, at observa-
tion af undervisningen og praksisnær sparring på det pædagogiske område er styrket. 
Observationer af undervisningen som led i MUS-arbejdet giver en fælles og konkret 
oplevelse at tale om leder og medarbejder imellem. 
Det bringer samtidigt kerneydelsen i centrum med de krav og behov, det stiller til 
medarbejderens præstation.
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Guldmedalje for sundhed 
på EUC Syd
Et års intensivt arbejde for at fremme sundhed og trivsel blandt medarbejdere på  
EUC Syd kulminerede i juni 2015 med den officielle anerkendelse som Sundhedscer-
tificeret virksomhed, endda med en flot guldmedalje. 

EUC Syd har som én af få erhvervsskoler modtaget Dansk Firmaidræt forbunds 
prestigefyldte Sundhedscertificering og det med en flot guldmedalje, som afspejler 
alsidigheden i vores sundhedstilbud. 
På EUC Syd er Sundhedscertificeringen en dokumentation og kvalitetsstempel for 
det fokus, skolen har på sundhed i bestræbelser på at være en god arbejdsplads, med 
trivsel i højsædet. Sundhedscertificeringen betyder, at EUC Syd kontinuerligt tilbyder 
medarbejderne aktiviteter og oplysning inden for KRAMS-områderne; kost, rygning, 
alkohol, motion og stress/trivsel. 

På EUC Syd er sundhed meget mere end motion – vi ser sundhed som et bredt 
begreb, der også omhandler medarbejdertrivsel, glæde og kollegaskab. Derfor har 
EUC Syd igangsat mange forskellige aktiviteter for medarbejderne; alt fra madklub til 
after work yoga, foredrag og workshops. I det sidste år har medarbejdere desuden 
kunnet deltage i aktiviteter som gourmet brødbagning, DJØF-standup, kollegabold, 
firmakaproning og skridttællerkonkurrence. Her er tilbud til alle og kun fantasien 
sætter grænser. De mange aktiviteter rundt på skolen giver mulighed for at mødes på 
tværs og lære hinanden at kende på nye måder, mens medarbejderne får anderledes 
oplevelser sammen. Som kolleger kan vi høste frugterne af en større arbejdsglæde og 
øget sammenhold.

”På den her måde kan vi give medarbejdere, som hver dag går på arbejde og yder en 
indsats en håndsrækning til at leve et sundere liv. Ved at gøre det lettere at tage det 
sunde valg i hverdagen, fx ved at tilbyde sunde, lækre og nøglehulsmærkede måltider 
i vores kantiner, giver vi et kærligt skub i en sundere retning. Det handler ikke om at 
løfte pegefingeren, men om at give alle mulighed for at deltage i attraktive tilbud” 
fortæller én af tovholderne på projektet, Ida Lundorff Haugen.   

Dansk Firmaidrætsforbund begrunder certificeringen sådan:
"EUC Syd arbejder godt og professionelt med sundhed som et helhedsperspektiv. 
Skolen arbejder strategisk og fremadskuende og har en række meget engagerede 
sundhedsambassadører, der lægger hjerteblod i at skabe aktiviteter og trivsel. I 
skolens sundhedsarbejde er der plads til forskelligheder og også plads til den enkel-
tes valg i forhold til udbuddet af aktiviteter. EUC Syd har god opbakning fra ledelsen, 
som har vist vilje til at prioritere sundhed i arbejdsdagen, bl.a. ved at sikre super sunde 
kantiner, hvilket gør det let og indbydende at tage det sunde valg til hoved- og mel-
lemmåltider.”
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Fremtid
Politikerne har med en midlertidig tilbagerulning af en del af de bebudede 
besparelser på erhvervsuddannelserne lyttet til skolerne og givet os arbejds-
o til i 2016 at koncentrere os om at få de mange elementer i EUD-reformen 
til at køre og finde fodfæste. 
Et lovrevisionsarbejde er dog i gang, særligt skal vores politikere se på 
problemstillinger i forhold til euv uddannelsen, hvor skolerne har store 
udfordringer med at rekruttere nok elever til at gennemføre hold. Reformen 
har mange gode takter, eleverne er rigtig glade for grundforløb 1, og indtil 
videre ser det ud til, at grundforløb 1 fastholder eleverne i langt højere grad 
end tidligere. Også på grundforløb 2 er mødedisciplinen stor, hvilket giver 
håb om, at tendensen med faldende elevtal kan vendes. 

Et andet emne, der kommer til at optage os i 2016 er den forestående 
udbudsrunde på erhvervsuddannelserne, hvor skolerne skal (gen)ansøge om 
udbud af erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb. Erhvervsskolerne 
skal også ansøge om at være praktikcenter. 
EUC Syd søger om retten til at udbyde alle de uddannelser, vi allerede har, og 
i tillæg søger vi om godkendelse til at drive værktøjsmager GF2 og skoleprak-
tik for murer og tandklinikassistent. 
Vores praktikcenter fastholdes, og vi forventer en vækst i antallet af 
skolepraktikelever i de kommende år. Ministeriet udmelder nye udbud i 
efteråret 2016 og eleverne kan fra 1. august 2017 begynde på uddannelserne 
efter den nye fordeling. 

Herefter forventes en udbudsrunde på AMU, hvor regeringen også vil re-
formere AMU systemet, med henblik på at gøre det mere målrettet og 
fleksibelt. Udbuddet af AMU må målrettes mere til virksomhedernes behov 
for i højere grad at give deltagerne de kompetencer, der er brug for i virk-
somhederne. Politikerne varmer også op til nye forhandlinger om en gymna-
siereform, som sidste knast i den gennemgående reformbølge, vi har set på 
uddannelsesområdet i senere år. Regeringen vil i 2016 offentliggøre sit udspil 
til en gymnasiereform, der skal styrke fagligheden på de gymnasiale uddan-
nelser, så de unge bliver klar til at læse videre.

Alt tyder derfor på, at 2016 bliver et mindst ligeså udfordrende og spænd-
ende år som det, der er gået.
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Tilmeldingstal på Teknisk Gymnasium 
Sønderjylland opdelt på htx og  
International Baccalaureate (IB)
 

tabEL 1. oPtag På tEknISk gymnaSIUm HtX og Ib Pr. aUgUSt, oPdELt På byEr, 2013-2015

  HtX
HadErSLEv

HtX
SøndErborg

HtX
tøndEr

HtX
aabEnraa

PrE-Ib 
SøndErborg

Ib
SøndErborg

SamLEt For 
tEknISk  
gymnaSIUm

2013 28 54 23 46 20 17 188

2014 23 63 16 47 20 22 191

2015 29 65 28 61 33 32 248
kilde: easy-a

 
Gennemførelse på Teknisk Gymnasium
tabEL 2. antaL ELEvEr gEnnEmFørt På HtX og Ib, oPdELt På byEr, 2015

HtX StUdEnt 2015 gEnnEmFørSELSProCEnt

HadErSLEv 19 59 %

SøndErborg 30 65 %

tøndEr 9 64 %

aabEnraa 29 70 %

I aLt 87 65 %

PrE-Ib Fuldført 2015 
19 76 %

Ib Fuldført 2015 
14 87,5 %

kilde: easy-a

 



Fastholdelse på EUD

tabEL 3. FaStHoLdELSE På EUd, 2. HaLvår 2015

oPtagEt aUgUSt 2015 FaStHoLdt EFtEr  
SEkS månEdEr (ProCEnt)

FagrEtnIng

gF 1 omSorg 12 67 %

gF 1 FødEvarEr 35 71 %

gF 1 tEknoLogI 244 81 %

gF 2 omSorg 23 57 %

gF 2 FødEvarEr 47 45 %

gF 2 tEknoLogI 235 65 %

rkv 92 73 %

kilde: Prophix
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Indgåede uddannelsesaftaler

tabEL 4. oPgørELSE ovEr FordELIngEn aF ELEvEr, Som Har gEnnEmFørt Et grUndForLøb og dErES Sta-
tUS IFt. En IndgåEt UddannELSESaFtaLE, 2013-2015

år 2013 2014 2015

PraktIkPLadSSøgEndE 190 140 40

SkoLEPraktIk 169 210 234

UddannELSESaFtaLEr 535 593 569

ELEvEr I aLt 894 943 834
kilde: easy-P. tallene er opgjort pr. 31. december de pågældende år. 
 

Internationale aktiviteter
 
tabEL 5. SkoLEnS IntErnatIonaLE aktIvItEtEr, 2013-2015

aktIvItEtStaL 2013 2014 2015

IndStatIonErIng aF ELEvEr 217 211 232

UdStatIonErIng aF ELEvEr 35 21 27

UdStatIonErIng aF Udd. anSvarLIg 4 17 29

bESøg/StUdIEtUrE LEdELSE og andrE 55 33 13

bESøg Fra UdLandEt 121 55 40
* World Skills i London 
Kilde: Intern optælling

FIgUr 1. SkoLEnS IntErnatIonaLE aktIvItEtEr 2012-2015
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AMU-aktivitet
I afsnittet om AMU-aktivitet fokuseres på tre områder – antal kursister, der har været på kursus på EUC Syd,  
antal årselever samt kursustilfredsheden.

tabEL 6. amU kUrSIStEr På EUC Syd, 2013-2015

EUC Syd I aLt 2013 2014 2015

kUrSIStEr 7221 6256 8101
kilde: easy-a

FIgUr 2. amU kUrSIStEr På EUC Syd, 2013-2015

tabEL 7. årSELEvEr På EUC Syd, 2013-2015

EUC Syd I aLt 2013 2014 2015

antaL årSELEvEr 2140 2190 2071
kilde: easy-a

FIgUr 3. årSELEvEr På EUC Syd, 2013-2015
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Vis kvalitet 

tabEL 8. kUrSISttILFrEdSHEd FordELt På SPørgSmåL, 2014-2015, ProCEnt

SPørgSmåL 2014 2015

mEgEt 
tILFrEdS + 
tILFrEdS

UtILFrEdS + 
mEgEt  
UtILFrEdS

mEgEt  
tILFrEdS + 
tILFrEdS

UtILFrEdS + 
mEgEt  
UtILFrEdS

dEt kUrSUS dU nEtoP Har gEnnEmFørt? 90 % 3 % 93 % 2 %

kEndtE dU kUrSEtS FormåL, IndEn dU  
StartEdE? 41 % 25 % 42 % 24 %

Har dU Lært dEt, dEr Er kUrSEtS FormåL? 79 % 4 % 83 % 2 %

dIn EgEn IndSatS På kUrSEt? 93 % 1 % 93 % 1 %

at LærErEn/LærErnE Har tILrEttELagt  
UndErvISnIngEn, Så dU Har HaFt mULIgHEd 
For at LærE dEt, dEr Er kUrSEtS FormåL? 85 % 3 % 88 % 2 %

kUrSEtS FagLIgE nIvEaU? 89 % 3 % 91 % 2 %

at dEt dU Har Lært På kUrSEt, kan anvEndES I 
dIt arbEjdE FrEmovEr?

66 % 7 % 68 % 7 %

GEnnEMSnIT EUC SyD 78 % 7 % 80 % 6 %

LandSgEnnEmSnIt For aLLE UddannELSEr 78 % 6 % 79 % 5 %

kilde: viskvalitet.dk
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Sygefravær blandt medarbejdere 

tabEL 9. SygEFravær bLandt mEdarbEjdErE På EUC Syd, 2013-2015

SygEFravær 2013 2014 2015

antaL mEdarbEjdErE 404
 

390 373

antaL SygEmELdIngEr 992
 
* *

antaL SygEarbEjdSdagE 4.414
 

4.029 4.622

antaL arbEjdSdagE 101.810
 

98.280 94.369

SyGEFRAVæR EUC SyD (PROCEnT) 4,34
 

4,10 4,9

SyGEFRAVæR ERHVERVSSKOlE-
OMRÅDET (PROCEnT) 

3,17 3,76 4,0

kilde: medhelp og isola 
* kan ikke opgøres i 2014
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