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Kvalitet i proces



Kvalitet, 
pædagogik 
og strategi

• Sikre at data omkring elevens 
trivsel og standpunkt også bliver 
en del af organisationens 
refleksion - ikke kun den enkelte 
lærers refleksion

• At pædagogik og opfølgning på de 
pædagogiske processer gøres til 
data, som også behandles 
strategisk / taktisk



Hvad ville 
vi? 
Mange 
hensyn og 
interesser

• Samle data der gav mening på alle niveauer

• Sikre at der var sammenhæng og helhed – at kunne se at 
skolen er en helhed og at processer hænger sammen

• Vise at data hænger sammen med praksis og skal have 
betydning for praksis - herunder den pædagogiske praksis

• At den enkelte elevs standpunkt og trivsel også er i fokus 
i processen

• Sikre at elever og lærere var involverede og deltagere

• Sikre at den øverste ledelse fik de informationer de havde 
brug for at kunne træffe strategiske beslutninger - også 
mulighed for at kunne foretage sammenligninger, der hvor 
det giver mening

• At Bestyrelse og LUU kan få informationer



Kvalitet i en mangfoldig skole

• Ledelse og
opmærksomhed på
alle niveauer

• Elevinddragelse

• Systematik og proces

• At få sikret 
sammenhæng til og 
inddraget den 
enkelte 
elevs perspektiv





Selvevaluering og
opfølgningsplan



Fire klare mål



Selvevaluering og opfølgningsplan

Opfølgningsplan på afdelings- og skoleniveau

https://www.eucnord.dk/fileadmin/user_upload/Om_eucnord/Kvalitet
/Selvevaluering_2020.pdf

Det ligner fortsat meget handlingsplanerne - det er vanskeligt at sætte 
de strategiske lokale mål

https://www.eucnord.dk/fileadmin/user_upload/Om_eucnord/Kvalitet/Selvevaluering_2020.pdf


Spørgsmål til refleksion

• Hvad kunne eksempelvis være relevante lokale strategiske mål?

• Hvordan sikrer man ledelsesmæssig opbakning og arbejde i alle 
kvalitetsprocesserne?



Kvalitetssystem
1. September 2020



Kvalitetsarbejde på Mercantec
1. Mercantecs strategi og ministeriets krav og målsætninger sætter sammen 

rammerne for kvalitetsarbejdet på skolen

2. Kvalitetsarbejdes anvendes til sikring, udvikling og dokumentation af de 
studerendes fastholdelse, læringsudbytte og trivsel

3. Kvaliteten bliver skabt i samarbejde med studerende, undervisere, ledere og 
aftagere. 

4. Vi forsøger at sikre en stærk og tydelig sammenhæng mellem mål, strategi, 
pædagogik og kvalitet 

5. Vi holder os for øje, at kvalitetsarbejde i sidste ende ofte handler om 
mennesker, undervisning og trivsel

6. Vi forsøger i kvalitetsarbejdet at undgå unødige procedurer og bureaukrati

7. Vi har udviklet en kvalitetscirklen, som danner rammen for vores 
kvalitetsarbejde



Mercantecs strategiplan 2025









Tiden efter handlingsplan for øget 
gennemførelse



Det svære kvalitetsarbejde
Vi arbejder på en ny procedure omkring:

• Selvevaluering med opfølgningsplan

• Større sammenhæng mellem selvevalueringen og 
skolens strategiarbejde

• Opsamling kvalitetsmål

• Ejerskab til kvalitetsresultater i afdelingerne

• Undervisningsmiljøvurdering 



Projekt

Når vi udvikler på vores kvalitetssystem, så sker det ofte via 
projektmidler. Nyere eksempler herpå:

• Pædagogisk ledelse af professionelle lærersamarbejder

• Fra kompetenceløft til øget gennemførelse. Diplomuddannelse i 
erhvervspædagogik 

• Feedback for læring – pædagogisk ledelse på tværs





Spørgsmål




