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1. kvartal

Aktiviteter
EUD - Info-indsamling, analyse og selvevaluering

Ansvar

ETU, Elevtrivsel (1/11-31/12), Udføre + opflg. Elevforum + lærere
Undervisningsmiljøvurdering min. hvert 3. år, Udføre + opflg.
Tilfredshed, Skoleoplæringen, Udføre + opfølg.
VTU, Virksomhedstilfredshed, Udføre + opflg.
Data om gennemførsel, fravær og frafald (Studie+, kalenderår)
EUD kvalitetsindikatorer jf. STUK (rapporter)
Evaluering af alle skolens erhvervsudd. (Skabelon, skoleår)
Status, Resultater/erfaringer seneste opflg.plan
Evt. Inddrage yderligere viden ift. selvevalueringen
Drøfte info-inds. + selevaluering m. lærere og evt. andre på skolen
Drøfte info-indsamling + selvevaluering m. LUU
Drøfte info-indsamling + selvevaluering m. bestyrelse
Beskrive temaer i opfølgningsplan på EUD for kommende skoleår

Kvalitet + chef + ledere
Kvalitet + chef + ledere
Kvalitet + leder
Kvalitet + chef + ledere
Kvalitet + analyse
Kvalitet + chef + ledere
Chef + ledere
Kvalitet + chef
Chef + ledere
Ledere
Ledere
Direktør
Kvalitet + chef
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HTX - Info-indsamling, analyse og selvevaluering
ETU, Elevtrivsel (1/11-31/12), Udføre + opflg. Elevråd + lærere
Undervisningsmiljøvurdering min. hvert 3. år, Udføre + opflg.
Data om gennemførsel, fravær og frafald (Studie+, skoleår)
GYM kvalitetsindikatorer jf. STUK (rapporter)
Status, Resultater/erfaringer seneste opflg.plan (skoleår)
Evt. inddrage yderligere viden ift. selvevalueringen
Drøfte info-indsamling + analyse m. lærere, PPU og evt. andre
Selvvaluering af HTX Køge og HTX Næstved
Drøfte info-indsamling + selvevaluering m. bestyrelse
Beskrive temaer i opfølgningsplan på HTX for kommende skoleår

Kvalitet + chef + rektorer
Kvalitet + chef + rektorer
Kvalitet + analyse
Kvalitet + chef + rektorer
Kvalitet + chef
Chef + rektorer
Rektorer
Chef + rektorer
Direktør
Chef + rektorer

AMU - Info-indsamling, analyse og udbudspolitik
AMU audit - sker løbende, status (Q4 til og med Q3)
Vis Kvalitet svarprocenter (deltagere), kvartalvis status
Vis Kvalitet deltagertilfredshed, kvartalvis status
Vis Kvalitet virksomhedstilfredshed, kvartalvis status
Status, Resultater/erfaringer seneste opflg.plan (skoleår)
Drøfte behov for AMU inden for alle FKB'er med LUU
Evaluering af alle skolens FKB'er
Uddannelsesbehov blandt beskæftigede og ledige
Drøfte info-inds. + analyse fx med lærere og andre
AMU udbudspolitik for næste kalenderår
Drøftelse og godkendelse af AMU udbudspolitik i bestyrelse
Beskrive temaer i opfølgningsplan på AMU for kommende skoleår

Kvalitet
Kvalitet
Kvalitet
Kvalitet
Kvalitet + chef
Lederne
Chef + ledere
Chef + ledere
Chef + ledere
Kvalitet + chef
Direktør
Kvalitet + chef

Opfølgningsplan til kvalitet i undervisningen
Drøfte status, Resultater/erfaringer seneste opflg.plan (skoleår)
Drøfte/godkende den samlede opfølgningsplan i chefgruppen
Leder udarbejder egne handleplaner (chef kan fravælge dette)
Opfølgningsplan godkendes i bestyrelse

Direktør + chefer
Direktør + chefer
Ledere
Direktør

Strategiproces i bestyrelse, kommende kalenderår
Budgetfase for kommende kalenderår

Direktør
Chef + ledere

Vær opmærksom på dokumenter til skolens hjemmeside
Senest den 1. marts skal Informationsindsamlingen på EUD være tilgængelig på skolens hjemmeside
Senest den 1. januar skal Udbudspolitikken på AMU være tilgængelig på skolens hjemmeside
Der er ikke krav til, hvornår Selvevaluering og Opfølgningsplan på HTX skal ligge på hjemmesiden.
EUC Sjælland tilskræber af Selvevalueringen på HTX offentliggøres i juni og skolens samlede opfølgningsplan i august.
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