Skolens opfølgningsplan for 2016
Følgende opfølgningsplan er fastlagt med udgangspunkt i vores evalueringsresultater:
Udvikling og implementering af elektroniske evalueringsskemaer
Udvikling og implementering af elektroniske evalueringsskemaer skal udvikles og implementeres i en
angivet indfasningsplan i efteråret 2016. Det er målet, at vi fra 2017 udelukkende benytter elektroniske
evalueringsskemaer i forbindelse med elevernes evaluering af undervisningen. Målet er en mere effektiv
databehandling hvor resultaterne hurtigere bliver overskuelige for alle. Dette sikrer også en øget
gennemsigtighed i forhold til vores forskellige undervisningsområder.
Resultaterne af denne udviklings- og implementeringsfase skal bruges i næste fase, hvor vi vil overgå til
elektronisk indsamling af data fra praktikværterne. En midtvejs tilbagemelding fra praktikværterne vil sikre
en bedre og mere målrettet planlægning af praktikpladsbesøget.
Øget indsats for netværksdannelse blandt EUX eleverne i praktikperioden.
En aktiv indsats fra skolens side i samarbejde med vores allerførste EUX klasse skal sikre en
netværksdannelse på tværs af alle 22 elever hele 2016/2017, hvor de er i praktik. Formålet er dels
fastholdelse, men også at give mulighed for gensidig støtte og opbakning undervejs i praktikperioden.
Endvidere skal vores forårs – og efterårsfester på gøres så attraktive, at så mange som muligt, af
forhenværende elever og elever i praktik, får lyst til at deltage.
Vores Facebook side er et vigtigt redskab til at holde forbindelsen mellem skole og tidligere elever samt
elever i praktik, men også til netværksdannelse, af både social og faglig karakter, eleverne imellem. Det
samme gælder for vores elevforening, som bl.a. udsender årsskriftet til eleverne i praktik.
E-læring (blended learning) inddrages i den daglige undervisning
Der arbejdes i undervisningen med stadig udvikling af E-læring. Der er flere af lærerne som i
efteruddannelse, der har valgt at tage udgangspunkt i dette. Resultatet af dette forventes at kunne måles
og blive kvalificeret i den løbende opfølgning
Handlingsplan 2016 for øget gennem gennemførelse af uddannelserne
Skolens handlingsplan er en del skolens opfølgningsplan for øget gennemførsel af uddannelserne. I
handlingsplanen fremgår skolens plan for at øge gennemførslen i forhold til elevsammensætning, udbud af
uddannelser mv. Handlingsplanen indeholder derudover skolens mål for effekten af de anvendte metoder.
Den indeholder endvidere en plan for skolens tilvejebringelse af praktikpladser med måltal for det
praktikpladsopsøgende arbejde. Endelig indeholder handlingsplanen en rapport om skolens resultater det
foregående år.
Handlingsplanen er godkendt af skolens bestyrelse den 9. marts 2016.
Se handlingsplanen her >>Link klik her<<

Gråsten Landbrugsskole, den 9. marts 2016.

