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Selvevaluering på Randers Social- og Sundhedsskole 2012 - 2013. 

 

Randers Social- og Sundhedsskole har i henhold til BEK nr. 1514 af 15/12/2010 foretaget en selvevaluering. 

Denne har pågået over perioden december 2012-februar 2013 og omhandlet evaluering af skolens 

evalueringsindsats på de ordinære uddannelser. Selvevalueringstemaet er godkendt af skolens 

Medarbejder Indflydelses Organ, MIO. 

Selvevalueringen er planlagt og tilrettelagt af en styregruppe, som også har forestået opfølgningsplanen. 

Selvevalueringen har foregået som et dialogmøde inspireret af KVIK-modellen. Deltagere på selve 

selvevalueringsdialogen har været en intern proceskonsulent, en referent, skolens kvalitetsansvarlige 

uddannelseschef, kvalitetskoordinator samt 5 deltagere fra 5 underviserteams. Underviserteamene har 

forud for dialogmødet drøftet deres syn på og erfaringer med skolens evalueringsindsats.  

Selvevalueringen har taget udgangspunkt i fokusgruppeinterviews af henholdsvis skolens elevråd og af de 

to lokale uddannelsesudvalg. Et planlagt fokusgruppeinterview af skolens uddannelseschefer blev aflyst, 

disse har derfor bidraget via skriftlige tilbagemeldinger med hensyn til deres syn på og erfaringer med 

evalueringsindsats.  

Selvevalueringen viste, at underviserne i stigende grad opfatter evalueringsindsatsen som meningsgivende. 

Især har en ny praksis haft stor positiv betydning for både elever og undervisere. Denne nye 

evalueringspraksis betyder metodefrihed vedrørende evaluering af flere skoleperioder og samtidig gives 

mulighed for, at en sekretær kan udtrække en evalueringsrapport, så snart evalueringen er gennemført.  

Herved kan undervisere og elever drøfte evalueringsresultatet, hvorved der opnås en nuancering og en 

kvalificering af resultatet. 

Underviserteamene oplever dog, at der er for mange obligatoriske spørgsmål i evalueringerne.  

Endvidere oplever underviserteamene, at evalueringen kaldet ”sammenhæng mellem skole og praktik” ikke 

i tilstrækkelig grad egner sig som afsæt for udvikling i den form, evalueringen har.  Evalueringen får derfor 

ikke den tiltænkte bevågenhed.  

Underviserteamene oplever, at uddannelsesevaluering ved uddannelsens afslutning er for omfattende, 

men dog relevant. Det er dog indtil videre kun assistentuddannelsen, der har foretaget den fulde 

uddannelsesevaluering. 

Eleverne oplever evaluering positivt, når de ”bliver hørt”; særligt når de også får tilbagemelding fra teamets 

opfølgninger. De savner dog at få tilbagemeldinger på teamenes opfølgning af evalueringsresultaterne.  

Ikke alle planlagte evalueringer afholdes, og opfølgning i teamene foregår ikke tilstrækkelig systematisk i 
alle teams.  
 
Opfølgningsplan fra selvevalueringen fremgår nedenfor. 
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Tema: Løbende undervisningsevaluering 
 

Der ses tilfredshed blandt 
underviserne med indførelse af 
metodefrihed i 
evalueringsindsatsen, og der 
efterlyses metodefrihed på alle 
skoleperioder.  
 
 
 
 
Systematisering vedr. 
teamopfølgning på evalueringer 
kan være svært at finde tid til. 

Der bliver indført 
metodefrihed på 
undervisnings-
evalueringer på alle 
skoleperioder.  

Fra 3. 
kvartal 
2013 

Kvalitets-
koordinatoren 
rådgiver 
teamene i 
forbindelse med 
udvikling af 
evaluerings-
modeller. 
 
Teamlederne 
sætter 
opfølgning på 
dagsordenen 
minimum én 
gang pr. kvartal. 
Der foretages 
registrering, når 
opfølgning er 
udført. 
Kvalitets-
koordinatoren 
følger op herpå.  

Fortsat positiv 
udvikling af 
evaluerings-
indsatsen og – 
kultur.  
 
Målopfyldelse 
med hensyn til 
evaluerings-
afvikling og  
-anvendelse. 
 
Tidssvarende 
uddannelses-
tilbud. 

Underviserne oplever, at 
obligatoriske 
evalueringsspørgsmål fylder for 
meget og derved fratager dem 
muligheden for at fokusere den 
enkelte evaluering i forhold til 
det konkrete evalueringsbehov. 

Gentænke 
obligatoriske 
spørgsmål. 

Forår 2013 Uddannelses-
teams i 
samarbejde 
med 
pædagogisk 
supporter, 
kvalitets-
koordinator og 
kvalitets-
ansvarlig. 

Fortsat positiv 
udvikling af 
evaluerings-
indsatsen og  
-kultur.  
 
 

Tema: Evaluering af sammenhængen mellem skole og praktik 
 

Underviserteamene oplever, at 
evalueringen ”sammenhæng 
mellem skole og praktik” ikke i 
tilstrækkelig grad egner sig som 
afsæt for udvikling i den 
nuværende form.  
Evaluering får derfor ikke den 
tiltænkte bevågenhed.  
 

Evalueringen 
gentænkes (indhold og 
form).  
Evalueringen ønskes 
besvaret, mens eleven 
er i praktik, så 
vejlederne i praksis 
også får indsigt i 
resultatet.  
 

Fortsættes 
som hidtil 
indtil 
august 
2013. 
 
Efter 
august 
2013 
foretages 
stand-by i 
et år, mens 
udviklings-

Praksis ønskes 
inddraget i 
udviklings-
arbejdet. 
   
Elever ønskes 
inddraget 
i udviklings-
arbejdet. 
 
De respektive 
uddannelses-
udvalg, 

Eleverne oplever 
større grad af 
sammenhæng 
mellem skole og 
praktikdel. 
  
Tidssvarende 
uddannelses-
tilbud. 
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processen 
foregår. 
Ny metode 
forventes 
etableret 
august 
2014, i fald 
temaet ikke 
indarbejdes 
i ETU via 
Ennova. 

pædagogisk 
supporter og 
kvalitets-
koordinator 
inddrages i 
udviklings-
opgaven.   
 

Tema: Evaluering af valgfag og valgfrit specialefag 
 

Standby på evaluering af 
valgfag/valgfrit specialefag 
samt evaluering af de nye 
valgfag/valgfrit specialefag. 
 

I forbindelse med nye 
uddannelsesordninger 
etableres nye valgfag 
og nye valgfrie 
specialefag – disse 
ønskes evalueret. 
 
Der udvikles en: 
- fælles metode til 
evalueringerne. 
- en plan for 
evalueringerne. 
 
 

Evaluerings
-metode 
udarbejdes 
sommer 
2013. 
 
Model til 
evaluerings
-plan 
udarbejdes 
sommer 
2013. 
 
Evaluerings
-planen 
foreligger 
udfyldt for 
alle uddan-
nelser 
august 
2013. 
 
 
 
 

En valgfags-
underviser fra 
hvert 
uddannelses-
team deltager i 
udviklings-
processen af 
evaluerings-
metode med 
kvalitets-
koordinator. 
 
Evaluerings-
planen designes 
af kvalitets-
koordinator. 
 
Uddannelses-
udvalgene 
udfylder 
evaluerings-
planen med 
hensyn til, 
hvilke fag de 
ønsker 
evalueret og 
hvornår.  
Uddannelses-
chefer deltager i 
denne proces. 
 
Udd.udvalg skal 
sikre 
dokumentation 
for evaluerings-
indsatsen.  

Kvalificerede fag, 
der matcher 
elevernes ønsker 
og behov. 
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Tema: Slutevaluering 
 

Manglende slut-
/uddannelsesevaluering på GF, 
trin 1 og PAU 

Slutevaluering på 
assistentuddannelsen 
skal fortsat foregå 
elektronisk. 
For øvrige 
uddannelser skal der 
udvikles elektronisk 
slutevaluering. 
 
 

Gældende 
for alle 
hold, der 
har 
påbegyndt 
uddannelse 
efter januar 
2013. 
Udviklings-
arbejdet 
foregår 
efteråret 
2013. 

Kvalitets-
koordinator 
assisterer 
uddannelses-
udvalgene i 
udviklings-
processen vedr. 
GF, Trin 1 og 
PAU 

Fortsat positiv 
udvikling af 
evaluerings-
indsats og -kultur. 
Målopfyldelse 
med hensyn til 
evaluerings-
afvikling og  
-anvendelse. 
Tidssvarende 
uddannelses-
tilbud. 

 


