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Formål 

Proceduren sikrer, at der sker en systematisk håndtering af frafalds- og gennemførelsessituationen for vo-

res fuldtidsstuderende med henblik på at kvalitetssikre uddannelsernes niveau og indhold og sikre, at flest 

muligt gennemfører uddannelsen. 

Anvendelse 

Proceduren anvendes på alle fuldtidsuddannelser på EAMV.                       

Fremgangsmåde/metode 

Kvalitetsafdelingen trækker en frafaldsstatistik på hver uddannelse 4 gange om året (1/10, 31/12, 1/3 og 

30/6) Tallene gennemgås på det efterfølgende teammøde. Ifm. udarbejdelse af uddannelsesberetningen 

udarbejdes der en aktivitetsplan ved manglende målopfyldelse, hvor der iværksættes specifikke og målret-

tede aktiviteter til afhjælpning af situationen. Uddannelseschefen inddrages i arbejdet med aktivitetsplanen 

og er ansvarlig for at godkende handlingerne. 

 

Hvis uddannelseschefen observerer faldende gennemførelse og øget frafald, skal informationen tilgå:  

• Uddannelsesleder 

• Uddannelsesteamet 

Ligeledes er uddannelseslederen forpligtet til at informere uddannelseschefen, hvis de oplever indikationer 

på, at der kan blive udfordringer med frafald og gennemførelse. 

Monitoreringen af frafald og gennemførelse deles op i flere situationer, som vil blive behandlet hver for sig 

i proceduren: 

1. Udfordringer med frafald. 

2. Udfordringer med frafaldstruede studerende. 

3. Opsamling af årsager til udmeldelse 

Afhængigt at situationen, vil der kunne arbejdes med følgende aktiviteter: 

- Forebyggende tiltag for minimering af frafald og øget gennemførelse 

- Gennemførelsesvejledning 

- Manglende studieaktivitet 

- Udmeldelsesforløb 

- Spontan udmeldelse fra studerende uden forvarsel 

Herunder vil de forskellige situationer blive behandlet: 
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Ad 1. Udfordringer med frafald 

På EAMV har vi flere initiativer, som skal understøtte de studerendes muligheder for at gennemføre uddan-

nelserne.  

Forebyggende tiltag for minimering af frafald og øget gennemførelse  

Hvis uddannelseschefer eller teams omkring de forskellige uddannelser vurderer, at der skal iværksættes 

særlige initiativer for at forbygge frafald og øge gennemførelsen af studerende, aftales det direkte mellem 

uddannelseschefen og teamet. Hvilke initiativer, der kan iværksættes, aftales fra team til team, men af til-

tag, som umiddelbart kan anvendes på de forskellige uddannelser, kan fx nævnes: 

- Individuelle forventningssamtaler med studerende forud for studiet eller umiddelbart inden studie-

start 

- Optagelsessamtaler og motiverede ansøgninger for dimensionerede uddannelser og PB-overbyg-

ninger samt uddannelser med særlige fastholdelsesudfordringer 

- Informationsmøder for nye studerende på hver uddannelse umiddelbart før studiestart 

- Afholdelse af introuge med fokus på opbygning af sociale relationer mellem studerende for at 

skabe et trygt studiemiljø allerede fra studiestart 

- Etablering af studiegrupper 

- Daglig opfølgning på studerendes tilstedeværelse og studieaktivitet 

- Mentorordninger mellem nye og gamle studerende 

- Studiestartsprøver 

- Statussamtaler  

Særlige tiltag for forebyggende tiltag afrapporteres i uddannelsesberetningen/aktivitetsplanen. 

Gennemførelsesvejledning 

Uddannelseslederen er ansvarlig for at foretage gennemførelsesvejledning med studerende i situationer, 

hvor det skønnes nødvendigt. Det kan ske i samarbejde med studievejlederen og/eller uddannelseschefen. 

Gennemførelsesvejledningen er primært individuelt rettet og består typisk af forskellige typer formelle 

samtaler med de studerende: 

- Bekymringssamtaler for studerende, der udviser begyndende vigende studieaktivitet. Samtalen af-

holdes mellem studerende og uddannelsesleder. 

- Studieorienterende samtaler for studerende, der udviser vigende studieaktivitet. Samtalen afhol-

des mellem studerende og uddannelsesleder, evt. også uddannelseschefen. 

- Samtaler om manglende studieaktivitet for studerende, der ikke reagerer på henvendelser om be-

kymrings- og studieorienterede samtaler, ikke deltager i obligatoriske aktiviteter eller ikke afleverer 

obligatoriske materialer. Samtalen afholdes mellem studerende og uddannelseschef og evt. uddan-

nelseslederen. 

Fælles for samtalerne er, at studiesekretæren indkalder og at den uddannelsesleder/uddannelseschef der 

gennemfører samtalen, udarbejder et referat, som sendes til den studerende (på EAMV-mail), studiesekre-

tæren og uddannelsesleder/uddannelseschefen, ligesom teamet orienteres om samtalen på et teammøde 

eller på e-mail. 

Referatet arkiveres i studieadministrationen i den studerendes mappe for uddannelsesåret. 
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Ud over de formelle samtaler er der også løbende dialog mellem uddannelsesleder, undervisere og stude-

rende om deres uddannelsesforløb. 

Det er uddannelseslederens ansvar at få studiesekretæren til at indkalde de studerende. 

Ad 2. Udfordringer med frafaldtruede studerende. 

Hvis ikke iværksatte initiativer og samtaler beskrevet under ”Udfordringer med frafald og gennemførelse på 

uddannelserne” ikke har den ønskede virkning på én eller flere studerende, betragter vi dem som værende 

ikke studieaktive eller direkte frafaldstruede. 

Manglende studieaktivitet 

I alle uddannelsers studieordning er det beskrevet, hvad det indebærer at være studieaktiv på EAMV. 

Såfremt en studerende betragtes som ikke værende studieaktiv jf. ovenstående samtale om manglende 

studieaktivitet, laves der en skriftlig aftale mellem den studerende og uddannelsesleder om, hvordan den 

studerende på rimelig vis kan nå at indhente det manglede.  

Hvis der er flere årsager til den manglende studieaktivitet og/eller det ikke vurderes, at der er udsigt til, at 

forholdene umiddelbart vil kunne ændre sig, kan der udarbejdes en skriftlig aftale omkring skærpede vilkår 

for at kunne fortsætte studieforløbet. Indholdet i aftalen omkring skærpede vilkår er meget individuelt og 

vil typisk gælde for resten af studiet. 

Det er uddannelseschefens ansvar at udarbejde en aftale om skærpede vilkår med de studerende. Aftalen 

skal være skriftlig og skal accepteres og godkendes skriftligt af den studerende. Efter den studerendes god-

kendelse af aftalen fremsendes den til uddannelsesleder, uddannelsesteam og studiesekretær.  

En aftale om skærpede vilkår udløser automatisk første skriftlige advarsel om manglende studieaktivitet. 

Såfremt de skærpede vilkår brydes, vil det udløse endnu en skriftlig advarsel.  

På EAMV vurderer uddannelseschefen, at vi - med et forudgående forløb med flere samtaler og en aftale 

om skærpede vilkår med den studerendes samtykke - har gjort os rimelige bestræbelser på at gøre den stu-

derende opmærksom på forhold omkring manglende studieaktivitet og ved 2. brud på aftalen om de skær-

pede vilkår, betragter vi den studerende som værende udmeldt af studiet, hvilket betyder, at et udmeldel-

sesforløb iværksættes. Se beskrivelse af udmeldelsesforløbet. 

Ad 3. Opsamling af årsager til udmeldelse 

Hvis vi betragter en studerende som værende udmeldt grundet manglende studieaktivitet eller en stude-

rende ønsker at afbryde uddannelsesforløbet, iværksætter vi en udmeldelsesprocedure for at få størst mu-

lig viden om årsagen til udmeldelse. 

Den viden er vigtig i det videre arbejde med at sikre, at studerende i højere grad gennemfører uddannel-

serne og at vi mere målrettet kan iværksætte aktiviteter, som øger fastholdelsen. 

Udmeldelsesforløbet  

På EAMV vil en studerende blive udmeldt eller blive betragtet som udmeldt, efter at vi har gjort rimelige 

bestræbelser på at hjælpe den studerende til at kunne gennemføre studiet. 

Når en studerende enten selv melder sig ud eller bliver betragtet som værende udmeldt, vil administratio-

nen foretage udmeldingen, jf. administrationens udmeldelsesproces. 

Den studerende skal udfylde en udmeldelsesblanket, som enten udleveres og udfyldes på EAMV eller mai-

les til den studerende. 
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Såfremt at vi på EAMV ikke modtager en udfyldt udmeldelsesblanket, vil studieadministrationen kontakte 

den respektive uddannelseschef, som i samarbejde med uddannelsesleder, studievejleder, studiesekretær 

og/eller underviser udfylder udmeldelsesblanketten og afleverer den til studieadministrationen. 

Det er studiesekretærens ansvar at sikre, at udmeldelsesblanketten bliver udfyldt og afleveret. 

Spontan udmeldelse 

Hvis en studerende uden forudgående proces udmelder sig, skal de henvende sig til uddannelsens studiese-

kretær for at iværksætte en udmeldelse, se ”udmeldelsesforløbet”. 

Ved spontan udmeldelse tilbydes den studerende inden endelig udmeldelse en samtale med studievejle-

der, uddannelsesleder eller uddannelseschef for at afklare, om der er noget, der kan iværksættes for at den 

studerende ønsker at fortsætte studiet. 

Hvis frafald på uddannelserne gentagne gange skyldes samme årsager, skal der følges op på, hvordan de 

konkrete årsager kan imødekommes. Det kan være årsager som fx for højt niveau, manglende motivation 

mv., som skal behandles i uddannelsesberetningen/aktivitetsplanen. 

Den samlede chefgruppe og kvalitetsafdelingen har ansvaret for overholdelse af proceduren. 

Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny 

rammekontrakt. 

 

 


