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Procedure for selvevaluering på Randers Social- og Sundhedsskole 

Af bekendtgørelsen for kvalitetsarbejdet i erhvervsuddannelser 2019 fremgår følgende: 

 

 § 7. Skolens procedurer for selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for 

systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen med 

henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål. 

 

     Stk. 2. Der skal gennemføres en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører 

skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. 

     Stk. 3. På baggrund af selvevaluering udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlæsser 

ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen. Opfølgningsplanen skal være 

tilgængelig på skolens hjemmeside. 

     Stk. 4. Skolens procedure 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. 

 

Randers Social- og Sundhedsskole udarbejder årligt en selvevaluering. Skolens selvevaluering tager 

udgangspunkt i skolens løbende informationsindsamling.  

 

En gang årligt gennemgås resultaterne herfra i chefgruppen, hvor generelle tematikker og 

indsatsområder til videre behandling udpeges.  

 

Den løbende informationsindsamling omfatter resultater fra: 

• Den nationale elevtrivselsundersøgelse. 

• Den nationale virksomhedstilfredshedsundersøgelse. 

• Undervisningsevalueringer (GF, HF og AMU), undervisningsmiljøvurdering, evaluering af skolens 

rekrutteringsindsatser, medarbejdertilfredshedsundersøgelse og andre af skolens iværksatte 

evalueringer. 

• Skolens interne nøgletal og statistikker herunder opgørelser over optag, fravær, frafald, 

gennemførelse og andet. 

• På mødet evalueres desuden igangsatte indsatser fra sidste års selvevaluering. 

 

På chefmødet besluttes det hvilke kvalitetsresultater, der skal arbejdes videre med i årets selvevaluering, 

ligesom den videre proces for udarbejdelsen af handleplaner også besluttes her. Der træffes blandt andet 

beslutning om inddragelsen af aktører ligesom der udpeges ansvarlige i det videre arbejde. Aktører vil 

omfatte ledelsesansvarlige, skolens medarbejdere og elever samt skolens lokale uddannelsesudvalg. 

 

Skolens årlige selvevaluering vil altid omfatte mindst et område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og 

gennemførelse af uddannelser og undervisning. 

 

De af skolen udarbejdede handleplaner vil fastlægge ændringsbehov, mål og strategier for det videre 

arbejde og tidsplaner for opfølgningen. Handleplanerne vil blive gjort tilgængelige på skolens hjemmeside 

og opdateres løbende. 


