
Handleplan for fastholdelse og trivsel. 2018 
Ernæring og sundhedsuddannelsen 

 
Dimittender i perioden:   Optagede: 42 hvert år i august hele perioden (ledighedsdimensionering først fra 2015) 
01.09 2017 – 31.08 2018: (foreløbigt) = 31 
01.09 2016 – 31.08 2017: = 32 
01.09 2015 – 31.08 2016: = 35 
01.09 2014 – 31.08 2015: = 28 
Gennemførselsprocent = 75% 

Før optag (Indslusningsvejledning) 
Mål: At sikre kommende ansøgere afklares og vi derved øger muligheden for at optage studerende der ønsker at gennemføre uddannelsen. 
 
Det er en opgave at afklare de studerendes forforståelse og øge muligheden for forventningsafstemning fx: gennem karrierevalg og 
studerende for en dag, og give et indtryk af professionen før studiestart 
 
Aktivitet: Ansvar/medvirker Frekvens Hvordan Opfølgning 

efteråret 2018 
Studievejleder-samtaler Studievejleder og studieleder Ved behov Henvendelser fra evt. 

kommende studerende 
besvares, der arrangeres evt. 
møde 

 

Åbent hus arrangementer Studieleder/studievejleder 
undervisere samt studerende 

Marts  Åben hus i marts  

Studerende for en dag Studievejleder, studieleder samt 
undervisere og studerende 

Ved behov Henvendelser fra interesserede 
evt. kommende studerende 
besvares 

 

Brobygning Studievejleder, studieleder, 
studiesekretær samt undervisere og 
studerende 

Uge 43 Plads til 12 elever. Organiseres 
centralt. På ES indgår 
studieleder, undervisere og 
studerende 

 

Oplysning på 
hjemmeside 

Kommunikationsafdelingen, 
studieleder, studievejleder samt 
andre relevante 

Kontinuerligt   

Optag/udvælgelse af 
studerende 

Optag/ studieleder  Især fokus på kommunikation på 
hjemmeside, pointgivning til 
kvote 2 

 



 
Merit- og 
kompetemcevurdering 

Studievejleder/studieleder Ved behov Henvendelser fra evt. 
kommende studerende 
besvares, der arrangeres evt. 
møde 

 

 
 

Ved studiestart 
Mål: at få de studerende integreret på holdene og prioritere de studerendes trivsel. Der er opmærksomhed på forståelse af de unges kontekst, 
robusthed og en bevidsthed om de sårbare unge, unge med diagnoser mm. og samtidig sikre et fagligt indhold. 
Der er fokus på studiemiljø og relationsdannelse, læringsstile, gruppedannelse, studieaktivitetsmodel og kompetencemål. Undervisningen skal 
være faglig, udfordrende, spændende, praksisrelateret og relevant. 
Aktivitet: Ansvar/medvirker Frekvens Hvordan Bemærk./opfølgning 
1.semester samtale Semesteransvarlig og 

undervisere 
Oktober  Midt i 1. semester afholdes 

semestersamtalen af 
underviserne – det er en 
obligatorisk studieaktivitet med 
fokus på såvel trivsel som 
faglige forhold. 

 

Studievejleder-samtaler Studievejleder Ved behov   
Særlig udd. støtte Studievejleder og 

studieleder/samt undervisere 
Ved behov SPS/hjælpemidler 

Tilbud om fx mentor, ekstra 
støtte 
Gennem studievejledningen 
på Campus 

 

Introforløb Studieleder og tutorer/1semesters 
undervisere 

Årligt Målet er at de studerende 
særligt i den 1. uge skal 
opleve såvel faglige, 
professionsfaglige som sociale 
aktiviteter 

 

Tutorer Medstuderende    
Mentorer Medstuderende og studievejleder Primært 1. årgang Der knyttes 4-5 ældre 

studerende til 1. årgang og de 
laver i samarbejde med 
studieleder og studievejleder 
aktiviteter af studiestøttende 
og socialkarakter 

Skal det forsætte i 
2018? 



Mentorerne har en samtale 
med studievejlederen omkring 
roller 

Inklusions- og relations 
aktiviteter 

Undervisere og medstuderende Hele udd. Studiegrupper dannes 
Sociale aktiviteter både på det 
enkelte hold samt på tværs af 
årgange 
 

Principper for 
dannelse af 
studiegrupper 
drøftes på 
lærermøde 

Praksisnær-undervisning Undervisere og medstuderende Hele udd. Grundlaget for vores udøvelse 
af uddannelse 

 

Dialogbaseret 
undervisning på hold 

Uddannelsen  Vigtigt at se studerende 
vænnes til at formulerer sig 
professionsfagligt og øves i at 
indgå i faglige relationer 

 

Sociale aktiviteter på 
Campus 

Studerende jævnligt Organiseret i Pulsen, med 
deltagelse af studerende fra 
ES.Fredagscafe, kor, frivilligt 
idræt, diverse aktiviteter 

 

Samarbejde på tværs af 
årgange 

Undervisere  og studerende på 1. 
og 3. årgang 

oktober Modul 9 studerende 
kostvejleder modul 1 
studerende 

Skal det fortsætte i 
2018? 

Naturvidenskabsfestival Undervisere/studerende september De studerende på 1. årgang 
skal planlægge workshops af 
faglig karakter for 1200 
skolebørn – en god 
samarbejdsøvelse 

 

 
 

Undervejs i studiet (Studievejledning) 
Det er en fortsat opgave at opøve de studerendes evne til at være studerende, og uddannelse til professionen  
Mål: at få de studerende er motiveret for at lære og udvikle sig ift til professionen samt at de trives. Fokus på studiemiljø og relationsdannelse, 
gruppedannelse, studieaktivitetsmodel og kompetencemål. Undervisningen skal være spændende, praksisrelateret og relevant. 
Aktivitet: Ansvar/medvirker Frekvens Hvordan Bemærk.opfølgning 
Ovenstående aktiviteter 
fortsat 

    

Undervisnings 
opbygning med 
dialogbaseret 

Uddannelsen  Vigtigt at se studerende 
vænnes til at formulerer sig 
professionsfagligt og øves i at 
indgå i faglige relationer 

 



undervisning på mindre 
hold 
Semestersamtale Studievejleder/ studerende 

på  
Marts/april Studievejleder initiere et tilbud 

om et trivsels/semestersamtale 
på 2. semester. 
Efterfølgende drøftes evt. 
generelle problemstillinger på 
lærermøde 

Skal tilbuddet  
bredes ud til alle 
studerende? 

Simulationsundervisning Undervisere og studerende Løbende Fx gennem Worklab 
organiseres et samarbejde 
med eksterne, som indgår i et 
træningsforløb med studerende 
(fx idrætsklasser, 
diabetesforeningen, Kolding 
kommunes sundhedscenter) 

 

Særlig uddannelses-
tilrettelæggelse ( for de 
få) 

Leder og studievejleder 
Kliniskudd. 
Sted/praktiksted- samt den 
studerende 

Ved behov Hvis den studerende har 
udfordringer fx personlige eller 
med faglige forhold afholdes 
der samtale og der laves en 
individuel studieplan. 
 

 

Evaluering og opfølgning Leder, Undervisere og 
StudenterFokus 

Efter 
kvalitetssikringssystemet 
samt efter behov 

Stud-Puls,  
Semesterevalueringer. 
Opfølgning på 
semesterplanlægningsmøder 
og lærermøder  

 

Inddragelse af de 
studerende i 
kvalitetssikring af 
uddannelsen 

Fællesudvalg, 
uddannelsesudvalg 

Jævnligt Gennem drøftelser på 
fællesudvalgsmødet, 
fællesmøder med studerende  

 

Fokus på jobmuligheder på 
arbejdsmarkedet. 

Studieleder, undervisere jævnligt Samarbejde med eksterne og 
tidligere studerende. CV 
skrivningsworkshop 
Samarbejde de faglige 
organisationer 

 

Relation til praksis Underviserteams Jævnligt Inddragelse af gæstelærere fra 
praksis 
Virksomhedsbesøg m.m. 

 



Tilbud om forløb om 
nervøstitet/eksamensangst 

Studievejleder Efter behov Tilbud fra studievejledningen. 
Primært til 1. årgang. 

 

 
Haderslev 21.02.18 poha 


