Selvevaluering og opfølgningsplan for Roskilde Tekniske Skole
2020-2021
Tema

Fastholdelse

Mål

Forbedre skolens
fastholdelse af elever på
erhvervsuddannelser og
HTX.

Beskrivelse af tiltag

Tidsplan

Ansvar

A. Teamkulturundersøgelse.
Kvalitativ undersøgelse af
teamkultur i skolens mange
lærerteams og hvorledes
lærerteams kan klædes på til at
arbejde bevidst og professionelt
med elevernes motivation og
fastholdelse.

Dataindsamling november
2019-januar 2020.
Rapportering til skolens
pædagogiske ledelse
januar 2020. Indsatser på
baggrund af
undersøgelsen
implementeres Q2-4 2020.

Pædagogisk chef
og Kvalitetschef

B. Velkomst- og introanalyse.
Kvalitativ undersøgelse af
introduktionen af nye elever til
erhvervsuddannelser og HTX.

Dataindsamling efterår
2019. Implementering af
nye formater for velkomst
af nye elever Q1-Q3 2020.

Kvalitetschef og
uddannelseschefer

Tesen er, at fastholdelse er tæt knyttet til
undervisningen, fællesskabet i klassen og
til lærerteamets samarbejde om
undervisningen.
Der iværksættes to analyser:

Digitalisering

September 2020

Tydeligere krav,
Digitaliseringsanalyse.
forventninger og
kompetencer i skolens brug
A. Kvalitativ brugerundersøgelse af
af digitale redskaber i
elevernes oplevelser med brug af
undervisningen.
digitale redskaber i

Dataindsamling af
generelle indsatser i
efterår 2019. Rapportering

Pædagogisk chef
og Kvalitetschef

1

undervisningen. Digitalisering har
været skolens overordnede
strategiske fokus i perioden
2017-2020. Der foretages derfor
en status inden perioden
afsluttes.
B. Specifik analyse af forløbet og
erfaringer med digital
undervisning under skolelukning i
Q2, 2020 på baggrund af
coronapandemien.

Gennemskrivning og nyt
Lokale
undervisningsplaner layout til alle lokale

undervisningsplaner (LUP).
Publiceres på hjemmeside

Alle Lokale Undervisningsplaner (LUP)
gennemskrives og kvalitetssikres jf. ny
regelforenkling på EUD området fra
august 2021.

og videre beslutning Q1
2020.

Dataindsamling i Q2, 2020.
kvantitativ og kvalitativ
data samles i rapport til
internt brug og til
projektfællesskabet i
region Sjælland
Gennemskrivning Q4, 2020
– Q2, 2021. publicering
løbende.

Kvalitetschef og
uddannelseschefer

Dataindsamling Q1, 2020

Vicedirektør og
uddannelseschefer

Elevplan lukker med udgangen af 2020.
Lokale Undervisningsplaner publiceres
derfor på skolens hjemmeside.

Røgfri skole

September 2020

Pr. august 2021 skal alle
uddannelsesinstitutioner
være røgfri hele
skoledagen.

Lokale undervisningsplaner er
forudsætning for at udforme
undervisningsforløb og sikre, at eleverne
når alle læringsmål.
I samspil med Roskilde kommunes
”trivsel og sundhed” enhed iværksættes
dataindsamling om elevernes
ryge/tobaksvaner og incitamenter til at
blive røgfri.
Der iværksattes lokale initiativer:
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-kommunikation/nudging
-tilbud om rygestop for elever og
medarbejdere
-Involvering af elever i
arbejdsmiljøorganisationen

Verdensmål

•

Bæredygtighed og
klimatilpasning er aktuelt
og relevant for
erhvervsuddannelserne
såvel som for HTX og AMU.

Skolen søger om at blive godkendt som
UNESCO verdensmålsskole.

Q2, 2020

Kvalitetschef

Bestyrelsen arbejder med en overordnet
ramme for bæredygtig skole, som
ledergruppen kan arbejde videre med at
materialisere og udmønte i
undervisningen og i skoledriften i de
kommende tre år.

Q4, 2020

Direktion

Se i øvrigt særskilt opfølgningsplan for HTX Roskilde.

September 2020
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