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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 fastlægger 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 arbejdet med målopfølgning. 



Definition

”Selvevaluering” er…..

• Analytisk 
• Hvad er der galt? 

• Hvorfor er det galt?

• Handlingsanvisende
• Hvad skal vi gøre for at ændre det?



Form

• Skriftlig

• Involverer data

• Stiller skarpt på forhold, skolen selv kan påvirke

• Mindst 1 område relateret til uddannelse/undervisning i EUD

• Kritisk gennemgang af egen praksis

• Påviser et handlingsrum

• (Offentlig tilgængelig)



Definition
”Opfølgningsplanen” er…..en del af kvalitetskæden

• En del af sammentænkningen af institutionens mål for kvalitetsudvikling                           
- løbende informationsindsamling, selvevaluering, opfølgningsplan

• På baggrund af selvevalueringens konstaterende, analytiske og især handlingsanvisende dele:

Systematisk indsamling af viden på et udvalgt område

Fokus på områder, hvor der er udfordringer med kvaliteten

Give et godt afsæt så skolen på basis af konkret viden – kan forbedre sin praksis

Opfølgningsplanen skal fastlægge
Ændringsbehov, operationelle mål, strategier, tidsplan for opfølgningen (ansvar mm.)



Jamen, hvad er en 
selvevaluering på min 
skole?

….og hvordan ser en 
procedure ud på min 
skole…..?
Fx for skolens 
opfølgningsplan

Zum Zum summetid

Hvem skal 
udforme den 
på min skole?



Eksempel fra Roskilde
Tema Mål Beskrivelse af tiltag Tidsplan Ansvar

Fastholdelse Forbedre 

skolens 

fastholdelse af 

elever på 

erhvervsuddan

nelser og HTX.

A. Teamkulturundersøgelse. 

Kvalitativ undersøgelse af 

teamkultur i skolens mange 

lærerteams og hvorledes 

lærerteams kan klædes på til at 

arbejde bevidst og professionelt 

med elevernes motivation og 

fastholdelse. 

Organisationsudviklingsprojekt

A. Velkomstanalyse. Kvalitativ

undersøgelse af introduktionen 

af nye elever til 

erhvervsuddannelser og HTX.

Dataindsamling november 2019-

januar 2020. Rapportering til 

skolens pædagogiske ledelse 

januar 2020. Indsatser på 

baggrund af undersøgelsen 

implementeres Q2-4 2020. 

Dataindsamling efterår 2019. 

Implementering af nye formater 

for velkomst af nye elever Q1-Q3 

2020.

Pædagogisk chef 

og Kvalitetschef

Kvalitetschef og 

uddannelseschef

er



Eksempel fra Roskilde

Tema Mål Beskrivelse af tiltag Tidsplan Ansvar

Undervisningsmiljø Kortlægning af 

undervisningsmiljøer

ne på skolen og 

sikring af systematisk 

arbejde med 

udvikling og 

forbedring af miljøer i 

samspil med 

eleverne.

Undervisningsmiljøvurdering. 

Kvantitativ

brugerundersøgelse af 

elevernes oplevelse med det 

fysiske undervisningsmiljø på 

skolens mange afdelinger. 

Organisationsudviklings-

projekt.

Dataindsamling Q1 2020. 

Handlingsplaner 

udformes Q2 2020. 

Løbende opfølgning i 

perioden frem til næste 

kortlægning senest i Q1 

2023.

Kvalitetschef og 

uddannelses-

chefer inkl. Lokal 

arbejdsmiljø-

repræsentant



Eksempel fra SOSU H

Tema: Fokus på frafald i overgangen mellem GF2 og hovedforløb

• Datavarehuset viste, at flere elever generelt får en uddannelsesaftale fra 2016-2017-2018

• Mellem 22 % og 27 % af eleverne var ikke i gang med hovedforløb 3 mdr. efter GF2 (i 2018)

Udfordring: Stikprøve med elever fuldført GF2 i jan.2020 (150 elever uden uddannelsesaftale)        
Telefoninterview med 77 elever afdækkede elevernes egne forklaringer:                      

- For få pladser at søge. Manglende erfaring fra sosu-området.                                               
- Kunne skolen have gjort mere: hjælp til at skrive ansøgninger. Hjælp til at forstå        

strukturer og de administrative procedurer ift. opslag om elevpladser.              
- Elever havde talt med andre på skolen. Skolen havde orienteret godt.                                                        
- Elever der ikke havde en elevaftale, var i gang med at skaffe praktisk erfaring samt 

opkvalificere sig fagligt – enten på VUC eller HF     



Eksempel fra SOSU H
Ændringsbehov

(1)

Mål                          Strategier Tidsplan Status,       

næste skridt 

og ansvarlig

1. Rekrutteringscafé udenfor skoletid, hvor 

eleverne har forberedt sig

2. Uddannelsesvejledning, undervisere, 

praktikvejledere (evt. vejledere, der alligevel er på 

AMU-kursus på SOSU H), elever, der er et stykke i 

deres praktik og ansættende myndigheder 

inviteres ind tidligere på gf2, bl.a. til afklaring af, 

hvad ansættende myndigheder efterspørger.

3. Tydeliggørelse for elever hvad der skal være klar 

af dokumentation og andet, når elever ansøger.

4. Kompetenceudvikling af undervisere med hjælp 

fra Uddannelsesvejledning og kommuner, så 

underviserne kan støtte elever i at:

- skrive ansøgninger

- lave simulationsøvelse i at gå til samtale.

5.   Video fra GF-online vedr. ansøgning deles i skolen    

Dette afprøves i skoleafdelingerne SOSU H 
Brøndby, - Gladsaxe og – Herlev for GF2-
hold startet i januar 2020. Herefter kan det 
udbredes til de andre skoleafdelinger.
Tidsplan: 1. + 2. halvår af 2020.

Der er aktuelt en formalisering på vej vedr. 

dette i skoleafdelingerne SOSU H Brøndby, 

Gladsaxe og Herlev, hvilken præsenteres på 

disse afdelingers dialogmøde med 

ansættende myndigheder (respektive 

kommunerne) d. 4/3 2020. Denne kan 

efterfølgende udbredes til de andre 

skoleafdelinger.

Tekst….som ovenfor

Tekst…som ovenfor

Tekst…som ovenfor

1. + 2. halvår af 2020.

1. + 2. halvår af 2020.

På vej…

På vej…

På vej …

Præsenteret for 

relevante, men 

endnu ikke 

effektueret. 

Ansvarlig: XX

Praktik er 

inviteret til at 

samarbejde for at 

systematisere det. 

Der er nedsat en 

arbejdsgruppe. 

Endnu ikke holdt 

møde pga. Corona

Ansvarlig: YY

Tekster som 

ovenfor….

Ansvarlig: 



Zum Zum summetid

• Hvilke temaer er relevante at granske kritisk på din skole?

• Hvad drømmer du om? Hvad skal forandre sig på din skole?

• Hvem skal gøre det?

• Hvornår?

• Hvilke ressourcer har du brug for til opgaven?

• Har du et netværk, der kan hjælpe eller støtte dig?


