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Kvalitetsudvikling af undervisningen 

EUC Sjælland 2018 
 

Formålet med kvalitetsudvikling af undervisningen på EUC Sjælland er at understøtte skolens mission, 

vision og strategiplan samt det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Kvalitetssystemet skal sikre, at 

vi løbende arbejder systematisk med at udvikle og fremme elevernes læring og kursisternes 

kompetenceudvikling. 

Vi tror på, at vi som uddannelsesinstitution løbende kan forbedre kvaliteten af vores uddannelser ved hjælp 

af fokus på elevernes/kursisternes, medarbejdernes og aftagervirksomhedernes feedback og ved at 

inddrage nyeste faglig, pædagogisk og teknologisk viden. 

Som uddannelsesinstitution er vi også et videnscenter og en institution, hvor eleverne skal lære at forholde 

sig problemorienterende og kritisk nytænkende til deres fag såvel som til samfundets teknologiske og 

demokratiske udvikling. Derfor har vi som uddannelsesinstitution en opgave i kontinuerligt at forholde os 

kritisk, undrende og spørgende til vores egen praksis såvel som til det samfund, som vi skal agere i. Vi skal 

have et tæt dialogbaseret samarbejde med erhvervslivet omkring os, de lokale uddannelsesudvalg, de 

videregående uddannelser samt vores centrale opdragsgivere. Det tætte samarbejde indebærer også, at vi 

indimellem skal spille tilbage og udfordre de eksisterende rammer eller den traditionsbundne tænkning, så 

vi hele tiden har fokus på at uddanne og kompetenceudvikle til fremtidens arbejdsmarked og samfund.  

Vi tror også på, at det holder os fagligt skarpe på vores kerneydelse løbende at forholde os til benchmark-

resultater, tilpasse pædagogiske forstyrrelser og ikke mindst ved at holde fast i vores motto; ”EUC Sjælland 

– et godt sted at være, et godt sted at lære”.  

 

Samskabelse og dialogbaserede læringsfællesskaber 

Det, der binder EUC Sjælland sammen som arbejdsplads såvel som uddannelsesinstitution, er samskabelse 

og dialogbaserede læringsfællesskaber. Kvalitetssystemet skal ses som et redskab til løbende at minde os 

om, at vi skal gøre os umage for at uddanne alle vores elever og kursister til fremtidens arbejdsmarked 

såvel som til fremtidens studie- og forskermiljøer. Vi har forskellige elever og kursister med forskellige 

forudsætninger på forskellige uddannelser. Men fælles for dem er, at de alle har styrker og talenter, som vi 

skal skabe optimale læringsfællesskaber sammen med. Alle afdelinger og funktioner på EUC Sjælland har 

dette som fælles afsæt. 

De fem pædagogiske grundpiller for EUC Sjællands virke er: 

 Tydelige fagmål og feedback 

 Positive læringsmiljøer og relationer 

 Digitale teknologier i undervisningen 
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 Helhedsorienteret undervisning  

 Balance mellem tryghed og udfordringer 

 

Kvalitetscirklen 

Når vi arbejder med kvalitet på EUC Sjælland, så måler vi på resultater og pædagogik – virker det vi gør, og 

oplever vores elever, kursister og virksomheder, at det virker? Vi overvejer og dernæst iværksætter 

korrigerende handlinger på bagrund af diverse målinger og måler så igen, om der er sket de ønskede 

forbedringer med den korrigerende indsats. Dette fortløbende arbejde kan illustreres ud fra 

kvalitetscirklen: 

 

Som uddannelsesinstitution har vi en række kvalitetselementer og -indikatorer, som vi dels selv fastsætter, 

og som dels er fastsat eksternt: 

 De af Undervisningsministeriet fastsatte krav for hhv. EUD, AMU og HTX 

 De af Undervisningsministeriet fastsatte spørgerammer for ETU, VTU og Vis kvalitet 

 Anvende relevante nøgletal, resultater fra ETU, lille ETU’er, lille KTU’er, VTU, Vis kvalitet og AMU 

Audit til årlige kvalitetsrapporter til brug for den samskabende, dialogbaserede pædagogiske 

udvikling i den enkelte afdeling   

 Gennemføre selvevalueringer, hvor elever, kurister og lærere evaluerer hvert skoleforløb eller 

kursusforløb i dialog med hinanden og med ledelsen på EUC Sjælland. 

Det primære formål med kvalitetsarbejdet er kontinuerligt at udvikle og forbedre uddannelseskvaliteten og 

den pædagogiske praksis.  

 

 

Mål - den 
ideelle praksis

Planlæg -
mål for 
praksis

Praksis -
plan 

gennemføres

Evaluering 
- lever prak-
sis op til mål?

Tolkning -
af evalue-

ringsresultate
r

Korrigering

- af indsats
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Selvevaluering af undervisningen på EUC Sjælland 

På baggrund af evalueringsresultater fra tilfredsheds- og trivselsmålinger, relevante nøgletal samt indfrielse 

af strategiske såvel som pædagogiske indsatsmål for året, udarbejdes der en kvalitetsrapport til hver 

uddannelsesleder. Rapporten skal bruges som afsæt til dialog og selvevalueringsværktøj i ledelsesteams for 

EUC Sjællands tre uddannelsesområder. Den årlige selvevaluering udmøntes i hhv. Handleplan for øget 

gennemførelse, gymnasial opfølgningsplan samt til det kommende års udbudspolitik for AMU-området, 

forud for sidstnævnte er der tillige udarbejdet en analyse af behovet på det regionale arbejdsmarked. Disse 

planer skal godkendes i bestyrelsen og herefter skal alle medarbejdere og ledere udarbejde konkrete 

handleplaner for hver uddannelse med fokus på de af bestyrelsen udvalgte indsatsområder/nøgleområder. 

Arbejdet med de konkrete handlingsplaner bliver skudt i gang på de enkelte afdelinger i forbindelse med 

Teamudviklingssamtalerne (TUS) og i de pædagogiske råd på HTX-afdelingerne. Processen omkring 

udarbejdelsen af Handleplan for øget gennemførelse, den gymnasiale opfølgningsplan samt forslag til 

AMUs udbudspolitik udgør kernen i EUC Sjællands selvevaluering og er en vigtig pejling til det kommende 

års strategiske spor for skolen.   

 

Årshjulet for EUC Sjællands kvalitetssystem 

Kvalitetssystemet skal sikre, at der er systematik og sammenhæng mellem skolens målsætning og dens 

planlægning, udførelse og evaluering og efterfølgende korrigerende, pædagogiske indsatser. Desuden skal 

kvalitetssystemet sikre, at udviklingsarbejdet er baseret på solid information på baggrund af for eksempel 

nøgletal om karakterer, frafald, overgangsfrekvens og evalueringsresultater fra skolens elever, kursister, 

brobygningselever og aftagervirksomheder. Kvalitetssystemets væsentligste opgave er derfor, at vi 

kontinuerligt stiller spørgsmål til og undersøger resultaterne af vores indsats.  

 

På EUC Sjælland har vi udviklet et elektronisk årshjul for kvalitetsarbejdet. Årshjulet kan give os et overblik 

over, hvornår vi gør hvad med hensyn til målinger, justerings af pædagogiske aktiviteter, udarbejdelse af 

kvalitetsrapporter, handleplaner, opfølgninger, mv. 

Elementerne i årshjulet er sammentænkt for både EUD, HTX og AMU samt således, at de enkelte aktiviteter 

og målinger støtter hinanden. Det betyder for eksempel, at når der gennemføres MUS så inddrages 

resultaterne fra lille-ETU’er eller AMU Audit blandt andet i dialogen og udviklingsplanerne for den enkelte 

medarbejder.  

For online visning på www.eucsj.dk 

Klik ind på ’Om EUC Sjælland’ dernæst’ Arbejdsgrundlag’ og under ’Kvalitetssikring’ ligger det elektroniske 

årshjul for Kvalitetsarbejdet på EUC Sjælland. 

  

http://www.eucsj.dk/
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Kvalitetsårshjul for EUC Sjælland 

 

Organisatorisk viden og pædagogisk vidensdeling 

Når der arbejdes struktureret med kvalitetssikring af den pædagogiske praksis og udvikling samt med 

medarbejdernes kompetenceudvikling, så opsamles der også en viden i organisationen om, hvad der er god 

undervisning, herunder hvilke didaktiske redskaber, der virker fremmende for elevernes og kursisternes 

læring. Denne viden opsamles og deles blandt andet af skolens kvalitets- og udviklingsmedarbejdere, som 

yder support i og omkring de undervisningsrelaterede kerneydelser på EUC Sjælland. Ud over at støtte op 

omkring diverse målinger og evalueringer samt yde ledelsesmæssig bistand i forbindelse med indsamling af 
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data og udarbejdelse af de årlige kvalitetsrapporter, så virker kvalitets- og udviklingsmedarbejderne også 

som vidensbank for organisationen i forhold til evidens og best practice på områderne; kvalitet og 

pædagogisk udvikling. 

 

Vidensdeling sker på flere niveauer på EUC Sjælland. Den sker i det helt uformaliseret møde mellem elever, 

kursister og lærere og mellem lærerne indbyrdes, når de eksempelvis mødes i kaffepausen eller i kantinen. 

Deling af viden og didaktiske tips og tricks sker også til lærermøder og faggruppemøder i hver enkelt 

afdeling. 

Den mere formaliserede vidensdeling er konkretiseret på følgende måde: 

 Medarbejderne på EUD, EUX grundforløb og AMU bliver løbende indkaldt til vidensdage med 

interne eller eksterne oplægsholdere, hvor der arbejdes med forskellige temaer med vidensdeling i 

fokus. På HTX og EUX hovedforløb mødes alle lærere en gang årlig til pædagogiske dage, hvor 

fælles forberedelse og vidensdeling under udvalgte faglige temaer er i fokus.  

 To gange årligt faciliteres fælles didaktiske dage for grundfagslærere fordelt på fag. Således at alle 

lærere, der underviser i eksempelvis dansk fra E og op til C niveau mødes og udveksler materiale, 

erfaringer og hjælper hinanden med konkret forberedelse af helhedsorienteret 

undervisningsmateriale. Som supplement til den vidensdeling for grundfagslærere, deltager vi også 

i sjællandske (og bornholmske) erfa-dage som en del af det sjællandske censornetværk.  

 Al undervisningsmateriale skal deles mellem undervisere på EUC Sjælland på det fælles faglige drev 

for EUD og AMU-lærere og på Lectio for HTX og EUX hovedforløbslærere. 

 De nyudklækkede depister/PG’ere deler ud af nyeste pædagogik og didaktik ved halvårlige 

fyraftensmøder, hvor alle medarbejdere på EUC Sjælland kan møde op og blive inspireret til 

nye/bedre måder at gribe undervisningen an på. 

 Kvalitets- og udviklingsmedarbejdere opsamler organisatorisk viden gennem nye 

forskningsresultater inden for pædagogik, didaktik og kvalitet samt via egne undersøgelser af 

relevante indsatsområder, eksempelvis viden om frafaldsårsager. Denne viden deles på 

afdelingerne som transferforslag og i direktionen som forslag til ændringer af praksis efter behov 

og ønsker. 

Vores måde at arbejde med kvalitet og pædagogisk udvikling er forankret omkring den samskabende 

dialog, og der er således nedsat et fælles disruptionråd for EUC Sjælland som et rådgivende organ for 

skolens direktion. Rådet kan komme med indstillinger til direktionen om blandet andet justering af 

kvalitetssystemet og det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, indkøb af IT-udstyr, indførelse af 

relevante digitaliseringstiltag og ikke mindst stille forstyrrende spørgsmål til skolens praksis.   

Disruptionrådet mødes to gange årligt og består af lærere, ledere og kvalitetsmedarbejdere og inviterer 

efter behov eksterne interessenter eller specialistister for at sikre inspiration og viden om eksempelvis best 

practice fra andre erhvervsskoler eller teknologiske behov på fremtidens arbejdsmarked. Rådets arbejde 

består i at forholde sig til ny viden og teknologi og komme med indstillinger til øverste ledelse om 

eventuelle forslag til indkøb eller forbedring af pædagogisk praksis samt indstillinger til nedsættelse af 
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arbejdende råd eller udvalg. Disruptionrådet skal i det hele taget fungere som rådgivende organ til den 

øverste ledelse, hvad angår pædagogisk og teknologisk udvikling på EUC Sjælland samt skolens arbejde 

med kvalitetssikring. Det er også disruptionrådet, der sammen med direktionen årligt kigger det fælles 

pædagogiske og didaktiske grundlag og det samlede kvalitetssystem efter i sømmene samt kommer med 

input til, hvordan vi som skole kan blive endnu bedre til at vidensdele pædagogisk og didaktisk best practice 

fagligt såvel som på tværs af fag og uddannelser.   

Evalueringsstrategierne for hvert uddannelsesområde bliver justeret løbende i takt med ændringer af 

bekendtgørelser eller efter indstilling/ønske fra lærere eller ledere om, at gøre evalueringsarbejdet på en 

bedre måde. Når evalueringsstrategien for EUD, EUX grundforløb eller AMU skal justeres, så nedsættes et 

arbejdende kvalitetsråd med både lærere, ledere og kvalitetsmedarbejdere repræsenteres. På HTX og EUX 

hovedforløb virker Pædagogisk Planlægnings Udvalg (PPU) som kvalitetsråd for gymnasieuddannelserne.  

 


