
  

 

 

2021 Opfølgningsplan EUD/EUX. Selvevaluering 

MÅL: Kvalificere vores brug af Feedback med det mål at øge elevernes tilfredshed på ”Egen indsats og motivation”,” Egne evner” 

og ”Trivsel” i vores ETU og interne undervisningsevalueringer. 

Ændringsbehov Indsatser Handlinger Ansvar 
Skabe fælles 
forståelse for hvad 
feedback betyder og 
hvordan den 
praktiseres i 
læringsrummet  

Dialoger med alle klasser 
ved start af skoleperiode.  

Afstemme forventning og forståelser mellem lærer og elever. Forslag til feedback 
former. Løbende dialog og forventningsafstemning af virkninger af feedback og 
justering af brug forskellige feedback metoder i læringsrummet 

Udd.chef 
og 
udd.leder 

Styrke den 
pædagogiske brug af 
feedback i forskellige 
former og modeller 

Sikre udbredelse af viden 
om forskellige greb og 
metoder til Feedback 

Sørge for at dele viden om rapporter om Feedback fra Danmarks 
Evalueringsinstitut, EMU, konferencer og andre informationskanaler – herunder 
dele viden mellem de forskellige afdelinger og uddannelser.   

Udd.chef 
og 
udd.leder 

Styrke den 
pædagogiske dialog i 
lærerteams om brug 
og effekt af feedback 

Sikre at hver lærerteam 
drøfter deres brug af 
feedback, deres erfaringer 
og resultaterne af de 
interne 
undervisningsevalueringer.  

 
Understøtte hvert team i at have en åben, nysgerrig dialog for at se på egen og 
fælles praksis og lærer af denne med henblik på at forbedre vores feedback kultur 

Udd.chef 
og 
udd.leder 

Styrke dialogen med 
eleverne om deres 
udbytte og læring ved 
brug af forskellige 
feedback former 

Styrke dialogen om den 
interne rapport om 
undervisningsevaluering 
samt styrke den løbende 
dialog med eleverne om 
feedback på holdet 

Understøtte de enkelte undervisere i styrke deres evner til at faciliteter disse dialog 
processer med eleverne så de forgår på konstruktive og involverende måder. 

Udd.chef 
og 
udd.leder 

 

Tidsplan og Evaluering: Alle indsatser pågår fra 1. marts 2021 og frem til december 2021. Evaluering vil finde sted ved at se på 

vores resultater fra ETU 2021 samt vores samlerapporter på den interne undervisningevaleruing 2021.  


