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Årlig selvevaluering i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

Gartneruddannelsen: 

Formål: 
I henhold Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal skolen hvert år foretage en selvevaluering 
på et af skolens områder inden for undervisningen. 
Proceduren skal sikre dokumentation af resultater og klarlægge, hvorledes undervisning og valgte 
undervisningsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål 
 
Selvevalueringen kan også omfatte en opgørelse og vurdering af gennemførelse og frafald.  
Resultatet af selvevalueringen skal offentliggøres på JU´s hjemmeside inden 1. februar året efter.  
 
Med udgangspunkt i JU som virksomhed omfatter kvalitetssystemet desuden følgende elementer: 

• Den valgte model for skolens strategiarbejde - Kodeks for ledelse af 
uddannelsesinstitutioner (”Kodeksmodellen”) 

o Selvevaluering en gang årligt 
• Strategi- og handlingsplanarbejdet 

o Løbende opfølgning 
o Fokus på ændringer i forudsætninger  
o Nye planer 
o Skole- og gruppehandlingsplaner 

• Budget- og årsregnskab 
 
Skolens procedurer for selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for 
systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen 
med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål, værdier og handlingsplan for 
øget gennemførelse. 
 
 
Uddannelserne: 
Efter aftale i ledergruppen omfatter den årlige selvevaluering på undervisningsområdet i 
2019, gartnergruppen, Bederafdelingen. 
 
Gartneruddannelsen omfatter følgende uddannelser/trin: 
• Grundforløb 2, gartneruddannelsen 
• 1. skoleperiode, gartneruddannelsen 
• 2. skoleperiode, gartneruddannelsen 
• 3. skoleperiode, gartneruddannelsen 
 
Der er 3 specialer på uddannelsen: væksthusgartner, planteskolegartner og havecentergartner 
 
Medarbejderne: 
Gruppen omfatter 7 lærere, heraf en studievejleder, en læsevejleder og SPS-koordinator, samt 3 
værkstedsassistenter.   
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Metode: 
Som led i skolens arbejde med strategi- og handlingsplan 2019-2022 udarbejdede gartnergruppen 
i fællesskab en gruppehandlingsplan. Arbejdet blev indledt ved en fælles ”strategidag” for hele 
gruppen og nærmeste leder. Her blev der taget udgangspunkt i JU´s mission, vision og værdier 
samt fire af de otte arenaer fra Kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner 
(”Kodeksmodellen”), nemlig: 
- Pædagogik 
- Personale 
- Marked 
- Fysiske rammer 
 
På strategidagen blev gruppens fokusområder inden for de fire arenaer fastlagt, og der blev nedsat 
arbejdsgrupper, der siden har udviklet handlingsplaner for hver af de fire arenaer.  
 
Nærværende selvevaluering tager udgangspunkt i disse handlingsplaner og er blevet gennemgået 
af gruppen i fællesskab. Endvidere er resultaterne fra de seneste elevtilfredshedsundersøgelser 
samt data fra datavarehuset vedr. frafald på uddannelsen inddraget. 
 
 
 
Emneområder/Resultater: 
Følgende 5 punkter er udpeget som fokusområder i selvevalueringen 
- Pædagogik og undervisning 
- Personale 
- Marked 
- Fysiske rammer 
- Frafald 
 
 
Pædagogik og undervisning: 
Det pædagogiske fokus tager udgangspunkt i JU´s overordnede pædagogiske grundlag under  
overskriften: 
”Pædagogiske metoder understøtter en helhedsorienteret, differentieret og praksisnær 
undervisning”. 

Vi vil gerne give de nye GF2 elever mere bevægelse/fysisk aktivitet samt et bredere kendskab til 
det praktiske arbejde i gartneriet ved at indføre ”Morgentjans”. Morgentjans er en række 
praktiske opgaver, som eleverne skal klare først på skoledagen. Vi har gode erfaringer med 
modellen fra andre hold på skolen. 
 
Generelt giver eleverne gode tilbagemeldinger på undervisningen. Vi kan dog blive bedre til at 
opstille mål og give tilbagemeldinger. I den sammenhæng kan gruppen drage nytte af de 
erfaringer man opnåede ved deltagelse i UVM-projektet Bedømmelseskriterier i 2018. 
 
I løbet af 2019 er skolen gået fra Elevplan til Uddata+ og har samtidig indført ny læringsplatform 
(Teams/OneNote).  Det har givet nogle udfordringer for eleverne, fordi nogle af gruppens lærere 
har været hurtigere til at udnytte funktionerne i de nye systemer end andre. Eleverne efterspørger 
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mere ensartet brug af systemerne, fx i forhold til hvor man får besked om lektier, hvor man skal 
aflevere opgaver etc. 
 
 
Opfølgning: 
• Vi vil indføre ”morgentjans” for GF2 eleverne.  
• Målet er at alle lærere skal have fornødne kompetencer inden for Teams/OneNote, så eleverne 

oplever en ensartet brug af systemerne. De lærere, der har brug for opkvalificering skal selv 
søge hjælp efterhånden, som de får behov. 

• Vi skal beskrive bedømmelseskriterier for flere fag. Arbejdet udføres løbende, men først og 
fremmest i de perioder, hvor vi ikke har hovedforløbselever. 

• De fagevalueringer, som lærergruppen selv laver med eleverne, skal have samme bevågenhed 
som de overordnede ETU’er, og skal derfor løbende tages op på gruppemøder. 

 
 
Personale: 
Det har i perioder været svært for gruppen at finde tid til at den fornødne kommunikation om 
elever, arbejdsopgaver, koordinering af fag og opgaver i de praktiske faciliteter etc. Derfor har 
gruppen fokus på at optimere rammerne for samarbejde og kommunikation, ikke kun lærerne 
imellem, men også mellem værkstedsassistenter og lærere. Gruppens lærere har hidtil holdt møde 
en gang om måneden. Disse møder er lidt for tit blevet aflyst, hvis en eller flere af lærerne har 
været forhindret i at deltage. Fremover skal møderne afholdes på trods af eventuelle afbud. 
Desuden inviteres værkstedsassistenterne til at deltage i relevante punkter på disse møder. For at 
have et forum, hvor mere akutte emner kan drøftes, mødes lærerne frem over hver uge til et 
fredagsfrokostmøde, så udfordringer som fx stort fravær hos en elev kan tages i opløbet. 
 
I gartneriet er der brug for, at det bliver mere tydeligt, hvilke praktiske opgaver der skal løses af 
henholdsvis elever på undervisningshold og skolepraktikelever, og hvordan opgaverne skal 
prioriteres. Det forsøges løst med en tavle med oversigt over opgaverne. 
 
Generelt vil gruppen gerne have mere samarbejde på tværs af skolen, i form af fælles arbejdsdag 
på hele JU, fælles sommerudflugt etc. 
 
I forbindelse med at lærerne tager diplomeksamen i erhvervspædagogik, har flere lærere et udtalt 
ønske om at have en sparringspartner/”mentor”. Det optimale ville være at finde en makker, der 
har taget eller er ved at tage samme modul, som man selv er på, men skolen mangler det store 
overblik over, hvem der har taget hvilke moduler.  
 
Endvidere er der behov for at vi mere systematisk sikrer et forum, hvor den enkelte lærer kan dele 
sin nye viden fra DEP med kollegerne.  
 
 
Opfølgning: 
• Lærerne afholder allerede nu frokostmøde hver fredag 
• Værkstedsassistenterne deltager i første del af gruppemøderne 
• Der er indkøbt LEAN-tavle til gartneriet.  
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• Der er oprettet et TEAM med lærernes diplomopgaver mm. 
• Lærere skal frem over fremlægge deres afsluttende DEP-opgave på en pædagogisk 

eftermiddag for alle skolens lærere 
 
 

Marked 
Der har i de senere år været en nedgang i søgningen til gartneruddannelsen, ikke bare på JU 
Århus, men på landsplan. Samtidig er der i disse år en øget opmærksomhed på områder som miljø, 
klima, lokal fødevareproduktion, selvforsyning og bæredygtighed, og alle steder hører man om de 
FNs 17 verdensmål. Alle er det områder, som taler lige ind i vores uddannelser, herunder 
gartneruddannelsen. I 2019 begynder vi også at kunne mærke et stigende optag på 
gartneruddannelsen, men som skole er vi nødt til at have fokus på, hvordan vi kan udnytte denne 
interesse for vores fag endnu bedre, samtidig med at vores undervisning modsvarer erhvervets 
behov. Vi skal blive bedre til at markedsføre os som en ”grøn” uddannelse (i to betydninger) og vi 
skal være bedre til at markedsføre muligheden for de gode muligheder for at have praktik i 
udlandet. 
 
På vores strategidag diskuterede vi muligheden for at lave en kombineret gartner- og 
landmandsuddannelse, hvor man netop kan fokusere på fødevareproduktion bredt set.  
 
Vi har ikke så stor aktivitet på AMU-kurser inden for gartneri, som vi kunne ønske. Udfordringen er 
bl.a. at folk fra erhvervet gerne vil på kursus samtidig med at vi kører undervisning med 
hovedforløbet, så det kan være svært for de faste lærere at finde tid. Løsningen kunne evt. være 
at bruge timelærere til AMU-kurserne.  
 
Dertil kommer at der er behov for at udvikle nye kurser, både i forhold til konkrete ønsker fra 
erhvervet (havecentre) og i forhold til emner som droner, teknik og maskiner på friland og 
vandrensning. Endelig drøftede vi, hvordan vi måske kan fange bysegmentet ved at udbyde kurser 
om taghaver, urtehaver, altanhaver, dyrkning af egen mad og lign.  
 
Som nævnt tidligere er elevernes evalueringer generelt pæne, men et sted vi ofte får kritik er i 
forhold til sammenhængen mellem skoleforløb og praktik. For at forbedre samarbejdet med 
mestrene vil vi i løbet af 2020 gennemføre en mesterdag på skolen. 
 
 
 Opfølgning: 
• Arbejdsgruppe vedr. påbygning/fælles specialefag for gartner- og landmandsuddannelsen er 

nedsat 
• Løbende opmærksomhed på udvikling/udbydelse af nye AMU-kurser. 
• Muligheder for praktik i udlandet skal fremgå af vores markedsføringsmateriale 
• Mesterdag skal gennemføres i løbet af 2020 
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Fysiske rammer: 
Gruppen har i arbejdet med de fysiske rammer fokuseret på faciliteterne for den praktiske 
undervisning med henblik på at sikre, at de lever op til tidens krav, JUs overordnede målsætning 
vedr. FNs verdensmål samt gældende lovgivning. Et centralt mål er ligeledes, at vi gerne vil kunne 
vise eleverne de fleste aktuelle dyrkningssystemer, herunder hydroponics og grorum. 
 
Målsætningerne har mundet ud i en række overordnede overvejelser primært vedr. væksthuset: 
• Hvad kan/skal vi gøre med henblik på energioptimering og vandopsamling? 
• Skal væksthusene indrettes på en anden måde? 
• Skal vi etablere et egentligt havecenter (pop up eller helårsåbent) – og hvad med økonomien 

heri? 
 
 
Opfølgning: 
• Affaldssortering 
• Komposthåndtering skal overholde den nye lovgivning på området 
• Løbende opmærksomhed på at vi lever op til arbejdsmiljølovgivningen 
• Udarbejdelse af samlet sammenhængende forslag vedr. de praktiske faciliteter 
 
 
Fastholdelse: 
Skolen har i 2016-2018 haft et højt frafald på grundforløb gartner sammenlignet med de øvrige 
skoler. Skolen har allerede iværksat flere initiativer, som gerne skulle bidrage til at nedbringe 
frafaldet. Skolens egne registreringer viser da også, at frafaldet for 2019 er en del lavere end de 
foregående år.  

Vedr. perioden 2016-2018 viser skolens registreringer, at elever der stopper deres uddannelse i 
løbet af grundforløbet, hovedsageligt falder i to kategorier, nemlig afbrud grundet ”Personlige 
forhold” og ”Fortrudt Uddannelsesvalg”. 

I disse år oplever vi, at en del gartnerelever møder op med urealistiske forventninger til branchen, 
og af den grund havner i kategorien ”Fortrudt uddannelsesvalg”. Nogle har et meget romantisk 
billede af, hvad det vil sige at være gartner, andre har meget specifikke krav til, hvilke planter de 
ønsker at arbejde med. Både kontaktlærere, studievejledere og erhvervskonsulent gør rigtigt 
meget for dels at give eleverne en mere realistisk forventning til branchen, dels at vise dem 
bredden i branchen. Desuden handler det også meget om at ændre elevernes indstilling til, at 
vejen til drømmejobbet godt kan være lidt kroget. Der findes pt ikke mange gartnerier, der dyrker 
medicinplanter, så elever der drømmer om et job inden for den retning, kan være nødt til at tage 
praktikplads i et gartneri, der dyrker prydplanter. Denne ”holdningsbearbejdning” lykkes også med 
en stor del af eleverne, men alligevel er der nogen der fortryder uddannelsesvalg. Man kan sige, at 
de andre skoler står med en lignende problemstilling, men vi tænker, at vi med vores beliggenhed i 
Aarhus-området, hvor der efterhånden er meget få gartnerier tilbage, er særlig hårdt ramt af et 
manglende kendskab til gartneribranchen. 

Når vores elever har frafald pga. ”Personlige forhold” kan det skyldes angst eller andre psykiske 
udfordringer, men det kan også dække over manglende geografisk mobilitet. Gartneruddannelsen 
tiltrækker en del ældre elever (gennemsnitsalderen på elever optaget på GF2 gartner i 2018 var 
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således 24,8 år). De ældre elever vil typisk være mere etablerede - og dermed mindre geografisk 
mobile - end de helt unge elever. Igen er vi på JU Århus særlig hårdt ramt af dette forhold, idet der 
som nævnt er meget få gartnerier og dermed praktikpladser tæt ved skolen.  

Undervejs i grundforløbet er vi meget opmærksomme på, om eleverne er/bliver klar til at 
honorere de krav, der vil blive stillet hos en mester. Det betyder bl.a. at vi – selvfølgelig efter en 
nøjere vurdering af den enkelte elevs situation – ofte er nødt til at melde elever ud pga. for højt 
fravær. Det er muligt denne tilgang er lidt hård, men omvendt mener vi, at denne strategi 
sandsynligvis bidrager til at nedbringe frafaldet på hovedforløbet. 

Andelen af elever i hovedforløb på gartneruddannelsen har fra 2016-2018 ligget nogenlunde 
stabilt på ca. 64-66%, stort set svarende til resultatet på landsplan. Pga. en målrettet indsats i 
skolens praktikcenter og studievejledning er det i samme periode lykkedes næsten at halvere 
andelen af elever, der er i skolepraktik, således at skolen nu er med til at trække 
landsgennemsnittet ned.  
 
 
Opfølgning: 
• Stort fokus på elevfravær helt fra begyndelsen af grundforløbet 
• Fokus på elevtrivsel gennem diverse aktiviteter i kontaktlærertimerne 
• Fortsat stort fokus på at arbejde med elevernes forventninger til praktikpladserne 
 
 
Afslutning: 
Selvevalueringens forbedringspunkter er løbende i gang, og der følges op på resultaterne på 
møderne i gartnergruppen. 
Kommer der nye fokusområder vil de løbende blive inkluderet i gruppens arbejde. 
 
 
12. december 2019 
LS 


