
Temadag om Kvalitetsarbejde

INVITATION

Temadag om 
Kvalitetsarbejde 

Eud-læringskonsulenterne inviterer på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 

til temadag om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde.

 

STUK har i maj 2020 udsendt ”Vejledning om skolernes kvalitetsarbejde”. Temadagen tager 

afsæt i vejledningen og vil med en række oplæg om kvalitetsarbejde stille skarpt på de krav og 

frihedsgrader, der er for skolernes kvalitetsarbejde. 

Handlingsplan for øget gennemførelse har i de seneste år udgjort en obligatorisk del af skolernes 

kvalitetsarbejde og skulle udarbejdes efter en fastsat skabelon fra STUK. 

Med afskaffelsen af Handlingsplan for øget gennemførsel har skolerne fået friere rammer til at 

tilrettelægge kvalitetsarbejdet. Der er således ikke længere en fast form for, hvordan skolerne 

skal dokumentere arbejdet med reformmål, pædagogisk og didaktisk grundlag eller eksempelvis 

det praktikpladsopsøgende arbejde. 

Målet med temadagen er at give inspiration til, hvordan skolerne kan arbejde med deres 

kvalitetssystem herunder procedurer for selvevaluering, opfølgningsplaner og informationsind-

samling, samt hvordan skolerne aktivt kan anvende nationale og lokalt indsamlede data i skolens 

arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis og øge elevernes læringsudbytte. 

Dagen byder på inspirationsoplæg fra praksis samt dialogoplæg med mulighed for sparring og 

drøftelser omkring det systematiske arbejde med kvalitet på erhvervsskolerne. 

Med venlig hilsen 

Eud læringskonsulenterne

Tid og sted:
Tirsdag den 1. september 

kl. 09.00 til 15.30 på 

Kold College, 

Landbrugsvej 55 

5260 Odense S.

Målgruppe: 
Ledere og kvalitetsmed-

arbejdere der arbejder 

strategisk og operationelt 

med erhvervsskolens 

kvalitetssystem.   

Der er deltagerbetaling 

for temadagen på 400 kr. 

pr. person. 

Tilmelding: https://www.

conferencemanager.dk/

kvalitetsarbejdeeud 

Tilmeldingsfrist den 
14. august 2020. 

Hvis du har spørgsmål, 

er du velkommen til at 

kontakte: 

Lene Smith, 

Lene.Smith@stukuvm.dk 

Tlf.  33 92 51 69 

Claus Søe,

Claus.Soe@stukuvm.dk  

Tlf. 33 92 50 91

Jens Mariager

Jens.Mariager@stukuvm.dk

Tlf. 2017 0563
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9.00-9.30 Morgenmad

9.30-9.45 Velkomst og rammesætning 

9.45-10.30 Mål og pejlemærker for skolernes kvalitetsarbejde
Paneldebat med de skoler der er afholder en workshop, med udgangspunkt i:

•    Hvad forstår vi ved kvalitetsarbejde?

•    Hvilke mål og pejlemærker sætter I for skolens kvalitetsarbejde?

•    Hvilken betydning har kvalitetsarbejder for rekruttering og gennemførelse?

•    Hvordan anvender I evalueringer i skolens pædagogiske udvikling?

10.30-10.45 Kaffe og te

10.45-11.15 Skolens kvalitetsarbejde 
”Skolerne skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling 
og resultatvurdering af uddannelsens skoledel.” 
STUK udfolder reglerne om skolernes kvalitetsarbejde.

11.15-12.15 Workshop runde 1

Workshop 1: Kvalitetssystem
”Skolens kvalitetssystem skal beskrive skolens samlede fremgangsmåde og syste-
matik i arbejdet med kvalitetsudvikling”. 
Mercantec og EUC Nord vil med afsæt i deres respektive kvalitetssystemer 

dele deres erfaring med at anvende deres kvalitetssystem som redskab til at 

sikre en systematisk sammenhæng mellem på den ene side de mål og formål 

for erhvervsuddannelserne, som er fastsat fra politisk hold, og på den anden 

side skolens lokale organisering, praksis og værdier.

• Udviklingschef Charlotte Bisbjerg Nielsen, EUC Nord og 

• Vicedirektør Mette Selchau, Mercantec 

Workshop 2: Selvevaluering og informationsindsamling
”Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering” og ”Det er et krav, at 
skolen fastsætter procedurer for informationsindsamling”.
I workshoppen vil Erhvervsskolerne Aars og Kold College præsentere eksem-

pler på, hvordan de på deres skole gennemfører selvevalueringer og informati-

onssamlinger, så skolen bedst muligt kan afdække behovet for kvalitetsudvik-

ling på udvalgte områder.

• Direktør Ulf Givskov Bender, Erhvervsskolerne Aars

• Direktør Gitte Bargholt, Kold College

Workshop 3: Inddragelse og opfølgningsplan
”… skolens procedure for selvevaluering skal sikre, at medarbejdere og elever samt 
det lokale uddannelsesudvalg inddrages i selvevalueringen og i arbejdet med planen 
for opfølgning i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang.”. Det er ligeledes  ”et krav, at 
skolen på baggrund af selvevalueringen udarbejder en opfølgningsplan, der fastlæg-
ger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen”.
På workshoppen præsenterer Roskilde Tekniske Skole og SOSU H konkrete 

eksempler fra egen organisation om inddragelse af elever, undervisere og 

ledere i fastsættelse af mål for skolens kvalitetsarbejde samt arbejde med 

målopfølgning.  

• Kvalitetschef Lea Bergstedt, Roskilde Tekniske skole

• Kvalitetsansvarlig Ole Rømer, SOSU H

12.15-13.00  Frokost + kaffe og te

Programmet for dagen
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13.00-14.00 Workshop runde 2

14.00-14.45 Hvad gavner det eleverne?
Ofte er erhvervsskolers kvalitetsarbejde orienteret mod krav, der kommer fra 

embedsmænd og politikere. Dette oplæg søger at vende blikket en anden vej 

ved at spørge til, hvordan skolernes ihærdige og omfattende kvalitetsarbejde 

gavner den enkelte elev i eud. Oplægget introducerer et ledelsesperspektiv, 

hvor elevers læring og trivsel udgør et konstant pejlemærke for de ledelses-

mæssige prioriteringer – såvel i det daglige kvalitetsarbejde som i det langsig-

tede og strategiske arbejde med kvalitet. Centrale pointer i oplægget baserer 

sig i høj grad på Viviane Robinsons og Helen Timperleys forskning suppleret 

med pointer fra egen forskning om erhvervsskolers kvalitetsarbejde.

v/ Lektor Nanna Fricke, Aalborg Universitet

14.45-15.00 Afrunding på temadagen


