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EUD datarapport 2022
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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Indikatoroversigt
Nr
1

2

AU indikator*
EUD nøgletal
Rekruttering (og færdiguddannede)

Datakilde

Supplerende nøgletal

Supplerende nøgletal:
optag

Søgning direkte fra 9. eller
10. klasse

KLARE MÅL 1
UVM-tal

Antal optagne GF/HF
Afsluttede

Egne data
Egne data

Aldersprofil (UVM-tal)
Markedsføringsundersøgelsen (egne data)
Bestand (ÅE) (egne data)

Frafald på GF 2

UVM-tal

Frafaldsårsager (egne data)

KLARE MÅL 2
UVM-tal

Socialøkonomisk reference
(UVM-tal)

Gennemførsel
1. års frafald (1)
Studieprogression (2)
Supplerende nøgletal:
dimittender,
gennemførselstid

2

Undervisningsevaluering
Elevtrivsel (inkl. specifikke
spørgsmål til faglighed)
Censor-evaluering

Kvalitativ, egne data
ETU (ASPEKT)

Læringsmiljø
Velbefindende

KLARE MÅL 4.
ETU (ASPEKT)

Andel af lærere med
højere uddannelsesniveau
end det de underviser på

Egne data

Egne data

Gennemsnitskarakterer
(egne data)

Videngrundlag
Forskningsdækning/
videngrundlag (6a, 6b
og 6c)

5

Fuldføre
erhvervsuddannelse

Studiemiljø
Studiemiljø (5a og 5b)

4

Frafald på HF

Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø
Undervisningsevaluering (4)
Supplerende nøgletal:
gennemsnitskaraktere
r, beståelsesprocenter

3

Frafald ved overgang til HF

Uddannelsens relation til arbejdsmarkedet
Ledighed (8)

Beskæftigelsesfrekvens
Talentforløb/højniveau
Antal uddannelsesaftaler
Virksomhedstilfredshed

KLARE MÅL 3.
UVM-tal
KLARE MÅL 3
Egne data/ UVM-tal

Årselever i skolepraktik
(egne data)

KLARE MÅL 4.
VTU (ENNOVA)

*AU indikator 3 (undervisningsaktivitet) og 7 (studieintensitet) er ikke relevante for EUD uddannelser, da timetal og forløb er
bekendtgørelses-fastsat.
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1. Rekruttering (og færdiguddannede)
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 (12,1% ift. til et landsgennemsnit på 19,9% i 2021). Hertil kommer at en langt mindre andel
kvinder søger direkte ind på erhvervsuddannelserne (8,9% i 2021 i Aarhus Kommune) som fremgår af
nedenstående visualisering.
IOOS indgår i samarbejde med de ørive erhvervsskoler i Aarhus Kommune for at klæde vejlederne på med hensyn
til mulighederne for optagelse på erhvervsuddannelserne, herunder E-dage og brobygningsforløb. Hensigten med
samarbejdet er at give grundskolelærerne tilstrækkelig viden om erhvervsuddannelserne til at kunne vejlede
eleverne i denne retning. I 2022 er kobling til UU-vejledere på SOSU Østjylland- (grundforløb 1) styrket, samt nyt
FGU-samarbejde med besøg på IOOS realiseres i foråret 2022. Messeaktiviterne mv. (messedeltagelse, brobygning,
introduktionsforløb og åbent hus) har i 2021 været stærkt nedsat grundet corona-epidemien samt sygdom, og det
har været tydeligt at online-formatet ikke virker ift. åbent hus.
Tandklinikassistentuddannelsen på IOOS har ikke tilstrækkeligt med ansøgere til at udbyde grundforløb 1.
Eventuelle ansøgere (i 2021 var der 6 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 år (ved
86% af elevbestanden i 2021).
Markedsføringsundersøgelsen 2021/22
Egne data: august 2021 (Svarprocent: KA: 88%, TT: 71%) og januar 2022 (Svarprocent: KA: 96%, TT: 75%).
Der er en særdeles høj andel af elever med gymnasial-uddannelse (KA: 57% (29 ud af 51), TT: 64% (6 ud af 11).
Kendskab til faget/uddannelsen er hovedsageligt igennem venner, familie mv.
Information om uddannelses findes hovedsageligt på IOOS’ egen hjemmeside, UG.dk og igennem sociale medier.
Motivation for uddannelsen er 1) arbejdet med mennesker, 2) tæt kobling til praksis, og 3) mulighederne for
videreuddannelse (særligt tandplejeruddannelsen).
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Elever der starter på grundforløbet
Optaget tandklinikassistentuddannelsen på grundforløb 2 ligger forholdvis stabilt, selvom at kvoten, som blev
indført i 2018, igen er fjernet fra 2020.
Der er stor flukturering i kvoten for tandteknikeruddannelsen:
 2018 og 2019 havde uddannelsen 0-kvote og eleverne kunne kun blive optaget, hvis de havde en
uddannelsesaftale., året efter i
 2020 fik uddannelsen en kvote på 16, heraf havde IOOS 12 kvotepladser
 2021 blev kvoten sat op til 40, heraf havde IOOS 17 kvotepladsser
 2022 blev kvoten sat ned til 16, heraf havde IOOS 7 kvotepladser
Denne konstante ændring af forudsætninger for både kommende elever og skolen gør det meget svært at lave
information og vejledning til kommende elever, da der er ikke er kontinuitet, men hele tiden usikkerhed om det
kommende år.
Vi oplever i høj grad at eleverne er meget usikre og forvirrede i forhold til tandteknikeruddannelsen, da
forudsætninger hele tiden ændrer sig, samtidig er der også meget ofte uddannelsesændringer og skift i navn af
uddannelsen. Det medfører utryghed i forhold til at vælge den uddannelse. Nogle fravælger uddannelsen, når de
hører at kun grundforløbet kan tages i Aarhus og hovedforløbet foregår i København.
Pga. lav elevvolumen er i 2022 aftalt med NEXT uddannelse København, at vi kører grundforløb forskudt således at
IOOS udbyder grundforløb 2 (kvote 7) i foråret 2022 og NEXT København (kvote 9) i efteråret 2022 (hvis IOOS har
ubenyttede kvotepladser bliver disse selvfølgelig overført til NEXT). Med den ændrede dimensionering for 2022 på
16 kvotepladser på landsplan er det ikke bæredygtigt at udbyde grundforløbet 2 gange årligt på hver skole, og
selvom vi kun kører et udbud er elevgrundlaget stadig for lille til uddannelsen er bæredygtig økonomisk.
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Baseret på egne data. Rekruttering inkluderer såvel januar som august-optaget.

EUD datarapport 2022

IOOS

vers.: 220301

Tandteknikeruddannelsen
Grundforløb
30
25

Antal

20
15
10
5
0

Rekruttering

Årselever

Afsluttet grundforløb

2017

24

10

19

2018

10

5

14

2019

8

3

12

2020

15

8

9

2021

17

7

14

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

Optag, bestand, uddannelsesaftaler og færdiguddannede på hovedforløbet
Rekruttering til hovedforløbet følger stabiliseringen på grundforløbet. I forhold til antal færdiguddannede er skiftet
opgørelsesmetode, og derfor anvendes i årantal udstedte beviser til at sammenligne historisk data. Antal
færdiguddannede er faldende som følje af det faldende optag på grundforløbet.
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Baseret på egne data. Rekruttering inkluderer såvel januar som august-optaget.
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Baseret på egne data. Antal uddannelsesaftaler opgøres endeligt per 1. marts og opdateres når data haves. Opgørelsen af færdiguddannede
er ændret i 2021 grundet overgang fra EASY til LECTIO, og kan derfor ikke sammenlignes med data fra 2016-2020.
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Egne data på antal elever der har fået udstedt beviser på hovedforløbet i 2019-2021 som alternativ sammenligning til ”antal
færdiguddannede” grundet ændring i datagrundlag i 2021.
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2. Gennemførsel
Klare mål 2 fokuserer på øget fulførelse af erhvervsuddannelserne.
Fuldføre erhvervsuddannelse
Frafaldet på grundforløb 2 er steget markant i 2021 – se nedenstående figur. De langt overvejende årsager til
frafaldet er personlige forhold (57%) og fortrudt uddannelsesvalg (21%), hvilket sandsynligvis kan tilskrives de
svære forhold ved at starte uddannelse under corona-epidemien. Derudover har 11% fået lærerplads, og dermed
udmeldt, men overgået til mesterlærer.
Det generelle billede er fortsat, at flest falder fra på grundforløbet, samt imellem grund- og hovedforløb, hvis man
ikke kan finde uddannelsesaftale. Meget få falder fra på hovedforløbet. Således har frafaldet historisk, over hele
uddannelsen, ligget betragteligt under landsgennemsnittet. Frafaldet (2019) ligger lige over forventet i den
socioøkonomiske reference, dog ikke signifikant.
Frafald på grundforløb 2, Tandklinikassistentuddannelsen
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Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk

Frafald ved overgang til hovedforløbet, 3 måneder (2017-2020)

Institution

Aarhus
Universitet

År

2017
2018
2019
2020

I gang med HF
Uddannelses- SkoleI gang med
aftale
praktik
HF ialt
44,8%
66,7%
78,8%
79,6%

32,8%
16,7%
0
0

77,6%
83,3%
80,8%
81,6
(gns.: 75%)

Ingen
overgang til
HF
19,4%
8,3%
9,6%
14,3%

Ikke i gang med HF
Startet på HF Ikke i gang
men faldet
med HF ialt
fra
22,4%
8,3%
16,7%
9,6%
19,2%
0
18,4
(gns.: 25%)

Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk

Frafald på hovedforløbet, IOOS
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Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk

vers.: 220301

EUD datarapport 2022

IOOS

vers.: 220301

3. Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø
Kvalitativ indikator vha. lærernes evalueringer
Det var ambitionen at finde et nyt fælles format for undervisningsevaluering på erhvervsuddannelserne i 2021,
men grundet corona-epidemien har dette arbejde måtte udskydes. Der er på nuværende tidspunkt gjort status
over hvilke formater der på nuværende tidspunkt er i anvendelse i de forskellige grupper. Næste skridt i processen
tages op på lærermøde d. 17. marts sammen med gennemgangen af datarapporten.
Gennemsnitskarakterer
Ifølge egne data lå gennemsnitskarakteren for den afsluttende praktisk prøve i 2021 på 9.0, hvilket er en mindre
stigning fra 2020 (8,8), og en fortsat høj gennemsnitskarakter. Egne data.
Censorevalueringer (egne data, survey exact)
Grundforløb: Svarprocent: 100% (5 ud af 5). På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, har censorerne i 2021
evalueret grundforløbsprøven som følger:
- Eksamensadministration: 8,4 (2020: 9,2)
- Prøvens relevans og omfang: 9 (2020: 9,2)
- Relevans og omfang af eksamensspørgsmål: 9
- Eksamensformen: 7,5 (2020: 9)
- Elevernes faglige niveau: 7
I de uddybende kommentarer efterspørger en enkelt censor et større fokus på hands-on i eksamensformatet, og
en anden kommenterer stor forskel på elevernes faglige niveau.
Hovedforløb: Svarprocent: 67% (2 af 3). På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, har censorerne i 2021 evalueret
den afsluttende skoleprøve som følger:
- Eksamensadministration: 9,5 (2020: 9.25)
- Prøvens relevans og omfang: 9,5 (2020: 9)
- Relevans og omfang af eksamensspørgsmål: 10 (2020: 9)
- Eksamensform: 9,5 (2020: 7,75)
- Elevernes faglige niveau: 9 (2020: 7,75)
Elevtrivselsundersøgelse (ETU), 2021 (foretaget af ASPEKT R&D A/S)
Elevtrivselsundersøgelsen i 2021 havde en svarprocent på 78%, hvilket er forholdsvis højt, men dog et fald fra året
før. Dette skyldes hovedsageligt elever som er faldet fra uddannelsen imellem registrering af elever til
undersøgelsen og besvarelsen.
De overordnede resultater viser et generelt trivselsindeks over landsgennemsnittet.
Igen i år vurderer eleverne de faglige krav lidt under landsgennemsnittet, men lærernes forberedelse og
formidlingsevne lidt over gennemsnittet. De faglige krav vurderes for det meste for store. Det lokale
uddannelsesudvalg tilkendegav ved samme status i 2020-rapporten, at de faglige krav ikke måtte sænkes.
ETU, overordnede resultater, 2021
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ETU, specifikke spørgsmål under læringsmiljø: faglige krav, undervisernes forberedelse og formidling, 2021

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 (2021)
Overordnet vurderer eleverne læringsmiljøet lige over landsgennemsnittet. Der er i 2021 forbedring på de 3
elementer, der i 2020 vurderedes lavere end landsgennemsnittet:
- Lærerne opstiller klare mål for hvad jeg skal lære (2021: IOOS: 84, LG.: 77, 2020: IOOS: 72, LG: 77)
- Lærerne giver faglig hjælp når jeg har brug for det (2021: IOOS: 85, LG: 84, 2020: IOOS: 79. LG: 84)
- Lærerne overholder aftaler (2021: IOOS: 81, LG, 79, 2020: IOOS:78, LG: 81)
Eneste parameter under landsgennemsnittet i 2021 er ”lærerne er gode til at give mig tilbagemelding på min
indsats” (IOOS: 69, LG: 72).
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Overordnet vurderer eleverne deres velbefindende over landsgennemsnittet.
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ETU, Uønsket seksuel opmærksomhed, 2021
I den nye indikator ”uønsket seksuel opmærksomhed” vurderes IOOS (positivt) højt ift. landsgennemsnit (IOOS:
94%, LG: 84%), idet 6% (svarende til 2 personer) har svaret ”sjældent”. Aarhus Universitet har nultolerance overfor
krænkende adfærd.
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5. Viden-grundlag
Andel af lærere med højere uddannelsesniveau end det de underviser på
15 ud af 16 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

Faglærere
Klinikassistent (EUD)
Tandtekniker (EUD)
Tandplejer (akademiudd.)*

Antal personer

Antal
årsværk

7

5

x
x
x

Andre
undervisere

5
1
1
9

Tandlæge
Tandklinikassistent (EUD)
Tandplejer (akademiudd.) og
Professionsbachelor i Ernæring
og Sundhed

Min. 10 ECTS
Anden pædagogisk
uddannelse
Min. 10 ECTS

7
1
1

16
Baseret på egne data
* ikke fagansvarlig

3,7

8,7
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6. Uddannelsens relation til arbejdsmarkedet
Klare mål 3 fokuserer på øget beskæftigelse (og talentforløb).
Beskæftigelsesfrekvens
Tandklinikassistentuddannelsen har i 2019 en beskæftigelsesfrekvens på 62% ift. et landsgennemsnit for
tandklinikassistentuddannelsen på 67%. Ift. et landsgennemsnit for erhvervsuddannelserne på 79%, 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 er praktisk talt nul. Der forventes derfor i realiteten en forbedret beskæftigelsesfrekvens for
tandklinikassistentuddannelsen for årene 2018-2021 end det tallene for 2019 indikerer.

75%

Beskæftigelsesfrekvens for færdiguddannede på baggrund af ATPindbetalinger
74%
70%

70%
65%

68%
63%

62%

67%
63%

62%

60%
55%
2016

2017
Tandklinikassistentudd IOOS

2018

2019

Tandklinikassistentudd, landsgennemsnit

Note: Opgøres fra året efter endt uddannelse frem til og med året før statistikopgørelsen. I statistikopgørelsen for 2019 indgår
således fem års mulige ATP-indbetalinger (2014-2018) for erhvervsuddannede fra 2013. Bidragsbetalingen til ATP anvendes
som mål for beskæftigelsesomfang i perioden, og derfor skal man fx være opmærksom på at barsels-og sygedagpenge, samt
SU, trækker ned i beskæftigelsesfrekvensen.
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Data er hentet på uddannelsesstatistik.dk

Talentforløb/højniveau.
Opgørelsen er ikke relevant for tandklinikassistentuddannelsen
Praktikaftaler og skolepraktik
Som opgjort under sektion 1, rekruttering, er der i 2021 indgået 66 nye uddannelsesaftaler. Antallet af elever i
skolepraktik er samtidig historisk lavt. Seneste data, for december 2021, for antal uddannelsesaftaler fra
uddannelsesstatistik.dk vises nederst.
Fald i antal uddannelsesaftaler skyldes faldende elevtal. Skoleoplæringen har i efteråret 2021 videregivet 47
stillingsopslag på lærerpladser i vores område (og 8 uden for området), hvoraf vi har kunnet besætte 11 med egne
grundforløbselever. 5 af vores elever har selv skaffet lærerplads. Det betyder at antallet af uddannelsesaftaler ikke
afspejler det reelle udbud, men i stedet det antal uddannelsesaftalter vi har elever til at besætte.
Data fra uddannelsesstatistik.dk (nederst) viser forandringen i typer af uddannelsesaftaler fra 2017 (før
uddannelsen blev dimensioneret) til nu. De største forandringer er forskydning til ingen elever i skolepraktik (eller
restaftale efter skolepraktik), samt markant øget antal mesterlærer-aftaler.
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Årselever i skolepraktik og VFP/delaftaler
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Igangværende aftaler, elever i skolepraktik og praktikpladssøgende, December 2021

Data fra uddannelsesstatistik.dk
Igangværende uddannelsesaftaler (tandklinikassistentuddannelsen) fordelt på aftaletype hhv. december 2021 og december
2017

2021

Skolepraktik
Ordinær
Restaftale efter aftale
Restaftale efter skolepraktik
Korte aftaler
Mesterlærer

2017

2021 (90 elever)
0
41%
12%
0%
18%
29%

2017 (154 elever)
47
54%
7%
19%
16%
5%

Data fra uddannelsesstatistik

Virksomhedstilfredshed (VTU), 2020 (foretaget af ENNOVA A/S)
På virksomhedstilfredshedsundersøgelsen ligger svarprocentent i 2021 på 42% (2020: 53%, 2019: 30%). Alle 4
hovedparametre (samlet tilfredshed, elevernes præstation. samarbejde og information) vurderes særdeles god, og
alle er steget i sammenligning til 2020, samt ligger fortsat stabilt over landgennemsnittet.
De 2 negative vurderinger (1 rød, 1 orange) er fulgt op med personlig henvendelse, og har peget på tydeliggørelse
af kontaktpersoner ind på IOOS, samt udfordringer i forbindelse med corona og omlægning ved sygdom.
Særlige observationspunkter med relativt lave vurderinger er følgende:
- Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt (79, EUD gns.: 68)
- Samarbejdet om elevernes udvikling fungerer godt (77, EUD gns.: 66)
- Virksomhederne har den nødvendige information om eleverne i skoleperioden (67, EUD gns.: 67)
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Af de nedenstående uddybende spørgsmål fremgår det, at der er store udfordringer med at skaffe elever til
praktikstederne, hvilket også afspejles i det høje antal uddannelsesaftaler samt ingen elever i skolepraktik.
- Det er nemt at få det antal elever, der er behov for: 44 (EUD gns.: 63)
- Det er nemt at få kvalificerede elever: 32 (EUD gns.: 48)
Det har 1 februar 2022 været afholdt dialogmøde med erhvervet i samarbejde med FUTKA finansieret af 3partsmidler. Der holdes tilsvarende møder i Aalborg og København, og på baggrund af møderne kommer en fælles
rapport, som IOOS derfor afventer.
Ift. den nye digitale platform for samarbejdet, praktikpladsen.dk, er vi fortsat opmærksomme på udfordringer og
manglende funktioner, og følger derfor udviklingen af denne tæt.
VTU, overordnede resultater, 2021

>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, 2021
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