
 

 

Kvalitetssystem på Social- og Sundhedsskolen FVH 
 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU FVH) er gennem ”Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelser” forpligtet til at have et kvalitetssystem. Grundlaget for skolens kvalitetssystem er de centralt 
besluttede fire klare mål på erhvervsskoleområdet: 

 

1. Rekruttering – at så mange unge som muligt vælger en uddannelse på SOSU FVH direkte efter endt 9./10. klasse  
2. Gennemførsel – at så mange elever som muligt gennemfører en af SOSU FVH’s uddannelser 
3. Trivsel og tilfredshed – at der er en høj trivsel på og tilfredshed med SOSU FVH 
4. Faglighed – at alle har mulighed for at udvikle sine faglige kompetencer og blive så fagligt dygtig som muligt 

 

Kvalitetscirklen, jf. modellen nedenfor som også er kendt under navnet PDSA-cirklen (plan-do-study-act), er 
udgangspunktet for, hvordan SOSU FVH arbejder med sit kvalitetssystem og anvendes til resultatvurdering og 
kvalitetsudvikling. 
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Løbende informationsindsamling, selvevaluering og efteruddannelse 
For at skolen løbende kan arbejde internt med udvikling af kvalitetsmålene, har skolen udarbejdet to procedurer. 

1. Procedure for løbende informationsindsamling 
2. Procedure for selvevaluering 

Proceduren for løbende informationsindsamling sikrer, at SOSU FVH løbende kan dokumentere sine resultater ift. de 
fire ovenstående mål og danner dermed grundlag for skolens selvevaluering.  
Proceduren for selvevaluering sikrer, at SOSU FVH forholder sig kritisk til egen praksis og kan handle på udvalgte 
områder, hvor resultaterne fra den løbende informationsindsamling indikerer, at skolen kan forbedre sine resultater.  

I procedurerne indgår:  

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 
SOSU FVH gennemfører årligt den lovmæssigt fastsatte ETU, som er med til at sikre kvaliteten og den fortsatte 
udvikling af undervisningen, samt for at sikre eleverne bedst mulig trivsel på skolen. Undersøgelsen gennemføres på 
alle skolens afdelinger og skoleforløb i tidsrammen for målingen. Undersøgelsen offentliggøres på skolen hjemmeside 
ifm. den løbende informationsindsamling.  

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 
Hvert år gennemfører SOSU FVH den lovmæssigt fastsatte tilfredshedsmåling blandt oplæringsvirksomheder, der har 
aktive uddannelsesaftaler i tidsrummet for målingen. VTU’en er med til at kvalitetssikre samarbejdet med skolens 
samarbejdspartnere. Tilfredshedsmålingen gennemføres hvert efterår og resultaterne offentliggøres ifm. skolens 
løbende informationsindsamling.  

Undervisningsevaluering 
Som led i at måle at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan, gennemfører SOSU FVH undervisningsevaluering 
løbende igennem året på skolens forskellige uddannelser og forløb. Undervisningsevalueringen gør at vi kan blive 
klogere på os selv, både på det vi gør godt, og det vi kan ændre på, så skolens elever får den bedste undervisning. 

Undervisningsevalueringer foretages på: 

- Grundforløb 1 
- Grundforløb 2 
- EUX Velfærd 
- Pædagogisk assistentuddannelsen 
- Social- og sundhedsassistent 
- Social- og sundhedshjælper 

I skolens kvalitetssystem indgår også evalueringer for efteruddannelsesforløb i form af arbejdsmarkedsuddannelser. 
Skolens kursister evaluerer i værktøjet VisKvalitet, hvor vi hvert år kan følge vores kursisters tilfredshed med vores 
undervisning på efteruddannelserne. 

 

 

 

 



 

 

Årshjul for skolens kvalitetsarbejde 
 

1. kvartal                                                                                                                           2. kvartal 

 
4. kvartal                                                                                                                                          3. kvartal 

Informationssamling udarbejdes
ETU gennemgås af skolens ledelse 
VTU gennemgås af skolens ledelse
Der indsamles løbende data.
Undervisingsevalueringer gennemgås af 
underviserteams og indsatser evalueres og 
igangsættes

Skolens selvevaluering udarbejdes for det kommende 
år

ETU formidles til bestyrelsen, SUA, LUU, elevråd og 
underviserteams, hvorefter tiltag igangsættes

VTU formidles til bestyrelsen, SUA og LUU, hvorefter 
tiltag kan igangsættes

Undervisingsevalueringer gennemgås i underviserteams 
og indsatser evalueres og igangsættes

Der indsamles løbende data.

ETU gennemføres.
VTU gennemføres
Der arbejdes løbende med opfølgningsplanen i skolens 
selvevaluering.
Der indsamles løbende data

ETU der arbejdes lokalt med indsatserne
VTU der arbejdes lokalt med indsatserne

Der arbejdes løbende med opfølgningsplanen i skolens 
selvevaluering.

Der indsamles løbende data.
Undervisingsevalueringer gennemgås i 

underviserteams og indsatser evalueres og 
igangsættes

Årshjul


	Kvalitetssystem på Social- og Sundhedsskolen FVH
	Løbende informationsindsamling, selvevaluering og efteruddannelse
	Årshjul for skolens kvalitetsarbejde


