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Afrapportering – fastholdelse 2018 

Strategiske midler – Uddannelsesudvalget 

Titel på projektet 

Uddannelsestjekker, et pilotprojekt 

Projektets formål – Beskriv projektets formål 

’Uddannelsestjekkeren’ er et værktøj, der skal sikre en bedre forventningsafstemt rekruttering, hvilket på sigt 

forventes at nedbringe førsteårsfrafaldet.  

Uddannelsestjekkeren kan findes på følgende links til de pågældende uddannelsessider 

(uddannelsestjekkerne ligger i menupunktet ”Tjek om [xxx] er noget for dig”) 

 Erhvervsøkonomi med tilvalg: http://bachelor.au.dk/erhvervsoekonomi/ 
 Folkesundhedsvidenskab: http://bachelor.au.dk/folkesundhedsvidenskab/ 
 Tandplejer: http://bachelor.au.dk/tandplejer/ 
 Arabisk- og Islamstudier: http://bachelor.au.dk/arabisk/ 
 Dramaturgi: http://bachelor.au.dk/dramaturgi/ 
 Fysik: http://bachelor.au.dk/fysik/ 
 Nanoscience: http://bachelor.au.dk/nanoscience/ 

 

Projektets hypotese – Beskriv hvilket fastholdelseshypotese der er testet  

”Manglende forventningsafstemning skaber frafald”. 

Uddannelse – Angiv hvilke(n) specifik(ke) uddannelse(r) projektet var forankret på? 

De udvalgte uddannelser til pilotprojektet omfatter Erhvervsøkonomi med tilvalg; Dramaturgi; Arabisk- & 

Islamstudier; Fysik; Nanoscience; Folkesundhedsvidenskab og Tandplejer. Uddannelserne er valgt af 

prodekanerne. 

Læring – Hvad er lykkes godt i projektet? Hvilke udfordringer har der været? Har projektet ændret karakter 

undervejs? 

Succeser i projektet: 

- Tæt samarbejde med de faglige miljøer og vejledningsenhederne på fakultetet 

- Tæt samarbejde internt på AU mellem de fem vejledningsenheder og UX’erne. 

- Indsamling af teori og viden, således at projektet har en solid vidensbasering, som er fastholdt 

gennem løbende arbejde med en projektprotokol. At fastholdelsesseminar med Tinto lå i 

projektfasen, var en gevinst for projektet.  

Udfordringer:  

- Samarbejdet med Rambøll har langt hen ad vejen været fint, men fremadrettet kan vi lære, at vi skal 

have en tættere opfølgning med leverandører, således at deadlines og krav til produktet overholdes 

uden forsinkende rykkere mm. 

Opfølgning – Beskriv tiltagets videre drift og opfølgning på effekt. Herunder om der er planer om at udbrede 

erfaringerne på fakultetet? 

I februar blev uddannelsestjekkeren testet på potentielle ansøgere, særligt testes i forbindelse med U-days.  

Den umiddelbare tilfredshedsmålings resultater fremgår herunder 
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”Bedøm uddannelsestjekkeren på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst” 

 Antal respondenter: 216 

 Gennemsnitlig score: 3,8 

 
 

”Ville du prøve en uddannelsestjekker igen, når du skal vide mere om en uddannelse, du er interesseret i? 

 Antal respondenter: 212 

 Fordeling: 

o Ja: 171 (81%) 

o Nej: 11 (5%) 

o Ved ikke: 30 (14%) 

 
 

 

Når uddannelsestjekkeren lanceres, vil projektgruppen påbegynde evalueringsprocessen. Første del af denne 
vil ligge i efteråret 2019, hvor en kvalitativ evaluering af værktøjet foretages. Målet er, at mere end 50 % af de 
som anvender testen, finder den nyttig/meningsfuld. Undersøgelsen vil med fordel kunne laves i forbindelse 
med studiepraktik/oktober 2019. 

En anden og senere opfølgning er at undersøge, om de udvalgte uddannelser i efteråret 2020 har et lavere 

førsteårsfrafald end de havde i 2018. 

 

Projektets generaliserbarhed  

Generaliserbarheden er meget høj. Projektet er udviklet så det med den rette planlægning og setup kan laves 

på andre uddannelser. Den tekniske skabelon er klar til, at AU medarbejdere selv kan påbegynde arbejdet 

med at udvikle spørgsmål og svar. Der foreligger allerede forudbestemte og formulerede spørgsmål, som med 

fordel kan anvendes, og der ligger oplæg til test mm. 

 

Budget – Angiv det bevilgede beløb og beskriv hvorledes det er anvendt, herunder om det er suppleret med 

fakultets- og/eller institutmidler samt den eventuelle størrelse heraf 
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Der var budgetteret med 260.000 og der er anvendt 253.750. 

Health har bidraget økonomisk med fortsat ansættelse af projektmedarbejderen i F19, således at der 

fastholdes fokus på projektet med opfølgning og evalueringsproces.  


