
 

 

Årsberetning for KUU Sønderjylland 2016 

EUC Syd den 20. februar 2017 

KUU-Sønderjylland har sit dækningsområde i de 4 Sønderjyske kommuner, Tønder, Aabenraa, Haderslev og 
Sønderborg. KUU-Sønderjylland er dannet som et konsortium hvor alle ungdomsuddannelses institutioner 
er inddraget. Derudover har VUC Syd været en del af konsortiet frem til 30. juni 2016. Ved udgangen af 
2016 er EFA-Syd ligeledes udtrådt af KUU-Sønderjylland. Eleverne fra EFA-Syd er overført til Meritten pr. 1. 
januar 2017 

EUC Syd er tovholderinstitution med det samlede ansvar for uddannelsen. Elevernes undervisning foregår 
hovedsagelig på produktionsskolerne: Sønderborg Produktions Højskole, Haderslev Produktionsskole, 
Meritten. I Tønder er der ingen produktionsskole, hvorfor eleverne i Tønder modtager deres undervisning i 
EUC Syd´s regi.   

I konsortiet er der mulighed for at optage i alt 101 elev på den Kombinerede Ungdomsuddannelse. 
Fordelingen af kvoten har været, at Haderslev og Sønderborg har haft deres hovedoptag i August, hvor 
Tønder og Aabenraa har haft deres hovedoptag i januar. 

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i de 4 kommuner der visiterer elever til uddannelsen. 

 

Optag HSP Meritten EFA-Syd SpH EUC Syd 
tønder 

Kvote 
101 

 

Januar 2016 0 21 8 4 15 48  
August 2016 11 0 2 19 2 24  
I alt  11 21 10 23 17 82 81,2% 
        
        

 

Ovenstående tabel viser, at det samlede optag i KUU-Sønderjylland i 2016 svarede til 81,2% af den samlede 
kvote på 101 elev. 

 

Fastholdte elever efter 26 (1. semester) uger i uddannelsen fordelt på hjemstedsskoler 

Optag HSP Meritten EFA-Syd SpH EUC Syd 
tønder 

Kvote 
101 

 

Januar 2016 0 16 8 4 10   
August 2016 7 0 2 17 1   
I alt  7 16 10 21 11 65 79,3% 
        
        

 

Fælles for alle optag er, at hovedårsagen til frafaldet skyldes fravær og fortrudt uddannelsesvalg 



 

Haderslev Produktionsskole: 

2016 har været et år med masser af udfordringer og forandringer på KUU. I første halvdel af året 
handlede det om at få ressourcerne internt til at hænge sammen pga. de manglende elever. 
Derudover overgik den boglige undervisning fra VUC til EUC hænder for at imødekomme en mere 
praktisk og erhvervsrettet tilgang til det boglige. Den nye opstart i august er kommet godt fra 
start, dog stadig med 1/3 af de normerede elever. Ved udgangen af 2016 var der især på det 
personlige plan positiv udvikling at spore hos mange elever.  

Der er ingen tvivl om, at der stadig ligger en masse arbejde i få kørt KUU’en i den helt rette stilling, 
dvs. vi ligger stadig skinnerne, mens KUU toget kører, dog har anden halvdel af 2016 båret præg af 
at nogle få strækninger nu er skinnebelagt. Vi har deltaget på to KUU seminarer i løbet af året. Vi 
besøgte Århus i april og Nyborg i november. Altid interessant og udbytterigt for den lokale KUU at 
hente inspiration og sparring hos det store KUU fællesskab på landsplan.  

På trods af manglende elever på de første to optag (2015 og 2016), har vi løbende haft positiv 
udslusning til arbejde eller andre KUU afdelinger – 3 til arbejde, 3 til anden KUU, 1 pga. fraflytning 
til anden kommune og 5 til andet.   

2016 blev også året hvor vi ændrede navnene på vores erhvervstemaer til Byg og boglig med fokus 
på miljø og Mad og Service med fokus på sundhed, dette med håbet om, at gøre 
erhvervstemaerne mere relevante og derfor giver bedre muligheder for beskæftigelse på ordinær 
vilkår.  

Mål for 2017 
Vi mener at uddannelsen har sin berettigelse i Haderslev og vil derfor i foråret 2017 gøre en 
yderligere indsats for, at lykkes med at få et bedre optag til august med 25 elever ud af i alt 25 
mulige pladser. Derfor afholdes der i foråret et informationsmøde med henblik på en korrekt 
udnyttelse af den kombinerede ungdomsuddannelse. 
 

 

Meritten: 

Efter et år som underviser i dansk og matematik på Kombineret Ungdomsuddannlese (KUU) ved Meritten i 
Aabenraa/Rødekro, er her nogle få overvejelser over, hvordan vi kan evaluere eleverne, så vi i højere grad 
støtter og hjælper dem hensigtsmæssigt under forløbet. 

KUU er som bekendt tiltænkt unge mennesker, der på optagelsestidspunktet skønnes ikke at have de 
faglige, sociale eller personlige forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, ligesom 
de endnu er uafklarede med hensyn til jobmuligheder. 

Der er arbejdet meget på at eleverne kan opnå tilstrækkelige kompetencer i fagene: Dansk og matematik, 
der skal afsluttes på minimum D-niveau.” 

Ligeledes er der arbejdet på at eleverne får en rytme i hverdagen, og en oplevelse af, hvorledes kontinuitet 
og fremmøde både understøtter deres faglige og sociale fremskridt, og at det giver mening at møde op til 
undervisningen. De skal opleve, at det i højere grad betyder noget, om de kommer eller ej. 



 

 

Sønderborg Produktionshøjskole 

KUU i Sønderborg har været i gang siden august 2015, og vi har gjort os en del erfaringer, som vi har brugt 
til løbende at justere de pædagogiske og didaktiske overvejelser. En ting, der ikke har ændret sig, er 
betydningen af den sociale trivsel blandt eleverne indbyrdes og blandt eleverne og underviserne. Den 
sociale trivsel vil også fremadrettet have meget høj prioritet, da det er fundamentet for læring. 
I november 2016 blev der foretaget uddannelsens anden ”Elevtrivsels- & Tilfredshedsmåling”. Resultaterne 
viser generelt, at eleverne har god trivsel i klasserne, og at de føler, at de støttes/hjælpes godt af lærerne. 
Langt den overvejende del af eleverne giver udtryk for, at de tror, at KUU vil øge deres muligheder for at få 
et arbejde. 

Der er stor niveauforskel i elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. Samtidig vælger eleverne 
meget forskellige beskæftigelsesretninger (profiler). Derfor er der behov for en udstrakt grad af 
differentiering i undervisningen i alle fag.  
Eleverne fungerer socialt godt sammen i klasserne og på tværs af klasserne. Det ses tydeligt at elevernes 
empatiske formåen og sociale kompetencer styrkes gennem uddannelsen. Dette må ses som en vigtig 
forudsætning for at kunne få et job og fastholde jobbet, eller at kunne fungere på en ordinær 
ungdomsuddannelse efter endt forløb på KUU. 
Eleverne arbejder målrettet på at udvikle deres kompetencer inden for de tre KUU-fag. 

På baggrund af de erfaringer vi har draget, vil vi prioritere den praktiske del af uddannelen.  
Fra foråret 2017 får vi mulighed for at samarbejde med to hoteller i Sønderborg Kommune. Der tilbydes i 
den forbindelse mulighed for virksomhedsforlagt undervisning indendørs som udendørs på hotellerne. 
En stor del af eleverne viser interesse for at arbejde i butik. Derfor vælger vi at styrke den praktiske del af 
arbejdet med fokus på produktion af varer, som vi vil sælge i butik/marked.  
 

Der arbejdes målrettet på fastholdelse af eleverne i uddannelsen samt med optimering af hver enkelt elevs 
mulighed for læring og udvikling af personlige og sociale kompetencer.  
Fra august 2015 til marts 2017 har årsagerne til frafald fra uddannelsen været: 

1 overflyttet til anden KUU pga. flytning 
4 anden uddannelse/lærerplads/job 
7 har fortrudt uddannelsesvalg (5 af disse elever har været mindre end 5 dage i uddannelsen) 
9 har været nødt til at stoppe sygdom (1 af disse elever har været mindre end 5 dage i uddannelsen)  
2 har haft stort fravær, som ikke har været muligt at korrigere  

 

 

EUC Syd, Tønder: 

I januar 2016 havde vi det første optag af elever på KUU. I Tønder har eleverne mulighed for, at vælge sig 
ind på erhvervstemaerne ”Turisme” og ”Motor og mekanik”. Det første optaget bar præg af usikkerhed 
omkring målgruppen på uddannelsen. Enkelte af eleverne måtte vi sige farvel til men efter div. 
startvanskeligheder er alle dog kommet godt i gang.  



De fleste af eleverne vælger erhvervs temaet Motor og mekanik, hvor de arbejder med ophug og hele 
recycling delen. Der er ikke så mange ophuggere i landsdelen og de ligger langt væk i forhold til vores 
elevers bopæle. Vi har derfor også valgt også, at arbejde med klargøring af biler - dette ud fra en 
tilkendegivelse i autobranchen, der ser en mulighed for, at aftage en del af eleverne.   

På vores erhvervstema Turisme oplever vi, at en del af eleverne har valgt erhvervstemaet udelukkende som 
et alternativ til det andet tema og ikke fordi de faktisk har lyst til, at arbejde inden for denne branche. Der 
skal derfor arbejdes på en afklaring omkring udbuddet i Tønder.   

 


