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Virksomhederne spørges ind til fire overordnede kategorierne 1) Samlet tilfredshed, 2) Elevernes 
præstation, 3) Samarbejde med skolen, 4) Information. Disse fire kategorier udgøres af mellem to 
og fire spørgsmål, som tilsammen giver et resultat på hvert af de fire overordnede kategorier. 
Tilfredsheden måles på en skala fra 0-100 point (se figur 1), og det er skolens målsætning, at 
virksomhedstilfredsheden generelt ligger på mindst 75 point.   
 
Figur 1: Tilfredshedsskala 

 
 
Svarprocent 
I virksomhedstilfredshedsmålingen 2022 har 11 ud af 18 virksomhedsrepræsentanter besvaret 
spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 61%.  
 
  

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) 2022  
 
Målingen er en del af erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4: ”Tilliden til og trivslen 
på erhvervsskolerne skal styrkes”. Fokus for målingen er at afdække 
oplæringsvirksomheders tilfredshed med samarbejdet erhvervsskolen. Der måles på både 
sektor- og institutionsniveau og herigennem bruges målingen også til den samlede 
opfølgning på erhvervsuddannelsesreformens fra 2014. 
 
VTU er baseret på Undervisningsministeriets spørgeramme og gennemføres en gang årligt. 
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Resultater  
 
Figur 2: Resultater af virksomhedstilfredsmåling 2022 

 
 
På tre ud af de fire kategorier ligger tilfredsheden på de over 75 point. Sammenligner vi med 
landsgennemsnittet, ligger Social- og Sundhedsskolen Syd over i alle fire kategorier.   
  
Den samlede tilfredshed ligger på 78 point, hvilket er på niveau med målingen i 2021. 
Respondenternes besvarelser fordeler sig mellem 67 og 100 point, hvoraf tre besvarelser ligger 
under skolens overordnede målsætning på 75 point. I 2021 lå den samlede tilfredshed på 78 point 
med en fordeling mellem 67 og 89 point. I 2021 lå tre besvarelse under målsætningen 75 point.  
 
Samarbejde med skolen 
Kategorien ”samarbejde med skolen” er den eneste kategori, hvor besvarelserne ligger under 
skolens målsætning på 75 point. Dette er et fald på 5 point i forhold til målingen i 2021, men ligger 
dog stadig væsentlig over resultatet i 2020 på 67 point. Besvarelserne i 2022 fordeler sig mellem 
41 og 93, hvoraf hele syv ud af 11 besvarelser ligger under skolens målsætning på 75 point. Ud af 
de syv besvarelser, der ligger under skolens målsætning på 75 point ligger fire under 66 point, og 
placerer sig dermed uden for det grønne område i figur 1. Det er særligt i forhold til spørgsmålet 
om, hvorvidt virksomheden ved, hvad eleverne arbejder i skoleperioderne, at besvarelserne ligger 
lavt. 
  
Rekruttering 
Ligesom i 2021 viser målingen i 2022, at det generelt vurderes som svært både, at få det antal 
elever, der er brug samt at få kvalificerede elever. I forhold til de sidste spørgsmål ligger otte ud ni 
besvarelser under 75 point, og tre af disse besvarelser placerer sig under 35 og dermed i det røde 
felt i figur 1. 
  
 
  
  
  
 
 


