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9.00 – 9.30 
 

 
Ankomst og morgenkaffe m. brød 

9.30 – 11.45  
Velkomst og rammesætning af dagen v/ eud læringskonsulenterne 
 

 

Anvendelse af data på erhvervsuddannelserne v/konsulent Sara Hach, Danmarks Evaluerings 

Institut 

Danmarks Evalueringsinstitut har i 2018 undersøgt, hvordan data indgår i kvalitetsarbejdet på 
erhvervsuddannelserne. Konsulent Sara Hach præsenterer resultaterne fra undersøgelsen, 
herunder skolernes arbejde med kvantitative data, fx de obligatoriske data fra STILs 
datavarehus, og på kvalitative data indsamlet lokalt, fx interviews og 
undervisningsobservation. I oplægget vil der blandt andet være fokus på: 

 Hvad skal der til for at styrke sammenhængen mellem skolens strategi og skolens 
pædagogiske kvalitetsarbejde? 

 Hvilken ramme kan bidrage til arbejdet med at forbedre undervisningen ved hjælp af 
data? 

 Hvordan kan man arbejde med at styrke tilliden til de data, der indgår i kvalitetsarbejdet? 
 

 

Når data kommer på bordet v/ adjunkt Henrik Stockfleth Olsen, Københavns 

Professionshøjskole 

Der sker noget, når data kommer på bordet. Data er med til at skabe fortællinger om elever, 

undervisere og ledere - fortællinger, som aldrig er ”den fulde historie” og derfor ikke kan 

indfange den meget komplekse opgave, det er at uddanne unge mennesker. Henrik Stockfleth 

Olsen vil præsentere nogle konkrete værktøjer til det fælles arbejde, og i oplægget bliver der 

lagt vægt på: 

 Hvilke betingelser skal være til stede for at kunne arbejde fælles med data, så vi bliver 
klogere på sammenhængen mellem indsats og resultater? 

 Hvordan kan vi i fællesskab prioritere og finde frem til de data, som er vigtige for at nå 
vores fælles mål – både dem vi har, og dem vi selv kan skabe? 

 Hvordan kan vi gennem det konkrete arbejde med data udvikle en nysgerrig og 
undersøgende kultur? 
 

 

11.45-12.30 

 

 
Frokost 

  



Hvordan nationale og lokale data kan 

understøtte elevernes læring 
Tirsdag den 9. april 2019, SOSU Fyn, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense 

 

 
12.30 – 15.30 
 
 

 
 

 
Nuværende og fremtidige muligheder i brugen af Datavarehuset 
Hvordan indsamler Styrelsen for It og Læring data til statistik? Hvilke data findes I 
datavarehuset om eleverne, og hvilke nye data er undervejs? Hvad mangler I af viden, og 
hvilke ønsker har I til fremtidige data?  Dialogoplægget afholdes af chefkonsulent Laura 
Girotti, STIL. 
 

 
Hvor kan eud lære af grundskolens brug af data? 
På grundskoleområdet er pædagogisk og didaktisk data en vigtig ressource til at følge 
elevens faglige progression, og der er en lang tradition for, at generere data om 
elevernes faglige ståsted til brug i undervisning og til evaluering. I denne workshop 
undersøges det, hvordan viden og metoder fra grundskolerne kan anvendes på 
erhvervsskolerne og inspirere til at arbejde med data tæt på eleverne. Dialogoplægget 
afholdes af læringskonsulent fra grundskolen Mette Helding Madsen og eud 
læringskonsulent Rasmus Dyrendal. 
 

 
Kaffepause 
 

 
Frafaldsdata er ikke kun abstrakte måltal – de gemmer på historier om vores elever og 
deres oplevelse af uddannelserne. Mads Mide Michelsen fra Social & Sundhedsskolen i  
Herning giver nogle bud på mere elevnære perspektiver på frafald med udgangspunkt i 
både lokale og nationale data. 
Praksisoplæg v/Mads Mide Michelsen, SOSU Herning 
 

 
Refleksion og afslutning på dagen 
 

 


