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Indledning og formål 
På EUC Sjælland udbyder vi en lang række EUD uddannelser i Køge, Næstved, Haslev, Greve og 

Vordingborg, som er organiseret med pædagogiske og ressourcemæssige ansvarlige uddannelsesledere og 

med en fælles uddannelseschef, der har det overordnede ansvar for EUD uddannelserne. Uddannelseschef 

har sammen med uddannelsesledere og udvalgte EUD undervisere udarbejdet en evalueringsstrategi for 

EUD-området i et samlet kvalitetsråd. Evalueringsstrategien, bygger dels på de ministerielt formuleret krav 

til kvalitetssikring, kvalitetsmål og evalueringer, herunder også skolens løbende selvevaluering og dels på 

EUC Sjællands vision og mission for EUD og skolen som helhed samt på skolens fælles grundlag for 

pædagogisk udvikling og kvalitet i undervisningen.  

Evalueringsstrategien er således en decentral strategi, hvor vi sigter på, at de løbende evalueringer, 

tolkninger af resultater samt forslag til korrektioner i videst muligt omfang gennemføres af de lærere og 

elever, som har været involveret i aktiviteten, der evalueres. Denne tilgang til evaluering skulle gerne 

medføre, at kvalitetsarbejdet i hver afdeling har fokus på udvikling i samskabende og dialogbaserede 

læringsfællesskaber. Som skole vil vi således gerne fremme en evalueringskultur, hvor det bliver naturligt at 

søge sparring og feedback hos både elever, lærere og ledere, og derfor har vi en decentral tilgang til 

evaluering og kvalitetsudvikling.  

Vi vil i det følgende belyse, hvorledes vi evaluerer på EUD i alle byer, herunder vil vi også præsentere de fire 

perspektiver, som er i fokus for vores evalueringsstrategi. Den decentrale tilgang til evaluering kommer 

også til udtryk i valg af evalueringsmetoder og –former. Evalueringsarbejdet skal give mening i forhold til 

det perspektiv, der ønskes information, dokumentation og viden om. Derfor kommer valg af 

evalueringsmetode også til at afhænge af, hvad der skal belyses og hvem, der skal anvende 

evalueringsresultaterne og den viden, der kommer ud af en given evaluering. For at give et overblik over de 

enkelte evalueringsaktiviteter, hvem der har ansvaret for hvad, hvem der deltager, hvilke former for 

dokumentation og opfølgning, har vi udarbejdet et årshjul for alle evalueringsaktiviteterne, som 

præsenteres sidst i denne beskrivelse. 

Fire evalueringsperspektiver med hver sit fokus 
I henhold til bekendtgørelsen for erhvervsuddannelser og STUKs retningslinjer for kvalitet i undervisningen 

kan formålet med evalueringsstrategien siges at være en sikring af, at vi indsamler valid dokumentation til 

vurderingen af det faglige indhold samt om de pædagogiske og didaktiske metoder, vi anvender i 

undervisningen, lever op til EUD bekendtgørelsen. Lige så vigtigt, hvorvidt vi leverer uddannelse, hvor 

eleverne kan tilegne sig erhvervskvalificerende, personlige og sociale kompetencer, således at de står 

stærkt på fremtidens arbejdsmarked. Desuden kan en evalueringsstrategi hjælpe os med at få fulgt op på 

evalueringsresultater med den samskabende dialog i centrum for at videreudvikle os som fremtidens 

erhvervsuddannelsesinstitution. Vi tror også på, at den ønskede evalueringskultur på EUC Sjælland er med 

til at træne og styrke både elever, lærere og lederes refleksionskompetence – både hvad angår 

selvrefleksion og metarefleksion. 



 Evalueringsstrategi for EUD 

EUC Sjælland 2017/18 
 

Side 3 af 7 
 

I det følgende er de fire evalueringsperspektiver forsøgt visualiseret: 

 

 

 

1. Evaluering af elever 

Alle EUD-elever skal løbende modtage feedback på deres skriftlige og mundtlige såvel som deres faglige 

arbejde i fagene, således at de løbende får indsigt og viden om eget standpunkt og om egen udvikling. 

Desuden indgår der i bekendtgørelsen krav om løbende kontaktsamtaler på grundforløbets 1. og 2. del. 

Med disse samtaler opnår eleverne blandt andet afklaring omkring overgangskrav mellem grundforløbene 

Evaluering af 
eleven

•Evalueirngsperspektiv, hvor eleverne løbende får viden og indsigt om eget faglige standspunkt og 
læreprocesser gennem kontaktlærersamtaler. Samtalerne med eleverne har også med fokus på 
trivsel og generel udvikling. Derduover gennemføres løbende formative og summative 
elevevalueringer.

Evaluering af 
undervisningen

•Evalueringsperspektiv, hvor den enkelte klasses elever og lærere løbende evaluere og udvikler 
undervisningens form, didaktiske metoder og variation i fællesskab. Disse evalueringer kan tage form 
som uformel feedback i klassen på vilkårlige tidspunkt alt efter vurderet behov.

Evaluering af 
forløb

•Evalueringsperspektiv, hvor grundforløb og de enkelte skoleperioder på hovedforløbet evaluereres af 
involverede lærere og elever i fællesskab samt formativ feedback på større projektforløb/tværfaglige 
forløb. Evalueringsmetoderne varierer alt efter forløbsform, dog skal grundforløb og hver 
skoleperiode evalueres som en lille ETU, jf. EUC Sjællands konceptbeskrivelse af Lille ETU. Desuden 
skal resultaterne indgå som dialogværktøj i forløbsteamet/klasseteamet med henblik på løbende 
korrektion samt på udviklingen og planlægningen af det næste forløb eller skoleperiode.

Evaluering af 
uddannelserne

•Evalueringsperspektiv, hvor uddannelsesledere og uddannelseschef løbende forholder sig til de 
løbende evalueringsresultater, herunder også fra den ministrielt fatsatte ETU, nøgletal og 
monitorering af valgte indsatsområder for udvikling og iværksætter korrigerende handlinger på 
baggrund heraf. Mindst en gang årligt iværksætter ledelsen en selvevalueringsproces af 
uddannelserne, hvor kvalitetsrapporter fra hver afdeling indgår. Selvevalueringen udmøntes i forslag 
til nye indsatser på nøgleområder i den årlige Handleplan for øget gennemførelse. Sammen med 
EUDs kvalitetsråd forholder ledelsen sig også til evalueringsstrategien og justerer den årligt eller efter 
behov. 
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samt til hoveforløbet, således at de har forudsætninger for at træffe det rette uddannelsesvalg. Desuden 

kan vi som skole også yde optimal vejledning til de elever, som eventuelt må skifte uddannelsesretning. 

Derudover giver fangenes undervisere eleverne indsigt i og feedback på deres faglige progression. På både 

grund- og hovedforløb er der eksamener og prøver af forskellig form alt efter fag, forløb og 

uddannelsesretning. Det vil sige, at eleverne også modtager summative evalueringer. Desuden er der 

løbende skriftlig dialog med aftagervirksomhed på hovedforløbene i form af eksempelvis en logbog, 

elevbog eller lignende, hvoraf det fremgår, hvilke praktikmål og undervisningsniveau eleven har løftet 

under sin skoleperiode. Desuden vil elevens faglige læringsprogression også fremgå af denne logbog. Der er 

således tale om både formative og summative evalueringer af og med eleverne under deres EUD 

uddannelse.  

 

Standpunktskarakterer 

Eleverne modtager også standspunktkarakterer eller bedømmelser i de forskellige fag. Afgivelsen af 

standpunktskarakterer varierer for de respektive uddannelsesretninger og alt efter, om eleven går på et af 

grundforløbene eller på hovedforløbet. Standpunktskarakteren skal dog gives, inden afgivelse af en 

eventuel årskarakter eller inden eksamen i faget offentliggøres. Den enkelte lærer tilbyder en 

evalueringssamtale til den enkelte elev omkring afgivelsestidspunktet for karakteren. Til samtalen oplyses 

eleven om karakteren og grundlag for karaktergivningen.  

 

Kontaktlærersamtaler 

Teamet omkring undervisningen af eleven skal på grundforløbets 1. og 2. del afholde løbende teammøder, 

hvor elevens udvikling drøftes. Disse drøftelser kan kontaktlæreren anvende som grundlag for samtalerne 

med den enkelte elev, som foregår hver 5. uge. Samtalerækken mellem kontaktlærer og elev har form af 

evalueringssamtaler, som skal hjælpe eleverne til en bredere indsigt i forudsætninger og muligheder for at 

få sine fremadrettede ønsker for uddannelsesvalg opfyldt såvel som mulighed for at gennemføre en 

erhvervsuddannelse i sig selv. Til samtalerne drøftes også elevens generelle trivsel samt eventuelle 

personlige eller sociale udfordringer, som kan være en hindring for gennemførelse af uddannelsen, 

herunder bliver også elevens fremmøde og aktive deltagelse drøftet.  

 

2. Evaluering af undervisning 

Perspektivet for at evaluere undervisningen for hver enkelt fag er at give grundlag for løbende at 

kvalitetssikre undervisningen, således at de elever, der er involveret i læringsaktiviteterne for undervisning, 

oplever meningsgivende, motiverende og varierende læringsrum med fokus på tydelige fagmål. 

Evalueringen gør det muligt at foretage relevante korrigerende justeringen af undervisningens 

tilrettelæggelse og gennemførelse løbende, således at undervisningen også tager afsæt i elevernes 

personlige, sociale og faglige kompetencer og ressourcer. Undervisningsevalueringen kan medvirke til at 

give overblik over: 
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 Relation mellem elever og lærer 

 Balance mellem læringsmetoder 

 Tidsmæssige rammer for undervisningens planlægning 

 Inddragelse af elevernes forslag til opgaveindhold og arbejdsformer 

Evaluering af undervisningen for hvert enkelt fag skal foregå som løbende dialog mellem elever og lærer 

som feedback og feedforward, og ved skønnet behov gives en skriftlig opsummering til den respektive 

uddannelsesleder.  

 

3. Evaluering af forløb 

Formålet med at have et evalueringsperspektiv for større projektforløb, grundforløb samt for hver 

skoleperiode for hovedforløbene er at sikre relevante og motiverende projekter og forløb for eleverne samt 

ikke mindst give feedback til holdets undervisere om, hvorledes undervisningen opleves ud fra et 

elevperspektiv.  

 

Grundforløbets 1. og 2. del 

Formålet med grundforløbets 1. del er at give eleverne et 20 ugers introducerende forløb til 

erhvervsuddannelserne bredt. Derfor foregår der en del tværfaglige og flerfaglige projektforløb, således at 

eleverne kan opleve de respektive faglige indgange ud fra forskelige vinkler. Eleverne skal med forløbet 

afklares i forhold til valg af uddannelsesretning samt opleve at få deres valg udfordret, således at det sikres, 

at de træffer det rette valg – både i forhold til interesser og faglige og/eller fysiske forudsætninger. På såvel 

grundforløbets 1. som 2. del gennemføres en Lille ETU midt i forløbet, hvor der spørges til elevernes 

oplevelse af det samlede forløb såvel som til enkelte dele, herunder også til EUC Sjællands fem 

pædagogiske grundpiller. Har vi levet op til dem? Hvilke eventuelle forslag til forbedringer af det respektive 

forløb, kan vi som skole med fordel implementere? Denne evaluering skemalægges i henholdsvis uge 41 og 

i uge 11 og evalueringsresultaternes drøftes med eleverne i samme lektion, som de har besvaret 

spørgeskemaet i. På den måde sikrer vi os, at vi får elevernes egne tolkninger af resultatet med, herunder 

også en uddybning af eventuelle forslag til ændringer. Evalueringsresultaterne af grundforløb indgår i de 

årlige kvalitetsrapporter til uddannelseslederne. Derudover skal evalueringsresultaterne drøftes i de 

respektive grundforløbsteam sammen med uddannelseslederne, således at der i dialog kan selvevalueres 

og eventuelt korrigeres her og nu eller i forhold til planlægningen af næste års grundforløb. Såfremt 

elevtilfredsheden ligger på 70% eller derunder på dele af den enkelte evaluering, er det 

uddannelseslederens ansvar at følge op med korrigerende indsatser i tæt dialog med både 

grundforløbsteam og uddannelseschefen. 

Hovedforløbets skoleperioder 

Midt under hver skoleperiode på hovedforløbet foretages der også en lille ETU med eleverne. Samme 

procedure som ved grundforløbet foregår med efterfølgende dialog med eleverne omkring tolkningen af 
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resultaterne samt drøftelse af eventuelle ændringsforslag. Resultatet drøftes også i de enkelte 

hovedforløbsteam, således at de kan anvendes til at forbedre kvaliteten og den oplevede elevtilfredshed, 

hvis muligt. Uddannelseschefen indgår ligeledes i tæt drøftelse af forslag til korrigerende indsatser, såfremt 

elevtilfredsheden på enkelte punkter er under 70%. Af den årlige kvalitetsrapport til den respektive 

uddannelsesleder fremgår disse evalueringsresultater også for de enkelte hovedforløbshold.  

 

Projektforløb 

På begge grundforløb indgår der flerfaglige og tværfaglige projekter, og for en del af 

grundfagsundervisningen er det et krav, at nogle fagmål løftes sammen med undervisningen i fagfaget. Ved 

tværfaglige forløb udarbejdes enten et produkt, gennemføres et eksperiment eller udarbejdes en samlet 

projektrapport. Her er det vigtig, at der foregår løbende feedback mellem de involverede lærere og elever. 

Desuden vil vi gerne fremme feedbackkulturen på EUC Sjælland, og elever kan således også forvente en 

formativ evaluering af deres samlede projektarbejde – her er evalueringsmetoden valgfri, men den skal 

indeholde en mundtlig evaluering af faglig standpunkt samt ikke mindst fortsatte udviklingspunkter for 

eleven. For enkelte projekter kan det give mening også at give en summativ vurdering i kombination med 

den mundtlige feedback. 

 

4. Evaluering af uddannelserne 

EUC Sjælland indgår i ESB-netværket, hvor vi kan benchmarke os op imod de øvrige 

erhvervsuddannelsesinstitutioner i netværket en gang årlig i forbindelse med den ministerielt bestemte 

ETU, som skal gennemføres hvert efterår. De årlige ETU resultater drøftes mellem uddannelseslederne og 

de respektive lærerteams, og i fællesskab tolkes der på årsager til resultaterne. Ved skønnet behov kan en 

udvalgt elevgruppe indkaldes til et uddybende fokusgruppeinterview, såfremt der er behov for uddybning 

af resultaterne. Den ministerielt bestemte VTU har vi valgt at gennemføre i midten af juni. 

Så snart resultaterne af VTU er tilgængelige for medarbejderne i Kvalitet & Udvikling, så videregives de til 

de respektive uddannelsesledere med henblik på at kontakte de aftagervirksomheder, som har angivet 

tilfredshed under middel med skolen som samarbejdspartner. Dialog med disse virksomheder skal gerne 

bevirke, at vi kan foretage korrigerende handlinger med det samme for at rette op det oplevede 

samarbejde. Den samlede ETU-rapport indgår sammen med VTU-rapporten også i chefgruppen, hvor 

resultaterne drøftes med henblik på iværksættelse af korrigerende indsatser. Resultater og tolkninger 

indgår endvidere i den årlige kvalitetsrapport til hver uddannelsesleder sammen med øvrige nøgletal for 

årets overgangsfrekvens direkte fra grundskolen til EUD, frafaldstal og antallet af talentelever. Desuden 

indgår der også et resultat af de strategiske indsatser på udvalgte nøgleområder for året sammen med de 

øvrige evalueringsresultater fra lille ETU’erne, som er indkommet i løbet af året. Hver uddannelsesleder har 

et dialogmøde omkring resultatvurderingen af den samlede kvalitetsrapport med uddannelseschefen for 

EUD. Herefter drøfter uddannelseslederen og uddannelseschefen i fællesskab et forslag til det kommende 

års strategiske indsatser på udvalgte nøgleområder, således at kvaliteten af uddannelserne styrkes. Disse 
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forslag indgår i den årlige Handlingsplan for øget gennemførelse, som skal godkendes af EUC Sjællands 

direktion og bestyrelse medio januar. Handlingsplanen for øget gennemførelse skal efterfølgende 

omsættes til konkrete handleplaner i hver EUD afdeling i samskabende dialog mellem ledelse og lærere. 

Det foregår i forbindelse med de respektive afdelingers TUS.   

Denne årlige evalueringsproces af uddannelserne indgår som EUC Sjællands selvevaluering af EUD, og selve 

evalueringsstrategien, som her er beskrevet, evalueres også en gang årligt af kvalitetsrådet for EUD 

sammen med eventuelle forbedrings-/ændringsforslag til skolens samlede kvalitetssystem, som også EUD 

virker under.  

Årshjul for evalueringsstrategi 

Tidspunkt Evalueringsaktivitet Ansvar 

Hver 5. uge Grundforløbsteammøder om den enkelte elevs 
udvikling 

Grundforløbsteamet og 
uddannelsesleder 

Hver 5. uge Kontaktlærersamtaler på grundforløb 1. og 2. Kontaktlærere på GF 1 og 2 

Sept. Kvalitetsrapport drøftes og forslag til kommende 
års indsatser på nøgleområder ml. 
uddannelsesleder og uddannelseschef 

Uddannelseschef 

Nov./april Evaluering af grundforløb 1 og 2 lille ETU Grundforløbsteams 

Nov./april Dialog mellem elever, lærere og ledelse om 
tolkning af lille ETU-resultater på GF 

Grundforløbsteams og 
uddannelsesleder 

Primo dec. Dialog om ETU-resultater og tolkning 
teammøder på GF og HF 

Uddannelseslederne 

   

Medio jan. Handlingsplan til øget gennemførelse til 
direktion og bestyrelse 

Uddannelseschef  

Primo feb. Evaluering af kvalitetssystem og 
evalueringsstrategi i EUD kvalitetsråd 

Tovholder af kvalitetsråd 

Primo 
marts 

Udarbejdelse af konkrete handleplaner i 
forbindelse med TUS 

Uddannelsesledere 

Primo juni Gennemførelse af VTU på HF Uddannelsesleder og K & U 

Juni Dialog med kritiske virksomheder fra VTU på HF Uddannelseslederne 

Løbende Dialog mellem elever, lærere og ledelse om 
tolkning af lille ETU-resultater på HF 

Hovedforløbsteams og 
uddannelsesleder 

Løbende Standspunktssamtaler med og faglig feedback til 
elever 

De enkelte faglærere og 
grundfagslærere 

Før offentl. 
af eksamen 

Standspunktskarakterer i alle grundfag De enkelte grundfagslærere 

 


