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Datarapport 2021 
Datarapporten opsummerer resultater for erhvervsuddannelserne på Institut for Odontologi og Oral 

Sundhed (IOOS), og er det indledende delelement i kvalitetssystemets årlige cyklus fra beskrivelse, 

over analyse, til handlingsanvisning. Datarapporten offentliggøres jf. vejledning om erhvervsskolernes 

kvalitetsarbejde per d. 1. marts og indgår herefter i dialog med relevante aktører om kvalificeringen 

af data, samt udvælgelsen af årets indsatsområder. Datarapporten indgår efterfølgende, sammen 

med studielederberetningen (analyserende) som baggrundmateriale til det årlige statusmøde på 

erhvervsuddannelserne. På baggrund af statusmødet udarbejdes en handleplan for det fortløbende 

kvalitetsarbejde på uddannelserne.  
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1. Rekruttering 
Klare mål 1 fokuserer på en øget søgning direkte fra 9./10. klasse.  

Ansøgere direkte fra grundskolen 

I Aarhus Kommune er det en relativt lille del af elever fra 9. og 10. klasse der søger direkte ind på 
erhvervsuddannelserne (12,8% ift. til et landsgennemsnit på 19,9% i 2020).  
Tandklinikassistentuddannelsen på IOOS har ikke tilstrækkeligt med ansøgere til at udbyde grundforløb 1. 
Eventuelle ansøgere (i 2020 var der 9 ansøgere direkte fra grundskolen med IOOS som førsteprioritet) henvises i 
stedet til SOSU Østjylland.  
En stor andel af eleverne på tandklinikassistentuddannelsen på IOOS er over 20 (ved optaget i 2019 var det 84%), 
hvilket også fremgår af nedenstående visualisering af skoles bestand fordelt på aldersgrupper.  
 

 
Data er hentet fra uddannelsesstatistik.dk 
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Elever der starter på grundforløbet 

Optaget på grundforløb 2 er svagt stigende, hvilket hænger sammen med at kvoten, som blev indført i 2018, igen er 
fjernet fra 2020. På tandteknikeruddannelsen er kvoten for IOOS hævet til 17 i 2020, og også her ses en stigning fra 
8 i 2019 til 15 i 2020.  
 

 
Baseret på egne data. Rekruttering inkluderer såvel januar som august-optaget.   

 
Baseret på egne data. Rekruttering inkluderer såvel januar som august-optaget.   

Rekruttering Årselever Afsluttet grundforløb

2016 104 45 58

2017 105 39 73

2018 53 27 52

2019 56 26 39

2020 66 33 35
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Rekruttering Årselever Afsluttet grundforløb

2016 20 9 15

2017 24 10 19

2018 10 5 14

2019 8 3 12

2020 15 8 9
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Optag, bestand, uddannelsesaftaler og færdiguddannede på hovedforløbet 

 
Baseret på egne data. Rekruttering inkluderer såvel januar som august-optaget.   

 
Baseret på egne data. Antal uddannelsesaftaler opgøres endeligt per 1. marts og opdateres når data haves. 

 

 

 

 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Hovedforløb 1 59 61 54 41 34

Hoveforløb 2 37 62 51 48 35
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Uddannelsesaftaler Årselever Færdiguddannede

2016 66 14 37

2017 77 18 64

2018 92 14 51

2019 75 13 44

2020 72 11 28
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2. Gennemførsel 
Klare mål 2 fokuserer på øget fulførelse af erhvervsuddannelserne. 

Fuldføre erhvervsuddannelse 

Frafald på grundforløbet ligger lidt over landsgennemsnittet. Ifølge egne data er 15 elever faldet fra grundforløbet 
på tandklinikassistentuddannelsen i 2020. Heraf skyldtes 6 personlige forhold, 3 fortrudt uddannelsesvalg, og 2 har 
fået lærerplads. 
Det generelle billede er, at flest falder fra på grundforløbet, samt imellem grund- og hovedforløb, hvis man ikke 
kan finde uddannelsesaftale, og meget få falder fra på hovedforløbet. Således ligger frafaldet, over hele 
uddannelsen, betragteligt under landsgennemsnittet. Ligeledes ligger frafaldet lavere en forventet i den 
socioøkonomiske reference, dog ikke signifikant.  
 

Frafald på grundforløb 2, IOOS (2018) 

 

 

 
Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk 

Frafald ved overgang til hovedforløbet, IOOS (2017-2019) 

 

 
Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk 
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Frafald på hovedforløebet, IOOS (2018) 

  
 

 

 
Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk 
Fuldføre erhvervsuddannelse, IOOS (klare mål 2) 

 
Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk 
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3. Undervisningsevaluering 
Kvalitativ indikator vha.  lærernes evalueringer 

Data til dette punkt indhentes på lærermødet i marts 2021. Det tilstræbes at data er indhentet forud for 
offentliggørelsen af datarapporten i 2022.  

Gennemsnitskarakterer 

Ifølge egne data lå gennemsnitskarakteren for den afsluttende praktisk prøve i 2020 på 8,8**, hvilket er et svagt 
fald fra de tidligere år, men fortsat en høj gennemsnitskarakter. 

Censorevalueringer (egne data, survey exact) 

Grundforløb: Svarprocent: 100% (5 ud af 5). Spørgsmålene er ændret i løbet af året, så ikke alle spørgsmål er 
direkte sammenlignelige. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, har censorerne i 2020 evalueret 
grundforløbsprøven som følger:  
- Eksamensadministration 9,2,  
- Prøvens relevans og omfang 9,2 
- Eksamensformen 9,  
En enkelt respondent er desuden spurgt til elevernes faglige niveau, og har angivet 6 af 10. En anden respondent 
har kommenteret at eleverne har meget forskelligt niveau, og at man derfor gerne ville anvende karakterskala for 
at differentiere.  
 
Hovedforløb: afventer data 

Elevtrivselsundersøgelse (ETU), 2020 (foretaget af ASPEKT R&D A/S) 

Elevtrivselsundersøgelsen i 2020 havde en særdeles høj svarprocent på 96%, hvilket er en klar forbedring fra 
tidligere år. De overordnede resultater viser et generelt trivselsindeks lige over landsgennemsnittet.  
Konkret vurderer eleverne de faglige krav lidt under landsgennemsnittet, men lærernes forberedelse og 
formidlingsevne lidt over gennemsnittet.   
 

ETU, overordnede resultater, 2020 
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ETU, specifikke spørgsmål under læringsmiljø: faglige krav, undervisernes forberedelse og formidling, 2020 

 

 
Spørgsmål om faglige krav er tildelt følgende værdier: for store=0, tilpas=100, for små=0, ved ikke – indgår slet ikke i beregningerne. 
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4. Studiemiljø 
Klare mål 4 fokuserer på læringsmiljø og øget velbefinde. 

Læringsmiljø, ETU (2020) 

Overordnet vurderer eleverne læringsmiljøet lige under landsgennemsnittet. Konkret er det på følgende 
elementer at eleverne evaluerer læringsmiljøet dårligere end landsgennemsnittet: 
- Lærerne opstiller klare mål for hvad jeg skal lære (IOOS: 72, LG:77) 
- Lærerne giver faglig hjælp når jeg har brug for det (IOOS: 79. LG/84) 
- Lærerne overholder aftaler (IOOS:78, LG:81) 
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ETU, velbefindende, 2020 

Overordnet vurderer eleverne deres velbefindende betragteligt over landsgennemsnittet.  
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5. Viden-grundlag 
Andel af lærere med højere uddannelsesniveau end det de underviser på 

16 ud af 17 undervisere på uddannelsen har et uddannelsesniveau over det de underviser på. Alle faglærere har 
erhvervspædagogisk diplomuddannelse eller tilsvarende og alle øvrige undervisere har min svarende til 10 ETCS 
pædagogisk kompetenceløft svarende til diplom niveau. Desuden har alle undervisere løbende gennemført 
pædagogisk kompetenceløft både internt på AU (herunder universitetspædagogikum, kurser fra AU´s 
pædagogiske center), samt eksternt udbudte kurser på erhvervsskoleområdet. 
 

Funktion Uddannelsesniveau Erhvervspædagogisk 
diplomuddannelse 

Antal personer Antal 
årsværk 

Faglærere   8 5 

 Klinikassistent (EUD) x 5  

 Tandtekniker (EUD) x 2  

 Tandplejer (akademiudd.)* x 1  

Andre 
undervisere 

   4 

 Tandlæger Min. 10 ECTS 7  

 Tandklinikassistent (EUD) Anden pædagogisk 
uddannelse 

1  

 Tandplejer (akademiudd.) og 
Professionsbachelor i Ernæring 
og Sundhed  

Min. 10 ECTS 1  

   17 9 

Baseret på egne data 
* ikke fagansvarlig 
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6. Beskæftigelse 
Klare mål 3 fokuserer på øget beskæftigelse (og talentforløb).  

Beskæftigelsesfrekvens 

Den overordnede beskæftigelsesfrekvens opgøres noget forskudt, og vi har derfor kun data frem til 2017. Her vises 
tandklinikassistentuddannelsen med en beskæftigelsesfrekvens på 63% ift. et landsgennemsnit for erhvervsuddannelser på 
77%. I denne sammenligning skal der tages forbehold for at tandklinikassistentuddannelsen næsten udelukkende er et 
kvindefag, og at der til sammenligning derfor vil være en højere andel af dimittender på barsel. Dertil kommer at der historisk 
har været en større andel af dimittenderne (i Aarhus og København), der har ønsket at læse videre til tandplejer, og disse vil 
derfor trække ned i beskæftigelsesfrekvensen.  
Siden 2017 er beskæftigelsen i faget generelt forbedret, vores antal af dimittender nedsat (jf. figur 2), og vores andel af elever 
i skolepraktik stærkt nedsat. Der forventes derfor en forbedret beskæftigelsesfrekvens for tandklinikassistentuddannelsen for 
årene 2018-2020.  
 

 
 

 
 
Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk 
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Talentforløb/højniveau. 

Opgørelsen er ikke relevant for tandklinikassistentuddannelsen 

Praktikaftaler og skolepraktik 

Som opgjort under sektion 1, rekruttering, er der i 2020 indgået 72 nye uddannelsesaftaler. Antallet af elever i 
skolepraktik er samtidig historisk lavt. Seneste data, for november 2020, for antal uddannelsesaftaler fra 
uddannelsesstatistik.dk vises nederst. 
 

 
Baseret på egne data 

 

Antal uddannelsesaftaler, IOOS, november 2020 

 
Data fra uddannelsesstatistik.dk 

Virksomhedstilfredshed (VTU), 2020 (foretaget af ENNOVA A/S) 

På virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er svarprocentent i 2020 forbedret til 53% fra 30% i 2019. Den samlede 
tilfredshed og elevernes præstation vurderes særdeles god, og samarbejde og information vurderes god. I 
sammenligning til 2019 er tilfredsheden faldet, men ligger fortsat stabilt over landgennemsnittet. De få negative 
vurderinger (rød/orange) er fulgt op, og har peget på enkeltstående problematikker, samt tilfælde af 
fejl/misforståelse ved besvarelse af undersøgelsen.  
 
Særlige observationspunkter med relativt lave vurderinger er følgende:  
- Praktik og skole-periode supplerer hinanden godt (71) 
- Samarbejde om elevernes udvikling (73) 
- Virksomhederne har den nødvendige information om eleverne i skoleperioden (60) 
 
Helt overordnet har samarbejdet med virksomhederne i 2020 naturligt været udfordret at COVID19- restriktioner 
og tilhørende løbende omlægning at undervisning og eksamen. Fra seneste møde med 

Årselever i skolepraktik Årselever i VFP/delaftaler

2016 49 17

2017 45 18

2018 31 9

2019 10 4

2020 4 1
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virksomhedsrepræsentanter i regi af det lokale uddannelsesudvalg har skolen dog modtaget tilbagemeldinger om, 
at virksomhederne under de givne omstændigheder oplever sig godt informeret. Det var i 2020 planlagt at indgå i 
øget dialog med virksomhederne omkring information og samarbejde, men dette har været forhindret grundet 
covid-19, og vil blive forsøgt realiseret i 2021 i stedet. Ift. den nye digitale platform for samarbejdet, 
praktikpladsen.dk, er vi opmærksomme på udfordringer og manglende funktioner, og følger derfor udviklingen af 
denne tæt.   

VTU, overordnede resultater, 2020 

 
>80: særdeles god vurdering 
70-79: God vurdering 
60-69: Middel til god vurdering 
50-59: Dårlig til middel vurdering 
40-49: Dårlig vurdering 
<40 Meget dårlig vurdering 
 

VTU, segmentering, 2020 

 

 

 
 

Vurdering Rød Orange Gul Grøn 

Antal virksomheder 2 (5%) 1 (3%) 2 (5%) 33 (87%) 
 

 


