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På Knord oplever både ledelse og lærere, at drøftelserne om kvaliteten af undervisningen og pædagogikken 

styrkes, når data inddrages i samtalen. Det skyldes blandt andet en tæt relation i hverdagen, men også at 

man har skabt nogle rammer, der gør kvalitetsarbejdet praksisnært og dialogen med lærerne åben og ærlig. 

Det fortæller henholdsvis en underviser og en uddannelseschef fra den sjællandske erhvervsskole. 

 

”For nogle lærere har det nok været lidt grænseover-

skridende, at jeg er så tæt på praksis, men med tiden er 

det blevet naturligt for dem, og jeg tror, det betyder 

enormt meget for, at dialogen om kvalitetsudvikling kan 

være så ærlig og åben som muligt.” 

- Julie Secher, uddannelseschef, Knord. 

 

Styrker data kvalitetsarbejdet på erhvervssko-

lerne? Ja, svarede langt størstedelen af de ad-

spurgte kvalitetsmedarbejdere og ledere i en 

spørgeskemaundersøgelse, der er en del af en 

større undersøgelse af erhvervsuddannelsernes 

brug af data, lavet af Danmarks Evalueringsinsti-

tut i slutningen af 2018.  

 

Lærerne var derimod noget mere forbeholdne, da 

de blev interviewet. De påpegede bl.a., at formålet 

med at inddrage de mange både kvalitative og 

kvantitative data i kvalitetsarbejdet ofte fremstår 

uklart samt, at det kan være vanskeligt at relatere 

de data, de præsenteres for, til de konkrete udfor-

dringer, de møder i klasseværelset. Samtidig blev 

det fremhævet blandt lærerne, at der ikke er en til-

strækkelig åben kultur for dialog med ledelsen 

om, hvordan data skal understøtte den pædagogi-

ske udvikling på skolen. Det betyder, at nogle læ-

rere har den opfattelse, at data bruges som et 

kontrolelement snarere end et vigtigt led i en ud-

viklingsproces. 

 

Synlighed i dagligdagen 

På Knord, der har afdelinger i henholdsvis Frede-

rikssund, Hillerød og Lyngby, er man dog lykke-

des med at inddrage data på en måde, så også 

lærerne ser en dybere mening. Her ligger ansva-

ret for det systematiske kvalitetsarbejde hos ud-

dannelseschefer, der befinder sig tæt på lærernes 

daglige praksis. Det er med til at sikre, at drøftel-

serne om kvalitetsudvikling bliver så praksisnære 

som muligt, både på et overordnet, strategisk ni-

veau og for den enkelte lærer. 

»Jeg har fra første dag forsøgt at være en leder, 

der er til stede på skolen. En som lærerne kender 

og har et dagligdags-forhold til. For nogle lærere 

har det nok været lidt grænseoverskridende, at 

jeg er så tæt på praksis – blandt andet når jeg er 

ude og lave undervisningsobservationer – men 

med tiden er det blevet naturligt for dem, og jeg 

tror, det betyder enormt meget for, at dialogen om 

kvalitetsudvikling kan være så ærlig og åben som 

muligt,« fortæller Julie Secher, der er uddannel-

seschef på Knord. 

Lærerne inddrages 

På det overordnede niveau inddrages lærerne, 

når det Fælles Pædagogiske Udvalg (FPU bestå-

ende af uddannelseschef og lærere) drøfter 

Knords strategiske arbejde med kvalitetsudvikling, 

igennem.  
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Derudover danner data baggrund for de pædago-

giske drøftelser, når lærergruppen løbende er 

samlet samt ved de individuelle såkaldte Pædago-

giske Udviklingssamtaler (PUS), som Julie Secher 

og de andre pædagogiske ledere afholder med 

hver enkelt underviser hvert andet år. 

»Som leder er man nødt til aktivt at sætte tid af til 

faktisk at snakke data igennem med de enkelte 

lærere. Så de får mulighed for selv at reflektere 

lidt dybere over deres undervisning,« siger Julie 

Secher. 

 

 

Fakta, ikke ”synsninger” 

En fri og åben dialog med ledelsen er, ifølge Julie 

Secher, med til at sikre, at lærerne opfatter data 

som vedkommende, og gennem blandt andet 

PUS gøres målinger og evalueringer relevante for 

hverdagen i lige netop deres klasseværelse. 

»Generelt er vores tilgang til data, at vi ikke skal 

lave undersøgelser eller indhente en masse tal, 

hvis vi ikke sammen tør kigge på dem bagefter. 

Tør vi det, er de rette data meget vigtige i kvali-

tetsarbejdet, fordi det gør, at de pædagogiske 

drøftelser og evalueringer baseres på fakta og 

ikke ”synsninger”. Vi forsøger hele tiden at koge 

data ned til noget praktisk, som vi kan gøre noget 

ved  og lave nogle konkrete handlingsplaner ud 

fra,« forklarer Julie Secher og understreger, at det 

er hendes klare opfattelse, at lærerne på Knord er 

enige i den betragtning. 

En reel sparringspartner 

Det kan Lucce Siff Flagstad, der er underviser og 

voksenvejleder på Knord, bekræfte. Hun oplever, 

at data fra fx de årlige elevtrivselsmålinger (ETU) 

og undervisningsevalueringer fra de klasser, hun 

selv underviser i, er afgørende for, at hun kan ud-

vikle sig som lærer. 

»Hvis ikke jeg havde de data, ville jeg ikke på 

samme måde kunne danne mig et indtryk af, hvad 

jeg skal gøre bedre,« siger Lucce Siff Flagstad og 

fremhæver, at især PUS er medvirkende til, at de 

mange data kan gøre en forskel for hendes ar-

bejde og udvikling som lærer. 

 

»Inden PUS har vores leder været ude og obser-

vere, hvordan jeg underviser, og hun ved, hvad 

der rører sig i lige netop min klasse. Det gør, at 

jeg har respekt for de betragtninger og holdninger 

hun kommer med, og hun bliver en reel sparrings-

partner for mig. Det tror jeg ikke havde været til-

fældet, hvis hun bare sad på sit kontor hele ti-

den,« afslutter Lucce Siff Flagstad. 

 

Decentralisering af skolens kvalitetsarbejde 

Den åbne dialog mellem lærere og ledelse på 

Knord hænger tæt sammen med den måde sko-

lens kvalitetssystem er organiseret på.  

 

Ansvaret for skolens systematiske kvalitetsar-

bejde er fordelt mellem skolens uddannelsesdirek-

tør og uddannelsescheferne. Og der er lærere in-

volveret i både indsamling, bearbejdning og den 

pædagogiske refleksion over data.  

 

Uddannelsescheferne, som på Knord også er læ-

rernes nærmeste ledere, deltager i de overord-

nede strategiske diskussioner på skolen. Og ud-

dannelsescheferne har sammen med lærerne til 

opgave at prioritere og fokusere det videre pæda-

gogiske arbejde med fx frafaldsopgørelser og 

ETU-resultater i det fælles pædagogiske udvalg 

(FPU). Og gøre det inden for rammerne af sko-

lens strategi. 

 

Uddannelsescheferne understøtter desuden, at 

der indsamles supplerende data fx observationer 

og undervisningsevalueringer, som er med til at 

udfolde og forklare de billeder, der tegnes af de 

kvantitative data, fx elevtrivselsmålingerne.  

 

 

PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSAMTALE 

(PUS) 

PUS er en lærerspecifik opfølgning på data 

fra henholdsvis den pædagogiske leders 

undervisningsobservationer samt elever-

nes undervisningsevalueringer. Samtalen, 

der finder sted hvert andet år og varer en 

halv time, adskiller sig fra MUS ved udeluk-

kende at behandle og evaluere lærerens 

pædagogiske praksis – med afsæt i data. 
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Viden fra uddannelserne indgår på skolens 

strategiske niveau 

Det er ikke kun det fælles pædagogiske udvalgs 

(FPU) arbejde med at udvælge relevante data, 

der er med til at skabe en sammenhæng i kvali-

tetssystemet. 

 

Det handler også om, at uddannelseschefernes 

tætte opfølgning på den pædagogiske udvikling 

blandt lærerne gør, at de kan trække lærernes er-

faringer fra nye tiltag i undervisningen med ind i 

de strategiske drøftelser på det mere overordnede 

niveau på skolen.  

 

Uddannelseschefen er dermed både en del af de 

overordnede strategiske drøftelser og er samtidig 

med til at rammesætte det videre arbejde blandt 

lærerne. De er med andre ord med til at skabe et 

system, hvor der både for ledere og lærere er en 

mere synlig sammenhæng mellem de data, der 

inddrages i ledelsens strategiske arbejde og de 

udviklingsaktiviteter, der igangsættes blandt læ-

rerne.  

 

Figuren illustrerer, hvordan der via uddannelses-

cheferne som tværgående aktører og det fælles 

pædagogiske udvalg (FPU), der består af både le-

dere og lærere, skabes en sammenhæng mellem 

skolens kvalitetsarbejde på det strategiske- og 

pædagogiske niveau. 
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