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Indledning og formål 
På EUC Sjælland udbyder vi en lang række Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) inden for 13 Fælles 

Kompetence Beskrivelser (FKB’er), hvor dækningsområdet primært er Region Sjælland og evt. Region 

Hovedstaden. AMU-kurserne udbydes hovedsagelig i Køge og Næstved eller som virksomhedsforlagt 

undervisning. Derudover udlægger EUC Sjælland undervisning til andre AMU-udbydere og udliciterer 

undervisning til private kursusvirksomheder i mindre omfang, som led i varetagelsen af udbudspligten som 

følger med godkendelsen til de enkelte FKB’er.  

Programansvaret for AMU, herunder kvaliteten af undervisning og overholdelse af udbudskrav og 

tilskudsbetingelser, påhviler til enhver tid EUD Sjælland, uanset om AMU udbydes som udlagt eller 

udliciteret undervisning eller udbydes og afholdes i eget regi. 

Undervisningsministeriet har sammen med repræsentanter for efteruddannelsesudvalg og 

uddannelsesinstitutioner fastsat, at arbejdet med kvalitet i arbejdsmarkedsuddannelserne skal tage 

udgangspunkt i en fælles, konkret definition på, hvad god kvalitet er. 

 

For arbejdsmarkedsuddannelserne er god kvalitet i uddannelsesindsatsen, at: 

 deltagerne opnår de kompetencer, der er hensigten med den arbejdsmarkedsuddannelse,  

de deltager i 

 de kompetencer, deltagerne opnår, er relevante for deltagerne selv, for virksomheden  

og for arbejdsmarkedet. 

 

På EUC Sjælland er uddannelseslederne inden for EUD også pædagogisk og ressourcemæssig ansvarlige for 

AMU sammen med support- og erhvervschefen, der har det overordnede ansvar for AMU. 

Evalueringsstrategien bygger dels på de ministerielt formulerede krav til kvalitetssikring og –udvikling samt 

udbudskrav og tilskudsforpligtigelser og dels på EUC Sjællands vision og mission for AMU og for 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 faglærere og 

kursister, 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 gerne fremme en evalueringskultur, hvor det bliver naturligt at søge 

sparring og feedback hos både kursister, faglærere og ledere, og derfor har vi en decentral tilgang til 

evaluering og kvalitetsudvikling.  

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

perspektiver, som er i fokus for vores evalueringsstrategi. Evalueringsarbejdet skal give mening i forhold til 

det perspektiv, der ønskes information, dokumentation og viden om. For at give et overblik over de enkelte 
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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 AMU bekendtgørelsen og STUKs retningslinjer for god kvalitet på AMU, 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 

AMU bekendtgørelsen og eventuelle myndighedskrav. Lige så vigtigt, hvorvidt vi leverer uddannelser, hvor 

kursisterne kan tilegne sig erhvervskvalificerende 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 udbyder af AMU.  

Vi tror også på, at den ønskede evalueringskultur på EUC Sjælland er med til at træne og styrke både 

kursister, faglærere og lederes refleksionskompetence – både hvad angår selvrefleksion og metarefleksion. 

I det følgende er de fire evalueringsperspektiver forsøgt visualiseret: 
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1. Evaluering af kursister 

De fleste AMU-kurser er af ganske kort varighed 1-3 dage, her bliver kursisterne primært vurderet ved 

afslutningen af kurset. Faglæreren vurderer, om kursisterne opfylder de faglige krav jf. den 

handlingsorienterede målformulering. Det kan gøres gennem test/prøve, praktisk opgave i værksted eller 

lignende og skal fremgå af undervisningsplanen for kurset, således at uddannelsesbevis kan udstedes. Ved 

certifikatkurser tilrettelægges undervisning og prøver så gældende myndighedskrav fra eksempelvis 

Arbejdstilsyn, Beredskabsstyrelse eller Sikkerhedsstyrelse overholdes. 

Enkelte AMU-kurser er af længere varighed for eksempel kørekortskurser på 4-6 uger, den afsluttende 

Evaluering af 
kursister

•Evalueirngsperspektiv, hvor kursisterne løbende får viden og indsigt om egen fagligt standpunkt.
På et AMU-kursus udstedes der uddannelsesbevis, når kursiten opfylderde faglige krav jf. den 
handlingorienterede målformulering. 
Derudover skal gældende myndighedkrav på certifikatkurser indfries. 

Evaluering af 
undervisningen

•Evalueringsperspektiv, hvor kursisterne på det enkelte hold og faglæreren løbende evaluerer og 
udvikler undervisningens form, didaktiske metoder og variation i fællesskab. Disse evalueringer kan 
tage form som uformel feedback på holdet på vilkårlige tidspunkter alt efter vurderet behov. 
Alle kursister skal evaluere AMU-kurset til slut i VisKvalitet, STUK's mål er at min. 80 % af kursisterne 
på skolen evaluerer i VisKvalitet.

Evaluering af 
kursusforløb

•Evalueringsperspektiv, der anvendes når flere AMU-kurser udbydes i et forløb, der samlet giver 
kursisterne en arbejdsmarkedskompetence eksempelvis Rørlægger eller særlige forløb for tosprogede 
kursister.
Midtvejs i kursusforløb gennemføres en lille Kursisttilfredsundersøgelse (Lille KTU), jf. EUC Sjællands 
konceptbeskrivelse af Lille KTU.
Desuden skal resultaterne indgå som dialogværktøj for underviserne på kursusforløbene med henblik 
på løbende korrektion samt på  udvikling og planlægning af det næste kursusforløb.

Evaluering af 
uddannelserne

•Evalueringsperspektiv, hvor der er fokus på:
- Kvaliteten i udbudte AMU-kurser, og status på udvalgte indsatsområder og korrigerende handlinger.
- Kommende indsatsområder og korrigerende handlinger.
- Kommende udbud af AMU med henblik på at imødekomme arbejdsmarkedets behov og 
virksomhedernes ønsker for kompetenceudvikling.
Tilsammen udgør dette skolens årlige selvevaluering på AMU-området. Som en del af 
selvevalueringen skal forslag til det kommende års Udbudspolitik for AMU godkendes af direktion 
skolens bestyrelsen.
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evaluering er som beskrevet ovenfor, men undervejs på kurset skal faglæreren sikre, at kursisterne får 

indsigt og viden om egen progression.  

 

2. Evaluering af undervisning 

Perspektivet for at evaluere undervisningen for hver enkelt AMU-kursus er at give grundlag for løbende at 

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

undervisning, oplever meningsgivende, motiverende og varierende læringsrum med fokus på at tydeliggøre 

de handlingsorienterede mål. Evalueringen gør det muligt at foretage relevante korrigerende justeringer af 

undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, således at undervisningen også tager afsæt i 

kursisternes erfaringer og faglige kompetencer. Undervisningsevalueringen kan medvirke til at give overblik 

over: 

 Relation mellem kursister og faglærer 

 Variation mellem forskellige læringsmetoder 

 Inddragelse af kursisternes erfaringsgrundlag i tilrettelæggelse af opgaveindhold og arbejdsformer 

Evaluering af undervisningen for hvert enkelt AMU-kursus skal foregå som løbende dialog mellem kursister 

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

respektive uddannelsesleder. Generelt vil vi gerne fremme en øget feedbackkultur på EUC Sjælland og også 

specifikt på AMU-uddannelsesområdet. 

 

Ud over den løbende dialog om undervisningen mellem kursister og faglærer, så består EUC Sjællands 

evaluering af undervisningen på AMU-kurser via det landsdækkende og obligatoriske værktøj; VisKvalitet. 

Evalueringssystemet er udviklet i samarbejde mellem ministeriet, efteruddannelsesudvalgene og 

uddannelsesinstitutionerne. Alle kursister skal således evaluere det AMU-kursus, de deltager på via 

VisKvalitet. Deltagertilfredsmålingen i VisKvalitet er bygget op omkring følgende kategorier: 

 Kursusudbytte 

 Lærerens præstation 

 Undervisningens form og indhold 

 

EUC Sjælland har også valgt at anvende VisKvalitet til virksomhedstilfredshedsmålinger. Her udtrækkes 

tilfældigt 10% af holdene til evaluering. Virksomheder, der har haft medarbejdere med på de udvalgte hold 

opfordres til at evaluere kurset.  

 

For hvert kvartal trækkes der i VisKvalitet gennemsnit for kvartalets målinger på følgende parametre: 

 Deltagertilfredshed på AMU-kurser 

 Virksomhedstilfredshedsmålinger 
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Resultaterne af kvartalles målinger i VisKvalitet trækkes af medarbejdere i Kvalitet, der lægger dem på 

skolens hjemmeside og videregiver dem til uddannelseslederne. Det er således den respektive 

uddannelsesleders ansvar at gå i dialog med faglærerne på AMU omkring resultat, tolkning af resultat samt 

eventuelle forbedringstiltag. Ved tilfredshed på en score på under 8,0 (skala går fra 0-10) skal support- og 

erhvervschef endvidere indgå i dialog omkring behov for korrigerende indsatser.  

 

3. Evaluering af kursusforløb 

Når vi foretager evalueringer på kursusforløb, defineret som et sammensat forløb bestående af flere AMU-

kurser, så anvendes der samme evalueringsmetoder som med enkeltkurser; via løbende feedback mellem 

kursister og faglærere og via VisKvalitet.  

Derudover har vi på EUC Sjælland valgt at udarbejde en lille KTU ud fra samme koncept, som lille ETU på 

vores EUD-uddannelser. Det betyder, at faglærerne omkring de sammensatte kursusforløb på AMU-

området gennemføre en lille KTU med kursisterne midt i forløbet, således at kursisterne og faglærerne med 

det samme kan gå i dialog omkring evalueringsresultaternes tolkning på lille KTU’en. Faglæreren nedskriver 

en kort beskrivelse af tolkningen på disse resultater og deler dem med resten af faglærerne omkring 

forløbet, således at der kan foregå en dialog om eventuelle korrigerende indsatser. Den skriftlige 

beskrivelse af evalueringsresultaternes tolkning videregives endvidere til den respektive uddannelsesleder. 

Ved en kursisttilfredshed i VisKvalitet på 70% eller derunder, skal support- og erhvervschef også indgå i 

dialog omkring behov for korrigerende indsatser.  

 

4. Evaluering af uddannelserne 

På EUC Sjælland indgår vi i national benchmark af vores AMU-uddannelser i brugen af 

evalueringsværktøjet; VisKvalitet. Derudover samarbejder vi med de øvrige offentlige 

uddannelsesinstitutioner på AMU-området omkring AMU Audit under netværket i VEU-regi sammen med 

VEU center Øst og øerne og VEU center Vestsjælland. Ved audits anvendes de af DEG udarbejdede tjeklister 

for at sikre kvalitetsmål, jf. AMU-bekendtgørelsen og Vejledning til AMU-dokumentation. Resultaterne fra 

AMU Audits skal desuden fremgå af skolens intranet, hvor man også finder opdaterede CV’er for 

timeansatte faglærere samt ikke mindst undervisningsplaner for hvert AMU-kursus. For øvrige fastansatte 

faglærere, vil opdaterede CV’er findes på Innomate.  

Som en væsentlig del af EUC Sjællands evaluering på AMU-området er den årlige selvevaluering, hvor 

uddannelsesledere og support- og erhvervschef modtager kvalitetsrapporter med nøgletal om 

gennemførelses- og beståelsesprocenter og det forgangne års evalueringsresultater, herunder kursist- og 

virksomhedstilfredsmålinger i VisKvalitet, lille KTU’er og resultater fra AMU Audits samt monitorering af 

valgte indsatsområder for udvikling, de iværksatte korrigerende handlinger på baggrund heraf fremgår også 

af de årlige kvalitetsrapporter. Som supplering til kvalitetsrapporten skal der indgå analysemateriale 

vedrørende det regionale af arbejdsmarkedets kompetencebehov. Således danner dette 

evalueringsperspektiv grundlag for den årlige udbudspolitik på AMU, samt for valg af kommende 
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indsatsområder for udvikling og iværksættelse af korrigerende handlinger. Forslag til næste års 

udbudspolitik skal godkendes i direktionen og skolens bestyrelse i december måned. 

Sammen med AMU's kvalitetsråd forholder ledelsen sig også til evalueringsstrategien og justerer den årligt 

eller efter behov. 

Årshjul for evalueringsstrategi 

Tidspunkt Evalueringsaktivitet Ansvar 

Januar Udsending af Virksomhedstilfredshedsmålinger 

via VisKvalitet for 4. kvartal 

Administrationsleder 

Primo feb. Evaluering af kvalitetssystem og 

evalueringsstrategi i AMU kvalitetsråd 

Tovholder af kvalitetsråd 

Februar Trække målinger i VisKvalitet, lægges på WWW 

og sendes til uddannelsesleder samt orientering 

til support- og erhvervschef ved gennemsnit 

under 8,0 

Kvalitet  

Februar Ved målinger fra VisKvalitet under 8,0 drøftes 

resultatet med AMU-teamet og evt. 

korrigerende handlinger iværksættes. Support- 

og erhvervschef indgår i dialogen. 

Uddannelsesleder 

Primo 

marts 

Udarbejdelse af konkrete handleplaner i 

forbindelse med TUS 

Uddannelsesleder 

April Udsending af Virksomhedstilfredshedsmålinger 

via VisKvalitet for 1. kvartal 

Administrationsleder 

Maj Trække målinger i VisKvalitet, lægges på WWW 

og sendes til uddannelsesleder samt orientering 

til support- og erhvervschef ved gennemsnit 

under 8,0 

Kvalitet  

Maj Ved målinger fra VisKvalitet under 8,0 drøftes 

resultatet med AMU-faglærerne og evt. 

korrigerende handlinger iværksættes. Support- 

og erhvervschef indgår i dialogen. 

Uddannelsesleder 

Maj Udtræk af hold til AMU-audit Support- og erhvervschef  

Kvalitet 

August Udsending af Virksomhedstilfredshedsmålinger 

via VisKvalitet for 3. kvartal 

Administrationsleder 
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August Trække målinger i VisKvalitet, lægges på WWW 

og sendes til uddannelsesleder samt orientering 

til support- og erhvervschef ved gennemsnit 

under 8,0 

Kvalitet  

August Ved målinger fra VisKvalitet under 8,0 drøftes 

resultatet med AMU-faglærerne og evt. 

korrigerende handlinger iværksættes. Support- 

og erhvervschef indgår i dialogen. 

Uddannelsesleder 

September Kvalitetsrapport drøftes og forslag til næste års 

indsatser på nøgleområder ml. uddannelsesleder 

og support- og erhvervschef   

Support- og erhvervschef 

Oktober Udsending af Virksomhedstilfredshedsmålinger 

via VisKvalitet for 3. kvartal 

Administrationsleder 

November Trække målinger i VisKvalitet, lægges på WWW 

og sendes til uddannelsesleder samt orientering 

til support- og erhvervschef ved gennemsnit 

under 8,0 

Kvalitet  

November Ved målinger fra VisKvalitet under 8,0 drøftes 

resultatet med AMU-faglærerne og evt. 

korrigerende handlinger iværksættes. Support- 

og erhvervschef indgår i dialogen. 

Uddannelsesleder 

December AMU udbudspolitik til direktion og bestyrelse Support- og erhvervschef  

December Udtræk af hold til AMU-audit Support- og erhvervschef  

Kvalitet  

Løbende Gennemførsel af AMU-audits Uddannelsesleder og Auditør 

Løbende Gennemførsel af VisKvalitet 

Faglærer går i dialog med uddannelsesleder, når 

et hold evalurer under 8,0 i gennemsnit  

AMU-Faglærer 

Løbende Gennemførsel af lille KTU midt i hvert 

kursusforløb 

AMU-faglærer på forløbet 

Løbende Opfølgning på AMU-audit resultater  Uddannelsesleder 

Løbende Dialog mellem kursister, faglærer og ledelse om 

tolkning af lille KTU-resultater på kursusforløb 

AMU-faglærer på forløbet 

Uddannelsesleder 

 


