Kvalitetsarbejdet på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
Skolens kvalitetssystem er til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens
skoledel, jf. § 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Skolen skal bidrage til at opfylde de nationale
uddannelses- og institutionspolitiske mål for erhvervsuddannelserne. Skolen fastsætter i forlængelse af de nationale
mål sine egne mål for løbende at udvikle kvaliteten af uddannelserne. Kvalitetssystemet er skolens redskab til at
sikre en systematisk sammenhæng mellem på den ene side de mål og formål for erhvervsuddannelserne, som er
fastsat fra politisk hold, og på den anden side skolens lokale organisering, praksis og værdier.
Skolen laver løbende kvalitetsudvikling ud fra de 4 klare mål:
1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.
Derudover arbejder skolen med kvalitetsudvikling ud fra interne mål. De interne kan ses i skolens selvevaluering
under afsnittet ”opfølgningsplan:
Skolens kvalitetssystem er bygget op omkring kvalitetscirklen, som bruges til resultatvurdering og kvalitetsudvikling.
Kvalitetscirklen
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Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)
Hvert år gennemfører skolen en tilfredshedsmåling for praktikvirksomheder, der har aktive
uddannelsesaftaler i tidsrummet for denne måling, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 6, stk. 47. VTU’en er med til at kvalitetssikre samarbejdet med skolens praktiksamarbejdspartnere. Tidsrum for
tilfredshedsmåling af praktikvirksomheder fastsættes hvert år af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
ved henvendelse til skoler med erhvervsuddannelser og offentliggøres på skolens hjemmeside i skolens
selvevaluering.
Elevtrivselsundersøgelse (ETU)
Hvert år gennemfører skolen en elevtilfredshedsundersøgelse medfør af lov om erhvervsuddannelser §
30. ETU’en 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 i skolens
selvevaluering.
Undervisningsevaluering
Som en del af skolens interne kvalitetssystem har vi valgt at lave undervisningsevaluering på alle de hold
der er på skolens uddannelser. Undervisningsevalueringen gør at vi kan blive klogere på os selv, både på
det vi gør godt, og det vi kan ændre på.
Vi gennemfører undervisningsevalueringer på følgende uddannelser:
•
•
•
•
•
•

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

Årshjul for skolens kvalitetssystem

1. kvartal

2. kvartal

Skolens selvevaluering udarbejdes for det kommende år.
Informationssamling udarbejdes.

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

ETU gennemgås af skolens ledelse

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

VTU gennemgås af skolens ledelse

Der indsamles løbende data

Der indsamles løbende data

Undervisingsevalueringer gennemgås af underviserteams og
indsatser evalueres og igangsættes

Årshjul kvalitet
ETU gennemføres.
VTU gennemføres

ETU der arbejdes lokalet med indsatserne

Der arbejdes løbende med opfølgningsplanen i skolens
selvevaluering.

VTU der arbejdes lokalt med indsatserne

Der indsamles løbende data
Undervisingsevalueringer gennemgås af underviserteams og
indsatser evalueres og igangsættes

4. kvartal

Der arbejdes løbende med opfølgningsplanen i skolens
selvevaluering.
Der indsamles løbende data

3. kvartal

