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Kvalitetsgrundlag
På ZBC er kvalitet og kvalitetsudvikling en 
løbende proces baseret på en række sy-
stematiske tiltag, som sigter mod at højne 
kvaliteten af undervisningen, det pædago-
giske læringsmiljø og trivslen, hvor elever, 
undervisere og ledelse inddrages. 

Den gode undervisning skal sikre, at:
• Flere elever skal vælge en erhvervsuddan-

nelse.
• Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddan-

nelse.
• Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige 

som muligt.
• Tilliden og trivsel blandt eleverne styrkes.

Undervisningen skal desuden efterleve de 
strategiske mål, som er gældende for ZBC, og 
vise tegn på, at det Pædagogiske Grundlag EUD 
efterleves.

Kvalitetsudvikling af undervisningen sker i en tæt 
kobling mellem relevante data, dialog, refleksion 
og handling, hvor udvælgelsen af data skal give 
mening i den konkrete pædagogiske kontekst. 
Undervisere og ledere skal opleve, at datain-
formerede drøftelser bidrager til pædagogisk 
udvikling med elevens læring i centrum.

De pædagogiske ledere har ansvar for at ramme-
sætte en datainformeret evalueringskultur, som 
leder frem til en kvalitetsudvikling af undervisnin-
gen. Data inddrages i pædagogiske drøftelser 

i lærerteams. Målet er at skabe sammenhæng, 
synlighed og mening mellem data og pædago-
gisk udvikling. 

For at ”lære” af data har vi fokus på at styrke 
en udviklings- og forbedringskultur, hvor vi er 
nysgerrige på hinandens erfaringer og åbne for 
dialog om pædagogiske tiltag, der fremmer kva-
liteten i læringsrummet.  Det handler om at finde 
styrker, være nysgerrig på potentialer og lære af 
vores fejl. 

Kvalitetsudvikling sker organisatorisk i fire stærke 
læringsmiljøer (se kvalitetshjul), hvor data og 
viden bringes i spil og bidrager til en løbende 
forhandling af ”den kompetente pædagogiske 
adfærd”.

Lederens opgave er at :
• Skabe tillid til datainformerede pædagogiske 

dialoger.
• Skabe åbenhed omkring vidensdeling. 
• Give plads til, at underviserne får mulighed for 

at nuancere data med deres egne erfaringer 
og iagttagelser fra undervisningen, f.eks. ved 
at pege på dilemmaer og udfordringer, som 
ikke indfanges af de data, som leveres.  

Derudover har vi udarbejdet en fastholdelsesvej-
ledning som led i opfyldelse af de fire nationale 
mål.
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Kvalitetshjul
Læring og udvikling
af kvaliteten i undervisningen

Strategisk niveau 
– direktion og chefer

Dialog og beslutninger om 
pædagogiske tiltag på
organisatorisk niveau.

Elevens
læring

I klassen
Dialog med eleverne og løbende

forandringer i undervisningen.
Elektronisk undervisningsevaluering,

dialog og handling

Lærerteams
Refleksioner i lærerteams /

uddannelsesleder over resultater fra de
 summative og formative evalueringer.

Ændring i den fælles pædagogiske 
praksis

Ledelsesteam
Dialogbaseret på input fra lærerteam.
Fastsættelse af nye fokuspunkter til 

udvikling af undervisningen og 
lærerkompetencer.

ETU

VTU

Frafald

Fravær

Overgang til
hovedforløb

Karakterer

Elevoptag

Fuldførelse

Praktik-
pladser

Selv-
evaluering



4

Undervisnings- 
evalueringer
 
ZBC gennemfører undervisningsevaluering 
på alle grundforløb og hovedforløb. 

Formål
Være nysgerrige på elevernes oplevelse af under-
visningen og det læringsrum, vi har tilrettelagt og 
danne grundlag for dialog med eleverne om nye 
pædagogiske og didaktiske handlinger, der frem-
mer det gode læringsmiljø. Dialog og inddragelse 
af eleverne er en betydningsfuld proces, der skal 
sikre, at elevernes oplevelser og forslag viser sig 
i undervisningen, og at de oplever demokratiske 
processer i den forbindelse. Vores pædagogiske 
arbejde skal konstant udfordres med det mål at 
fastholde vores elever samt sikre, at de bliver så 
dygtige, som de kan. 
Spørgsmålene tager afsæt i Det Pædagogiske/Di-
daktiske Grundlag for Erhvervsuddannelserne. 
Evalueringsrapporterne danner ligeledes afsæt for 
pædagogiske drøftelser i de enkelte team og le-
derens pædagogiske drøftelser med hvert team.
Hvordan foregår den enkelte evaluering
Der aftales et tidpunkt hvor eleverne – på klassen 

– gennemfører evalueringen. Dette varer maks. 10 
minutter. Når alle elever har besvaret, kan undervi-
seren straks elektronisk få en rapport og derefter 
indgå i dialogen med eleverne om resultatet.

Opmærksomhedspunkt
Den gode dialog på klassen. Dette handler om at 
stille de rigtige spørgsmål og at kunne være i en 
konstruktiv og tillidsfuld relation med eleverne. 
ZBC har således udviklet et internt kursus i Triv-
sels- og Relationskompetence.

Hvor ofte 
G1 og G2: Der pågår to evalueringer - i 6. uge 
samt to uger før afslutning.
Hovedforløb:  Alle hovedforløb evaluerer senest 
to dage før afslutning af forløbet. 

Opfølgningsproces
I samarbejde med hvert team følger leder/chef 
op på teamets evalueringsrapporter. Her drøftes 
bl.a.  hvilke nye handlinger, der er iværksat og 
skal iværksættes. Videndeling af pædagogiske 
erfaringer skal styrke teamets fælles pædagogiske 
kompetencer.

Kvalitetsafdelingen udformer en overordnede 
rapport to gange om året. Heri sammenholdes 

data fra de enkelte uddannelser, og der søges 
efter ”mønstre/ sammenhænge” i elevernes 
besvarelser, der indikerer pædagogiske opmærk-
somhedspunkter. 

Uddannelseschefer beslutter efterfølgende - på 
baggrund af de overordnede rapporter - pæda-
gogiske, organisatoriske og stratetiske handlinger, 
der understøtter det pædagogiske arbejde.  

Selvevaluering og 
opfølgningsplan
Hvad er selvevaluering?
Selvevaluering er skolens kritiske gennemgang 
og vurdering af egen praksis, hvor udvalgte 
områder gøres til genstand for systematiske og 
kritiske diskussioner. Mindst et af områderne skal 
vedrøre skolens tilrettelæggelse og gennemfø-
relse af uddannelser og undervisning. Det er en 
TIMEOUT! – et selvstændigt, tydeligt element i 
kvalitetsarbejdet. Processen er vigtig, og resulta-
tet er tydelige mål og handlinger med angivelse 
af ansvar. 
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Hvem deltager?
Ledere, undervisere og elever. Vi arbejde med forskellige processer, hvori elever, undervisere og ledere 
sammen inddrages i analyserne og kommer med bidrag til løsninger.

Hvornår 
En gang årligt. 

Årsrytme for selvevalueringen - opfølgningsplan

Selvevalueringen skal bidrage til:
1. En faglig, pædagogisk og professionel ud-

vikling af tilrettelæggelsen af vores under-
visning og læringsrummet

2. Kvalificering af analyse, dialog og refleksio-
nen mellem ledelse, undervisere og elever.

Hvordan?
Selvevaluering er ”refleksion og dialog ”sat i 
rammer. Alle gode kræfter samles til en kon-
kret analyse af egen praksis. Evalueringen 
baseres på systematisk indsamling af viden /
data fra et givet område.
• Hvad er udfordringen/problemet? 

• Hvad vil vi? 

• Gør vi det, vi vil?  Gør vi det på den måde, 
vi vil?

• Hvad skal vi gøre for at komme derhen?

Opfølgningsplan
På baggrund af Selvevalueringen udarbejdes 
en opfølgningsplan, der fastlægger ændrings-
behov, operationelle mål, strategier, tidsplan 
og evaluering.

Hvad opfølges Hvornår Ansvarlig for processen

Årets kvalitetsresultater indsamles og analyseres, 
og der vælges 1-2 temaer

Oktober Chefgruppen EUD

Selvevalueringen gennemføres, og opfølgnings-
plan beskrives.

Oktober- november Leder, undervisere og elever

Opfølgningsplanen offentliggøres på skolens 
hjemmeside

Januar Kvalitet

Handlingerne igangsættes Januar- februar Den/de enkelte afdelinger

Løbende opfølgning Februar- november Chefgruppen

Procedure for løbende informationsindsamling
Vores udgangspunkt er, at data dels skal dokumentere fakta, dels understøtte udvikling af kvalitet på de 
enkelte uddannelser. Data skal leveres i en så brugervenlig form, at data bliver motiverende for dialog, reflek-
sion, beslutning og nye tiltag.
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Kvartal Levering af data Niveau

1.

ETU Rapporter - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

VTU Rapporter Uddannelsesniveau

Frafald - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

Fuldførelse - EUD Uddannelsesniveau

Socioøkonomiske referencer - EUD Afdeling og hovedområde

Højere niveau mm. (EUX, Talent) Samlet uddannelsesniveau

Mere tid med eleverne Uddannelses- og afdelingsniveau

Fravær - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

Praktikpladser Uddannelses- og afdelingsniveau

Tilmeldingstal/optag - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

Rapport for intern undervisningsevaluering - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

Overgang til hovedforløb - EUD Uddannelsesniveau

2.

Foreløbige tilmeldingstal august/september Uddannelses- og afdelingsniveau

Karakterer - EUD Uddannelsesniveau

Fravær - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

Overgang GF1-GF2 og GF2-HF Hovedområde og uddannelsesniveau

3.

Tilmeldingstal/optag august/september Uddannelses- og afdelingsniveau 

Fravær - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

Rapport for intern undervisningsevaluering - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

4.

AMU - Vis Kvalitet rapport

Fravær - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

Tilmeldingstal/optag - EUD Uddannelses- og afdelingsniveau

Indsamling af data fra Datavarehuset og interne systemer
følger nedenstående model 
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VTU – Virksomhedstilfredsheds-
undersøgelse
ZBC gennemfører årligt en undersøgelse blandt virksomhederne, som har elever i praktik. 
Spørgeskemaet er centralt stillet fra Undervisningsministeriet.
Formålet er at styrke samarbejdet mellem skole og virksomheder samt sikre gode uddan-
nelsesforløb for vores elever. 

Procedure
Alle praktikpladskonsulenter på ZBC besøger de virksomheder, som starter en ny praktik op. Det sker 
inden for de første tre måneder af elevens læretid.  Under dette besøg noteres virksomhedens oplæ-
ringsansvarlige og dennes e-mail i Praktik+. 

Kvalitetsteamet forestår den praktiske udsendelse og indsamling af spørgeskemaer til virksomhederne 
og tager afsæt i de informationer, der kan hentes i Praktik+.

Alle besvarelser gennemgås og virksomheder med ”kritiske besvarelser” kontaktes af den enkelte ud-
dannelseschef for at forbedre forholdene.

Årets samlede resultat drøftes på strategisk niveau i forhold til at foretage overordnede justeringer. 
Resultaterne drøftes ligeledes løbende i de lokale uddannelsesudvalg og med de faglige udvalg for at 
sikre kvaliteten i praktikken.

ETU – Elevtilfredshedsundersøgelse
ZBC gennemfører årligt den af Ministeriets planlagte ETU. Resultaterne drøftes på de enkelte afdelinger 
med både undervisere og elever (elevråd og fokusgruppeinterview), hvorpå der tages beslutninger om 
relevante justeringer og nye handlinger. Resultaterne drøftes ligeledes på strategisk niveau med efterføl-
gende tiltag på organisationsniveau (se kvalitetshjul).



Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk 

ZBC
Selandia Park 6-8

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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