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Dokumentationskrav vedr. DEVS 

Nr Aktivitet 
 
Mål Målemetode 

Dokumentation på den enkelte 
skole 

Dokumentation 
kvalitetsmedarbejder 

1.1 Introforløb for 
grundskoleelever 

56 introforløb 
3024 grundskoleelever 
fra 6. - 7.  
168 grundskolelærere 

Måles i antal forløb, antal elever 
og antal lærere 

Registrere antal forløb, antal 
elever og antal lærere 
 
Sendes på KPI skema 

 
 
 
Samler data fra de enkelte skoler 

1.2 Afklarings/sommerskoleforløb 
for grundskoleelever og 
uddannelsesparate unge 

36 EUD 
sommerskoleforløb 
360 deltagere på 
sommerskole 

Måles i antal forløb og antal 
elever 

Registrere antal forløb og antal 
elever 
 
Sendes på KPI skema 

 
 
 
Samler data fra de enkelte skoler 

1.3 Udvikling af Gameday 
uddannelsesprofiler for 
grundskoleelever og 
uddannelsesparate unge 

3384 gameday 
uddannelsesprofiler 

Måles i antal profiler 
Skulle gerne være 1.1 + 1.2 

Registrere antal profiler 
 
 
Sendes på KPI skema 

 
 
 
Samler data fra de enkelte skoler 

2.1 Praktikplads/arbejdsmarkeds- 
parathedsforløb 

9000 
erhvervsskoleelever 
bliver vejledt 

Måles i antal forløb og antal 
elever over 18 år 

Registrere antal forløb og antal 
elever 
 
Sendes på KPI skema 

 
 
 
Samler data fra de enkelte skoler 

2.2 Strategisk rekruttering af 
praktikpladser 

800 flere 
virksomhedsbesøg 
 
 

Måles i antal virksomhedsbesøg/ 
kontakt 
 
 

Registrere antal virksomheds-
besøg/kontakt vedr. DEVS 
 
Sendes på KPI skema 

 
 
 
Samler data fra de enkelte skoler 

3.1 Ny fortælling – ny profil til 
erhvervsskolerne 

    

3.2 Forstærket ungdomsmiljø  Måles i antal 
workshops/hackathons og antal 
elever 

Registrere antal 
workshops/hackathons og antal 
elever 
 
Sendes på KPI skema 

 
 
 
 
Samler data fra de enkelte skoler 
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Programfastsatte outputindikatorer vedr. DEVS 
Nr Outputindikatorer Målemetode 

Dokumentation på den enkelte skole 
Dokumentation 
kvalitetsmedarbejder 

1.1 3.024 grundskoleelever får 
væsentlig bedre indsigt i hvilke 
muligheder, en 
erhvervsuddannelse kan tilbyde 

Der udvikles et elektronisk spørgeskema 1 til 
mobiltlf, som eleven skal besvare ved 
afslutning af intro-forløbet 

  

1.1 168 grundskolelærere får bedre 
forståelse for 
erhvervsuddannelserne 

Der udvikles et elektronisk spørgeskema 1 til 
mobiltlf, som læreren skal besvare ved 
afslutning af intro-forløbet 

  

1.2 211 (55%) af sommerskoleelever 
starter på EUD 
 
Målgruppe er elever, der ikke har 
valgt uddannelse og som derfor 
kan påbegynde EUD umiddelbart 
derefter 

Målingen af deltagerne foretages ved 
registrering af deres indmeldelse på EUD ift. 
deltagelse på sommerskolen 

Registrere antal påbegyndt EUD ud af 
de, der var på sommerskole 

Samler data fra de enkelte skoler 

1 5% færre elever har startet en 
anden ungdomsuddannelse, før 
de starter på EUD 

Der udvikles et elektronisk spørgeskema 1 til 
mobiltlf, som eleven skal besvare 

 
 

 

1 40% af grundskolelever er mere 
tilbøjelige til at tage en 
erhvervsuddannelse 

Der udvikles et elektronisk spørgeskema 1 til 
mobiltlf, som eleven skal besvare 

  

2.1 9.000 EUD-elever deltager i 
projektet 

Måles i antal elever på praktikplads/arbejds-
markedsparathedsvejledning 

Registrere antal elever 
 
Sendes på KPI skema 

Samler data fra de enkelte skoler 

2.1 75% af EUD-elever bliver mere 
arbejdsmarkedsparate 

De obligatoriske elevtilfredshedsmålinger på 
EUD indeholder et spørgsmål om de var godt 
forberedt til at komme i praktik. 
Baseline er 2017 
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Nr Outputindikatorer Målemetode 
Dokumentation på den enkelte skole 

Dokumentation 
kvalitetsmedarbejder 

2.2 75% af EUD-elever opnår 
ordinære praktikforløb 

Antal elever der har opnået en praktikaftale   

2.2 600 flere praktikpladser 
rekrutteres 

Måles i oprettede praktikpladser pr år Registrere antal oprettede 
praktikpladser i forhold til 
virksomhedsbesøg/kontakt DEVS 
 
Sendes på KPI skema 

 

3.2 10% stigning i EUD-elevernes 
trivsel på EUD-skolerne 

De obligatoriske elevtilfredshedsmålinger på 
EUD 
 
Baseline er 2017 

 Udlæser data  i datavarehuset for 
regionen 

 

 

Programfastsatte effekter vedr. DEVS 
Nr Effektindikatorer Målemetode 

Dokumentation på den enkelte skole 
Dokumentation 
kvalitetsmedarbejder 

  Samtlige effektindikatorer måles af ekstern   

 

 

Der afholdes et møde med Camilla Hansen, Region Nordjylland, når hun er tilbage fra barsel. 

Hun er nørden, der har svar på alle spørgsmål 
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Mål vedr. 2107 
Nr Effekter/outputindikatorer    

 133 flere virksomhedsbesøg    

 100 flere praktikpladser    

 

 

 


