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Procedure for selvevaluering på EUC Nord 
 
For os på EUC Nord er kvalitet i vores uddannelser vigtigt, da kvaliteten er nøglen til, 
at vi kan give vores elever og kursister de bedste forudsætninger for at gennemføre 
deres uddannelse. Derfor drøfter vi løbende og systematisk kvalitet i vores uddannel-
ser, hvor vi bl.a. sætter fokus på uddannelsernes tilrettelæggelse, elevers og kursisters 
gennemførelse og hvordan forskellige funktioner understøtter dette. EUC Nords gæl-
dende strategi, nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål samt EUC Nords 
egne mål sætter retning for drøftelserne, som samlet set udgør selvevaluering for EUC 
Nord. Selvevaluering på EUC Nord foregår både løbende i hverdagen og ved en årlig 
drøftelse i den samlede uddannelsesledelse, som udfoldet i følgende.     
 
Ledelsen drøfter løbende i hverdagen uddannelsernes kvalitet med relevante ak-
tører, herunder blandt andet elever,1 undervisere, lokale uddannelsesudvalg samt Be-
styrelse.2 Drøftelserne tager afsæt i resultater fra evalueringer med eksempelvis elever 
og virksomheder samt nøgletal. Nøgletal udgør som minimum data for de mål, ministe-
riet fremsætter for kvalitet i hhv. erhvervs-, gymnasie- og arbejdsmarkedsuddannelser. 
Pointer fra disse drøftelser inddrages løbende i hverdagen, så der ved umiddelbart 
håndterbare udfordringer og / eller spændende muligheder er kort fra ide til handling. 
(Læs evt. mere i Procedure for indsamling af information på EUC Nord). 
  
En gang årligt mødes den samlede uddannelsesledelse for i fællesskab at gøre 
status på uddannelsernes kvalitet samt se fremad på prioriteringer for den kom-
mende periode. Dette sker med afsæt i data og de løbende drøftelser (jf. ovenfor). 
På baggrund af denne drøftelse udarbejdes en selvevalueringsrapport med tilhørende 
opfølgningsplan, der fastlægger mål og ændringsbehov, indsats, tidsplan samt ansvar-
lig. Rapporten bliver efter godkendelse offentliggjort på EUC Nords hjemmeside. 
 
Den konkrete selvevalueringsproces udfoldes i nedenstående. Rammen konverteres 
hvert år til en tids- og procesplan, der konkretiserer deadlines for de forskellige opga-
ver.  
 
 

Tid Proces Ansvar Note til proces 
 

Marts må-
ned 

Kvalitet og Udvikling udarbej-
der uddannelsesvise rappor-
ter med data. 
 
Uddannelsesledelsen vil 
blive kontaktet løbende af 
[kontakt i Kvalitet og Udvik-
ling] for hjælp til kvalitetssik-
ring af data. 
 
 
 

Kvalitet og Ud-
vikling  
 
 
 
 

De uddannelsesvise rappor-
ter udgør:  
- GYM: Resultater fra 

Elevtilfredshedsunder-
søgelse (ETU) 2021 og 
for de retningsgivende 
mål 

- EUD/EUX: Resultater 
fra Elevtilfredshedsun-
dersøgelse (ETU) 2021 
og for de klare mål  

- Skoleoplæring: resulta-
ter fra elevevalueringer 
og andre nøgletal 

- AMU: Resultater fra Vis 
Kvalitet og andre nøgle-
tal  

 

 
1 I nærværende dokument indgår lærlinge i betegnelsen elever.  
2 Gælder for erhvervsuddannelserne. 
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Primo april  De uddannelsesvise rappor-
ter sendes til de ansvarlige 
uddannelseschefer og -le-
dere. 

Kvalitet og Ud-
vikling  
 

 

April må-
ned  

De ansvarlige uddannelses-
chefer og -ledere vurderer og 
behandler indholdet. 
 
Herfra noteres hovedpointer, 
som forberedelse til evalue-
ringsproces i chef- og leder-
gruppe.  
 
 

De ansvarlige 
uddannelses-
chefer og -le-
dere  
 

I behandlingen inddrager ud-
dannelsesledelsen input fra 
løbende dialoger om kvalitet 
med hhv. undervisere, andre 
medarbejdere, elever og lo-
kale uddannelsesudvalg. 
 
Kvalitet og Udvikling kan un-
derstøtte processen i afde-
lingerne ved deltagelse på 
lokale møder. Hvis behov 
kontakter uddannelsesledel-
sen [kontakt i Kvalitet og Ud-
vikling]. 
 

Primo maj Den ansvarlige uddannelses-
chef eller -leder sender ud-
dannelsesrapport retur med 
noter til [kontakt i Kvalitet og 
Udvikling]. 
 

Den ansvarlige 
uddannelses-
chef eller -leder  
 

 

Medio maj  Selvevaluering for [PERI-
ODE]. 
 
Fælles dialogmøde for ud-
dannelsesledelsen på tværs 
af EUC Nord.  
 

Kvalitet og Ud-
vikling facilite-
rer mødet 

Vi sætter med afsæt i ud-
dannelsesrejsen for elever 
og kursister fokus på: 

- Hvad gør vi godt i ud-
dannelserne? (med af-
sæt i de hovedpointer 
fra uddannelserne, der 
er udarbejdet forud for 
mødet) 

- Hvad kan vi blive bedre 
til? 

- Hvad skal vi lykkes med 
på tværs af EUC Nord 
på kort sigt og på lang 
sigt for at indfri vores 
mål? 

- Hvem gør hvad? 

Lige efter 
mødet  

Noter fra dialogmødet sam-
les i et første udkast til Selv-
evalueringsrapport for [PERI-
ODE] for EUC Nord. 
 

Kvalitet og Ud-
vikling udarbej-
der udkast 

 

Ultimo maj/ 
primo juni 

Samlet opfølgning i uddan-
nelsesledelsen på tværs af 
EUC Nord på første udkast til 
Selvevalueringsrapporten. 
 

Kvalitet og Ud-
vikling facilite-
rer mødet 

Vi ser på udkastet med af-
sæt i spørgsmålene fra dia-
logmødet. 

Lige efter 
mødet 

Eventuelle pointer fra opfølg-
ningsmødet indarbejdes i det 
endelige udkast til 
Selvevalueringsrapporten. 
 

Kvalitet og Ud-
vikling  

 

Medio juni Endeligt udkast til Selvevalu-
eringsrapport behandles og 
godkendes i Direktionen. 

Direktionen  



 

3 
 

 

Lige efter 
mødet 

Eventuelle kommentarer fra 
Direktionens behandling ind-
arbejdes i det endelige ud-
kast til Selvevalueringsrap-
porten. 
 

Kvalitet og Ud-
vikling 

 

Medio/ ul-
timo juni 

Selvevalueringsrapporten 
sendes til orientering i Besty-
relsen. 
 

Direktionen  

Lige efter 
mødet i Be-
styrelsen  

Offentliggøres på 
EUCNord.dk, sendes ud via 
nyhed internt samt arkiveres 
via info@eucnord.dk. 
 

Kvalitet og Ud-
vikling sammen 
med Marketing  
 

 

Løbende 
over kom-
mende pe-
riode 

Der arbejdes med selvevalu-
eringens resultater, som be-
skrevet i opfølgningsplanen.  
 
 

De ansvarlige 
som beskrevet 
i opfølgnings-
planen. 

I opfølgningsarbejdet er der 
særlig opmærksomhed på at 
inddrage hhv. undervisere, 
andre medarbejdere, elever 
og lokale uddannelsesud-
valg. 
 

Primo/ me-
dio novem-
ber 

Opfølgningsmøde vedr. ar-
bejdet med opfølgningspla-
nen. 

De ansvarlige 
uddannelses-
chefer og -le-
dere. 
 
Kvalitet og Ud-
vikling facilite-
ter mødet. 
 

Vi sætter med afsæt i ud-
dannelsesrejsen for elever 
og kursister fokus på: 
- Status på arbejdet jf. 

opfølgningsplanen. 
- Hvad går godt? 
- Hvad kan vi blive bedre 

til? 
- Aftaler om eventuelle 

ændringer i planen.  
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