
 

 

Procedure for løbende informationsindsamling 
Den løbende informationsindsamling er bygget op om de fire mål, hvor BUVM’s kvalitetsindikatorer udgør de målinger, 
der indgår i skolens årlige kvalitetsrapport. 

 

1. Rekruttering 

BUVM kvalitetsindikator:  

- Antallet af ansøgere som vælger SOSU FVH som sin første prioritet direkte efter 9./10. klasse 

Skolen opgør løbende det samlede antal ansøgere til og elever optaget på grundforløbene ved opstart.   
 

2. Gennemførelse 

BUVM kvalitetsindikatorer:  

- Frafald på grundforløb 1 

- Frafald i overgangen mellem grundforløb 1 og grundforløb 2 

- Frafald på grundforløb 2 

- Frafald i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb 

- Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb 

- Frafald på hovedforløbet 

Antallet af færdiguddannede elever fra SOSU FVH per år. 
 

3. Trivsel og tilfredshed 

BUVM kvalitetsindikator:  

- Elevtrivselsundersøgelse (ETU); trivselsindikatorerne: ”Læringsmiljø” og ”Velbefindende” og 
undervisningsmiljøvurdering (UMV) 

- Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 

ETU gennemføres på SOSU FVH i den centralt fastlagte periode. Alle hold, som er på skolen i målingsperioden, 
skal gennemføre ETUen. For at få eleverne til at deltage i undersøgelsen, skemalægges alle hold med ETU i én 
lektion. Underviseren er ansvarlig for, at alle elever deltager som en del af undervisningen. Elever der er 
fraværende på dagen, får mulighed for at deltage en anden dag. Hvert 3. år gennemføres UMV i forlængelse af 
ETUen. 
Ledelsen præsenteres for resultaterne og formidler disse for hhv. bestyrelse, LUU, elevråd, SUA og 



 

 

undervisere. Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelse af handlingsplan, som underviserne lokalt arbejder med. 
 

VTU gennemføres årligt hvert efterår. Uddannelseskoordinatorer og -konsulenter i kommunerne i skolens 
geografi opfordres til at deltage i undersøgelsen.  
Ledelsen præsenteres for resultaterne og formidler disse til bestyrelse og LUU. Uddannelseschefen er 
ansvarlig for udarbejdelse af eventuel handlingsplan.   

 

4. Faglighed 

SOSU FVH skal udfordre eleverne, så de fagligt bliver så dygtige og veluddannede som muligt. Derfor 
gennemfører skolen undervisningsevaluering for følgende forløb og uddannelser: 

- GF1 og GF2 ca. 2-4 før afslutning 

- PAU sidst i skoleperiode 3 

- SSA sidst i skoleperiode 3 

- SSH sidst i skoleperiode 2 

- SSA EUX sidst i skoleperiode 4a  

Formålet med undervisningsevalueringen er at følge op på og evaluere målsætningerne i skolens 
pædagogiske og didaktiske metodiske grundlag (PDMG). Evalueringerne skemalægges og underviserne har 
ansvaret for at eleverne gennemfører undersøgelsen. Tre gange årligt gennemgår ledelsen 
undervisningsevalueringerne, hvorefter underviserne lokalt arbejder i teams med evalueringerne.  
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