Kvalitetssystem Erhvervsuddannelser
Kvalitetssystem til løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering
EUC Nordvests vision er at være et levende læringssted i verdensklasse, hvor faglige, personlige
og sociale kompetencer udvikles.
EUC Nordvests målsætning er at alle elever og kurister oplever – uanset forudsætninger – succes
og udbytte af undervisningen.
For at medvirke til dette har vi etableret et system til Kvalitetsudvikling og resultatvurdering
Kvalitetsmålsætning
 At være en seriøs og attraktiv leverandør af uddannelser
Kvalitetspolitik
 At EUC Nordvest har et kvalitetssystem, der modsvarer kravene i den til enhver tid
gældende lovgivning vedr. uddannelser
 At kvalitetssystemet er implementeret og efterleves i praksis
 At skolen kan dokumentere sin kvalitet overfor eksterne interessenter
 At der til stadighed skabes løbende forbedringer af kvaliteten og kvalitetssystemet
Kvalitetssystemet er opbygget procesorienteret.
Systemet skal give et lettilgængeligt overblik over ansvar og processer vedr. frembringelse af
resultater, der er i overensstemmelse med skolens mål og myndighedskrav.

Indsatser

Resultater

Organisering og procesbeskrivelser

Registreringer, audit og målinger

Løbende forbedringer
Årlig selvevaluering

Følgende processer er en del af kvalitetssystemet vedr. erhvervsuddannelserne:
1. Udarbejdelse af lokale undervisningsplaner i Elevplan
2. Indsamling af data vedr. antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse
3. Indsamling af data vedr. fuldførelse og frafald.
4. Indsamling af data der understøtte, at alle elever bliver så dygtige de kan
5. Gennemførelse af elevtrivselsmålinger
6. Gennemførelse af virksomhedstilfredshedsmålinger
7. Udarbejdelse af handleplan for øget gennemførelse.
8. Indsamling af øvrige informationer til brug for selvevaluering.
9. Selvevaluering og udarbejdelse af opfølgningsplan.
10. Offentliggørelse af nøgletal og handleplaner mm. på hjemmesiden.
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Procedure for løbende informationsindsamling
Den løbende informationsindsamling har til formål at kunne generere data til brug for de enkelte
afdelingers selvevaluering, samt til de oplysninger der skal foreligge på skolens hjemmeside.
Informationer hentes gennem de datasystemer, der er stillet til rådighed for skolerne, og gennem
målinger udført af skolen selv.
Fra 2016 skal data som min. omfatte de forhold, der ligger til grund for kvalitetsindikatorer vedr.
erhvervsuddannelserne på EUC Nordvest.
EUC Nordvest foretager løbende nedenstående målinger:





Elevtrivselsmåling foretages ved afslutningen af hvert grundforløb
Elevtrivselsmåling foretages ved afslutningen af hvert skoleforløb i et hovedforløb
Virksomhedstilfredshedsmålinger gennemføres hvert år
Medarbejdertrivselsmåling gennemføres hvert 3. år

Alle målinger gennemføres af kvalitetsafdelingen og resultaterne forelægges respektive
afdelingsleder og skolens direktion.
Resultaterne benchmarkes med landsresultater opnået i regi af ESB-netværket.
Den enkelte afdelingsleder følger op på resultaterne med afdelingens ansatte.

Procedure for selvevaluering
De enkelte afdelinger på EUC Nordvest gennemfører en årlig selvevaluering, som hovedregel om
efteråret med baggrund i det afsluttede skoleår.
Selvevalueringen omfatter som min. de 8 kvalitetsindikatorer.
Den løbende informationsindsamling danner baggrund for selvevalueringen.
Selvevalueringen gennemføres af afdelingens ledelse, medarbejderrepræsentanter og
kvalitetsafdelingen.
Det lokale uddannelsesudvalg inddrages tillige i selvevalueringen.
På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov,
operationelle mål, strategier, tidsplan og ansvarsplacering.
Opfølgningsplanen gøres tilgængelig på skolen hjemmeside senest 1. marts året efter.
De enkelte afdelingers opfølgningsplaner er i samspil med skolens handlingsplan for øget
gennemførelse.
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Handlingsplan for øget gennemførelse
EUC Nordvest udarbejder årligt en ”Handlingsplan for øget gennemførelse”.
Handlingsplanen indeholder skolens mål for øget gennemførelse og mål for effekten af de
anvendte midler, samt en evaluering af resultaterne af indsatsen de foregående år.
Handlingsplanen for øget gennemførelse godkendes endeligt af skolens bestyrelse.
Handlingsplanen for øget gennemførelse indsendes senest d. 1. marts til Undervisningsministeriet
i en form, der er anvist af ministeriet.
Handlingsplanen gøres tilgængelig på skolen hjemmeside umiddelbart efter bestyrelsens
godkendelse
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