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Baggrund 
Med aftalen om ”bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” er der skabt et grundlag for et løft af 

kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Reformen har med de fire politiske mål sat en ambitiøs kurs for 

erhvervsuddannelserne. 

For at kunne følge implementeringen af reformen på skolen og sikre den rette kurs, er det vigtigt måle på 

centrale områder, som er nøglen til at reformen bliver en succes, og at de fire mål indfries. 

Helt centrale indsatsområder er elevernes trivsel og praktikvirksomhedernes tilfredshed med skole- 

virksomhedssamarbejdet. Dette måler vi gennem de nationale elev-  og 

virksomhedstilfredshedsundersøgelser (ETU og VTU). ETU vil blive gennemført oktober 2015 og VTU vil 

blive gennemført efteråret 2016. Disse undersøgelser er i forvejen en del af skolens kvalitetsudvikling. 

Derudover har skolen brug for at tage temperaturen på en række parametre gennem reformens første 

halve år. Dette for hurtigt at kunne justere undervisning, vejledning og andre støttefunktioner samt 

læringsmiljøer. 

Det vil være hensigtsmæssigt at se på følgende indikatorer på Erhvervsfag 1, GF1, GF2 og EUV: 

 Elevtrivsel 

 Frafald i forhold til de forrige år på samme tidspunkt 

 Elevtrivselsundersøgelse  

 Medarbejdertrivsel 

 Sygdom og fravær i forhold til forrige år på samme tidspunkt 

 Medarbejdertrivsel 

 Organisatorisk evne til at håndtere reformen 

 Elevernes og undervisernes vurdering af Kundecenteret/Vejledningen/kontaktlærerne 

 Elevernes og undervisernes vurdering af skolestart eller forløb 

 

Metode 
Eftersom respondentgruppen udgør en bred skare af elever, medarbejdere og ledere ved Herningsholm 

Erhvervsskole er der valgt en kvantitativ metode i form af en spørgeskemaundersøgelser. Den kvantitative 

metode er velegnet til undersøgelser indfange generelle tendenser og er overblik samt at give mulighed for 

sammenligning af resultater. Undersøgelserne giver et dokumenteret grundlag for drøftelse af behov for 

justeringer af Erhvervsfag 1, GF1, GF2 og EUV. 

Der vil blive analyseret for skolen som helhed og for alle involverede områder. Herved opnås en bred viden 

om, hvordan trivslen og reformimplementering i de enkelte dele af vores organisation bidrager til det 

samlede billede – og om der er områder, hvor der kan være brug for en særlig støtte og opmærksomhed. 

Alle elever og involverede medarbejdere og ledere vil få spørgeskemaer eller QR koder. 

Håndtering af resultater 
Resultatet af undersøgelserne skal forankres i forskellige organisatoriske processer: 
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Kommunikation 
I forlængelse af undersøgelsernes afrapportering, skal styregruppen drøfte hvilke resultater, der skal 

offentliggøres, for hvem og hvordan. Kommunikationsafdelingen står for undersøgelsernes offentliggørelse. 

Afdelingerne 
Afdelingerne skal med udgangspunkt i undersøgelsesresultaterne tage hånd om eventuelle 

forbedringstiltag. Generelt have fokus på god elev- og medarbejdertrivsel samt implementering af EUD 

reformen. 

Formidling af nøgletal 
Det er vigtigt at kunne få et hurtigt overblik over situationen.  

Hver gang vi har evalueret formidles nøgletallene: 

1. Den samlede ”temperatur” / status for den teknisk/merkantile del af skolen i forhold til reformen.  

 

 
5 smileys eller ”speedometer” på indikatorerne.  

2. ”Temperatur” / status for elevtrivsel.  

3. ”Temperatur” / status for medarbejdertrivsel 

4. I det omfang det er muligt vil endvidere elevfrafald og medarbejdernes sygdom/fravær fremgå. 
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Tidslinje 
 

3. august 
2015 

RKV start 

10. august  Opstart GF1 + GF2 
Uge 33 GF1: Erhvervsfag 1 start 
  
  
  

Uge 34  
  
21. aug. GF1: Erhvervsfag 1 slut 
21. aug. Evaluering af Erhvervsfag 1 (bilag 1) 

Uge 35 GF1: Start på de 7 fagretninger 
24. aug.  
 Erhvervsfag 1: Databearbejdning og afrapportering 
 Ift. implementeringsevne og trivsel 

Uge 36 Mandag: Fremlæggelse af resultater af evaluering af Erhvervsfag 1 + statistik 
for styregruppe 
 

  
  

Uge 37 Tirsdag: fremlæggelse af beslutning vedrørende justeringer i Erhvervsfag 1 
forløbet for EUD reformgruppen & uddannelsesledere & fagretningsanvarlige 

  
10. sep. SkoleSkills afholdes 
 Erhvervsfag 1: Justeringer gennemføres i de nedsatte arbejdsgrupper 

Uge 38  
11-18. sep Folkeskolelærere og ungdomsvejledere evaluerer SkoleSkills. 
16.september Midtvejsevaluering af GF2 og EUV (bilag 3 og 4) 
 Databearbejdning og afrapportering 
  

Uge 39  
23.sep. Midtevejsevaluering af GF1 (bilag 2) 
 ETU 15 uge 39 og 40 til gammel HF og GF2 samt ny GF1 og EUV 
 Databearbejdning og afrapportering af SkoleSkills til styregruppe (klar til 

styregruppe møde uge 41) 
  

Uge 40 Databearbejdning og afrapportering  
28. sep. Ift. trivsel, implementeringsevne og de politiske mål 
  
  

Uge 41  
 9. okt.: Møde: opfølgning på evalueringerne af GF1, GF2 og EUV 
 Et fagligt indspark: Hvad skal justeres? Hvem gør det? Frist for indsatser. 
9. oktober Justering pågår. 
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Uge 42  
  
  
 Elever har efterårsferie 
  

Uge 43  
20. okt. Medarbejdertrivsels undersøgelse (MTU15): medarbejdere modtager 

spørgeskema 
  
  

Uge 44 - 48  
  
  
  
  

Uge 49 Afrapportering af MTU15 
  
  
  
  

Uge 50  
 Afrapportering af ETU15 
 Afrapportering af MTU15 
  

Uge 51  
  
Jul!  
  
  

Uge 1 2016  
 Handlingsplan for øget gennemførelse 16 
  
  
  

Uge 2 Slutevaluering af GF1, GF2 og EUV (bilag 2 + 3 + 4) 
 GF2 start 
 Handlingsplan for øget gennemførelse 16 
  
  

Februar  
  
 Databearbejdning og afrapportering  
 Ift. implementeringsevne og de politiske mål 
 Handlingsplan for øget gennemførelse 16 offentliggøres den 11. marts 
Marts Møde: opfølgning på evalueringerne af GF1, GF2 og EUV 
 Et fagligt indspark: Hvad skal justeres? Hvem gør det? Frist for indsatser. 

April Justering pågår. 
  
 Midtvejsevaluering af GF2 og EUV nyt hold (bilag 3 + 4) 
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Maj  Slutevaluering af GF2 og EUV (bilag 3 + 4) 
  
  
 Afslutning af GF2 og VEU 
  

Juni  Databearbejdning og afrapportering  
 Ift. implementeringsevne og de politiske mål 
  
 Møde: opfølgning på evalueringerne af GF1, GF2 og EUV 
 Et fagligt indspark: Hvad skal justeres? Hvem gør det? Frist for indsatser 

August og 
frem 

Samme procedure som 2015/16  
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Bilag 1: Drejebog for evaluering af Erhvervsfag 1-forløbet 
 

Tovholder for Erhvervsfag 1: Brian og Martin 

Forberedelse: 
Kvalitet har sat to spørgeskemaer op i SurveyXact senest i uge 33. Et spørgeskema til eleverne og et andet 

til medarbejdere. 

Elevernes spørgeskema: Der er i den forbindelse gjort klar til at eleverne kan svare enten ved hjælp af QR-

koder eller ved udleverede koder, svare på deres egen eller skolens pc.  

Vi har koder klar til alle elever på Erhvervsfag 1 dvs. 300 koder. 

Kvalitet sender/udleverer koderne til fagretningsansvarlige torsdag den 20.august. 

Medarbejdernes spørgeskema: Kvalitet sender spørgeskema til de ledere og medarbejdere der har været 

på Erhvervsfag1. 

Opgave Status: Ansvarlig Deadline 

Opsætning af 
spørgeskemaer 

  JAS, AJP 19. august 

Koder til elever   AJP  19. august 

Udvælgelse af 
respondenter 

  JAS 19. august 

Koder afleveret til 
fagretningsansvarlige 

  AJP 19. august 

Statistisk udtræk af 
elevfravær- og frafald ift. 
2014 og 15 uge 33/34 
(EUD) 

  AJP 18. august 

Statistisk udtræk af 
medarbejders sygdom 
ift. 2014 og 15 uge 33/34 
(EUD) 

  AJP 18. august 

 

Spørgeskemaundersøgelse: Evaluering af Erhvervsfag 1 
 

Spørgeskema til elever 

Alle elever på Erhvervsfag 1 spørges.  

Kontaktlærerne udleverer koder /QR-koder til eleverne fredag den 21. august i klasselokalerne. 

   

Baggrundsspørgsmål 

1. Hvad er dit køn? 

a. Mand // Kvinde 

2. Hvilken kommune bor du i? 
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a. Herning // Ikast-Brande // Anden – hvilken? Felt til fritekst 

3. Hvilket klassetrin afsluttede du før sommerferien? 

a. 9. klasse // 10. klasse 

4. På hvilken adresse skulle du møde ind første skoledag?  

a. Nørholmvej 

b. Lillelundvej 

 

Valg af ungdomsuddannelse og skole 

Hvad har haft betydning for dit valg af en erhvervsuddannelse på Herningsholm Erhvervsskole? 

a. Personlige overvejelser: 

i. Det er en spændende ungdomsuddannelse 

ii. Det giver gode muligheder for at få et job 

iii. Det giver gode muligheder for at læse videre 

iv. Andet – hvad? (Felt til fritekst) 

b. Erfaringer: 

i. Jeg har været til et godt åbent hus arrangement 

ii. Jeg har været på et godt brobygningsforløb 

iii. Jeg har være på et godt introduktionskursus 

iv. Jeg har været med til SkoleSkills 2014 

v. Jeg har været til Herningsholm Skills 2014 

vi. Jeg har været til Naturvidenskabsfestival på Herningsholm Erhvervsskole 

vii. Jeg har været med til andet, hvor vi var på besøg på Herningsholm Erhvervsskole 

viii. Jeg har været med til andet, hvor elever og/eller lærere fra Herningsholm 

Erhvervsskole har været med 

ix. Andet - hvad? Felt til fritekst 

c. Informationer: 

i. Gode informationer i foldere og andet 

ii. Gode informationer på Herningsholm Erhvervsskoles hjemmeside 

iii. Gode reklamer i aviser, på busser, ved stoppesteder, i biografen eller andre steder 

iv. Andet – hvad? Felt til fritekst 

d. Anbefaling: 

i. Jeg har hørt, at skolen har et højt fagligt niveau 

ii. Jeg har hørt, at skolen har et godt undervisningsmiljø 

iii. Jeg har hørt, at skolen har et godt socialt miljø 

iv. Jeg er blevet anbefalet at vælge en erhvervsuddannelse her på skolen 

1. Ja // Nej 

a. Hvis ja – af hvem?: 

i. Min mor 

ii. Min far 

iii. Én anden i min familie 

iv. Min UU-vejleder 

v. Min lærer 

vi. Én/flere af mine venner 

vii. Andre – hvem? 
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Opstart på Herningsholm Erhvervsskole 

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: 

Hvordan vil du vurdere de første to uger på Herningsholm Erhvervsskole? (10 punkts skala)  

 

Hvor uenig eller enig er du i følgende? (Vurdering på skala: Helt uenig // Delvist uenig //delvist enig // Helt 

enig) 

i. Jeg havde en god samtale med en vejleder, inden jeg startede 

ii. Jeg fik de oplysninger, jeg havde brug for, Inden jeg startede 

iii. Jeg blev taget godt imod den første dag 

iv. Jeg har det godt sammen med de andre elever 

v. Der er en god stemning blandt os som ny elever 

vi. Jeg har fået et godt indtryk af lærerne 

vii. Jeg har fået et godt indtryk af vejlederne 

viii. Jeg har fået et godt indtryk af skolen 

ix. Det har været nemt at finde rundt på skolen 

 

Hvor uenig eller enig er du i følgende? (Vurdering på skala: Helt uenig // Delvist uenig //delvist enig // Helt 

enig) 

x. QR-kode-løbet den første dag var godt 

xi. Jeg havde en god dag til aktivitetsdagen i fredags 

xii. Jeg har fået nok viden om de forskellige fagretninger til at vælge den rigtige 

fagretning for mig 

xiii. Dokumentationsopgaven hjalp mig til at vælge fagretning 

xiv. Det var godt at møde en vejleder ved mit valg af fagretning 

xv. GF1 Skills var en god og sjov mulighed for at prøve forskellige fag af 

xvi. Oplægget om DM og VM i Skills var spændende og relevant 

Opsamlende 

1. Hvad har været særligt godt ved din opstart på Herningsholm Erhvervsskole? 

a. Felt til fritekst 

2. Hvad synes du kan gøres anderledes eller bedre? 

a. Felt til fritekst 

 

Spørgeskema til lærere, administration og ledere: 

Kvalitet sender spørgeskema pr e-mail til de ledere og medarbejdere der har været på Erhvervsfag1 fredag 

den 21. august. 

Afdeling og funktion (leder/medarbejder) indkodes som skjult variabel. 

   

1. Generelt 

 Din overordnede vurdering af Erhvervsfag 1 forløbet (på en skala fra 1-10) 
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2. Dine arbejdsopgaver ved Erhvervsfag 1 forløbet (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg medvirker aktivt til, at eleverne kan træffe valg om fagretning på Erhvervsfag 1 

 Jeg synes, at mit arbejde er meningsfuldt 

 Jeg har et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver 

 Jeg oplever, at jeg har tid nok til at løse mine arbejdsopgaver 

 Jeg oplever, at jeg har indflydelse på indhold og struktur i mit eget arbejde 

 Jeg er ikke i tvivl om, hvor jeg organisatorisk hører til 

 

3. Dit arbejde og dine kompetencer (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg oplever, at jeg er godt kvalificeret, til at løse mine opgaver 

 Jeg oplever, at jeg selv kan træffe beslutninger, som er nødvendige for at udføre mit arbejde godt 

 Jeg oplever, at ledelsen på min arbejdsplads lægger stor vægt på, at jeg tager ansvar 

 

4. Tillid, retfærdighed og samarbejde (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af afdelinger og fagretninger 

 Jeg oplever, at blive anerkendt for et godt stykke arbejde 

 På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser opgaverne 

 Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra nærmeste leder 

 Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde 

 

5. Andet 

 Hvad er særligt godt og hvad kan skolen gøre bedre? (Fritekstfelt) 

 

Databehandling 
Kvalitet beregner simpelt gennemsnit på besvarelserne.  

Afrapporteres som en side med hovedresultater for elevtrivsel, medarbejdertrivsel, elevfravær- og frafald 

samt medarbejdersygdom. 

Hertil bilagsdel med afrapportering af hver undersøgelse for sig selv. 

Databehandling færdig uge 35. Kvalitet fremsender materialet til EUD reform styregruppen. 

 

Fremlæggelse af resultaterne 
Ved møde mandag den 31. august fremlægger JAS undersøgelse for EUD-reform styregruppe 

Gruppen beslutter på grundlag heraf hvilke tiltag der skal sættes i gang. 

Dette præsenteres for hele EUD –gruppen og uddannelseslederne uge 37 
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Justering af Erhvervsfag 1- forløbet. 
De involverede medarbejdere og ledere tilretter forløb i uge 36/37. Øvrige erfaringer indarbejdes ved ny 

opstart af næste hold Erhvervsfag 1. 

 

Opgave Status: Ansvarlig Deadline 

Gennemførelse af 
spørgeskema 
undersøgelser 

  AJP 
Kontaktlærerne 

Elever: 21. august 
Medarbejdere: 24. 
august 

Rykker   AJP 25. august 

Databehandling    AJP, JAS  26. august 

Afrapportering   AJP, JAS 28. august 

Udsendelse af rapport   AJP, JAS 28. august 

Fremlæggelse af rapport 
for EUD reform 
styregruppe 

  JAS 31. august 

Fremlæggelse af 
gruppens beslutninger 
for EUD reform gruppen 
og uddannelsesledere 

  JAS 8. september 

Justering af Erhvervsfag 1 
forløbet 

  Tovholdere og de 
berørte ledere og 
medarbejdere  

Uge 36/37 
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Bilag 2: Drejebog for evaluering af GF1 forløbet /”De 7 fagretninger” 
 

Tovholder for GF1: Brian, Martin 

Forberedelse: 
Kvalitet har sat to spørgeskemaer op i SurveyXact senest 18. september. Et spørgeskema til eleverne og et 

andet til undervisere, ledere og administrative medarbejdere. 

Elevernes spørgeskema: Kvalitet har udvalgt hvilke elever, der skal have et spørgeskema. Kvalitet sender 

spørgeskema til alle eleverne ved enten midtvejs- eller slutevaluering af GF1.  

Der er i gjort klar til at eleverne kan svare enten ved hjælp af QR-koder eller, ved udleverede koder, svare 

på deres egen eller skolens pc.  

Vi har koder klar til eleverne på GF1 dvs. 150 koder ved henholdsvis midtvejs- og slutevaluering af GF1. 

Midtvejsevaluering: Kvalitet sender/udleverer koderne til fagretningsansvarlige tirsdag den 22. september. 

Slutevaluering: Kvalitet sender/udleverer koderne til fagretningsansvarlige mandag den 11.januar 2016. 

Medarbejdernes spørgeskema: Kvalitet sender spørgeskema til alle involverede medarbejder ved enten 

midtvejs- eller slutevaluering af GF1. 

Opgave Status: Ansvarlig Deadline 

Opsætning af 
spørgeskemaer til 
midtvejsevaluering 

  JAS, AJP 18.september 

Koder til elever   AJP  18.september 

Udvælgelse af 
respondenter 

  JAS 18.september 

Koder afleveret til 
fagretningsansvarlige 

  AJP 22.september 

Statistisk udtræk af 
elevfravær- og frafald + 
medarbejdersygdom 
september 2014 og 2015 

  AJP 22.september 

Opsætning af 
spørgeskemaer til 
slutevaluering 

  JAS, AJP 18. september 

Koder til elever   AJP 8.januar 

Udvælgelse af 
respondenter 

  JAS 8.januar 

Koder afleveret til 
kontaktlærere 

  AJP 11.januar 

Statistisk udtræk af 
elevfravær- og frafald + 
medarbejdersygdom 
december 2014 og 2015 

  AJP 11.januar 
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Spørgeskemaundersøgelse: Evaluering af GF1 
 

Spørgeskema til elever 

Alle elever på GF1 spørges.  

Kontaktlærerne udleverer koder /QR-koder til eleverne henholdsvis 23. september og 12. januar i 

klasselokalerne. 

   

 

A. Baggrundsspørgsmål 

 Er du kvinde eller mand? (M; K) 

 Hvor gammel er du? (-16;17-18;19-20) 

 Hvilket hold går du på? (rulletekst med de 7 fagretninger) 

B. Vurdering af egen indsats ift. faglige krav 

 Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? (for store; tilpas; for små) 

 Hvordan klarer du dig fagligt på holdet? (jeg er en af de bedste; der er få der er bedre end mig; der 

er mange der er bedre end mig) 

 

C. Skolemiljø 

 Hvordan vurderer du holdets oprydning i klassen/værkstedet? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Hvordan vurderer du afdelingernes vedligeholdelse og rengøring? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Hvordan vurderer du afdelingernes indretning og udseende? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Hvor enig eller uenig er du i, at: 

”Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i 

undervisningen” 

(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

 

 Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

D. Velbefindende 

 Hvor enig eller uenig er du i, at: 

a. Jeg er motiveret for undervisningen 

b. Jeg trives på skolen 
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c. Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater 

(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

 

 

E. Læringsmiljøer 

 Hvor ofte synes du at: 

a. Lærerne er godt forberedte 

b. Lærerne overholder aftaler 

c. Lærerne giver mig ansvar  

d. Lærerne respekterer mig 

e. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det 

f. Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats 

g. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 

h. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 

(altid, ofte, sjældent, aldrig, ved ikke) 

 

 

 

F. Andre spørgsmål 

 

 Hvordan blev du modtaget da du startede på fagretningen? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Fik du de nødvendige informationer, da du skulle starte på fagretningen? 

(I høj grad; i nogen grad; i ringe grad; slet ikke) 

 

 Har du brugt Vejledningen? (ja; nej; ved ikke) 

- Ved ja: 

a. Hvordan vurderer du hjælpen fra derfra? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Fik du de nødvendige informationer under uddannelsesforløbet? 

(I høj grad; i nogen grad; i ringe grad; slet ikke) 

 

 Ved du hvem der er din kontaktlærer? (ja; nej – spring til spm. 23 ved nej) 

 Har du brugt din kontaktlærer? (ja; nej; ved ikke) 

- Ved ja: 

a. Hvordan vurderer du hjælpen fra din kontaktlærer? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Skolen gjorde noget for at vi skulle føle os godt tilpas 

(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

 

 Hvad var særligt godt og hvad kan skolen gøre bedre? (fritekst felt) 
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Spørgeskema til lærere, administration og ledere: 

Kvalitet sender spørgeskema pr e-mail til respondenterne henholdsvis 22. september og 11. januar. 

Alle berørte medarbejdere og ledere spørges. Afdeling og funktion (leder/medarbejder) indkodes som 

skjult variabel. 

   

A. Generelt 

 Din overordnede vurdering af GF 1 forløbet (på en skala fra 1-10) 

 

B. Dine arbejdsopgaver ved GF1 forløbet (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg kender de faglige mål på GF1 

 Jeg ved hvilke sociale og dannelsesmæssige kompetencer eleverne skal tilegne sig på GF1 

 Jeg synes, at mit arbejde er meningsfuldt 

 Jeg har et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver 

 Jeg oplever, at jeg har tid nok til at løse mine arbejdsopgaver 

 Jeg oplever, at jeg har indflydelse på indhold og struktur i mit eget arbejde 

 Jeg er ikke i tvivl om, hvor jeg organisatorisk hører til 

 

C. Dit arbejde og dine kompetencer (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg oplever, at jeg er godt kvalificeret, til at løse mine opgaver 

 Jeg oplever, at jeg selv kan træffe beslutninger, som er nødvendige for at udføre mit arbejde godt 

 Jeg oplever, at ledelsen på min arbejdsplads lægger stor vægt på, at jeg tager ansvar 

 

D. Tillid, retfærdighed og samarbejde (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af afdelinger og fagretninger 

 Jeg oplever, at blive anerkendt for et godt stykke arbejde 

 På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser opgaverne 

 Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra nærmeste leder 

 Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde 

 

E. Andet 

 Hvad er særligt godt og hvad kan skolen gøre bedre? (Fritekstfelt) 

 

Databehandling 
Kvalitet beregner simpelt gennemsnit på besvarelserne.  

Afrapporteres som en side med hovedresultater for elevtrivsel, medarbejdertrivsel, elevfravær- og frafald 

samt medarbejdersygdom. 

Hertil bilagsdel med afrapportering af hver undersøgelse for sig selv. 
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Databehandling færdig henholdsvis uge 40 og uge 4. Kvalitet fremsender materialet til EUD reform 

styregruppen. 

 

 

Fremlæggelse af resultaterne 
Ved møde mandag den 9.oktober fremlægger JAS og NH undersøgelse for EUD-reform styregruppe 

Gruppen beslutter på grundlag heraf hvilke tiltag der skal sættes i gang. 

 

Justering af GF1. 
De involverede medarbejdere og ledere tilretter GF1 i uge 41 og uge 13.  

 

Opgave Status: Ansvarlig Deadline 

Gennemførelse af 
spørgeskema 
undersøgelser 

  AJP 
Kontaktlærerne 

Elever: 23.september 
Medarbejdere: 
23.september 

Rykker   AJP, JAS  

Databehandling    AJP, JAS  28. september 

Afrapportering   AJP, JAS 28. september 

Udsendelse af rapport   AJP, JAS 29. september 

Fremlæggelse af rapport 
for EUD reform 
styregruppe 

  JAS, NH 9. oktober 

Justering af GF1   Tovholdere og de 
berørte ledere og 
medarbejdere  

Uge 41 

Gennemførelse af 
spørgeskema 
undersøgelser 

  AJP 
Kontaktlærerne 

Elever: 12. januar 
Medarbejdere: 12. 
januar 

Rykker   AJP, JAS  

Databehandling    AJP, JAS  29. januar 

Afrapportering   AJP, JAS 29. januar 

Udsendelse af rapport   AJP, JAS 1.februar 

Fremlæggelse af rapport 
for EUD reform 
styregruppe 

  JAS, NH Uge 8 

Justering af GF1 Planlagt Tovholdere og de 
berørte ledere og 
medarbejdere  

Uge 13 
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Bilag 3: Drejebog for evaluering af GF2 forløbet  
 

Tovholder for GF2: Holger 

Forberedelse: 
Kvalitet har sat to spørgeskemaer op i SurveyXact senest 14. september. Et spørgeskema til eleverne og et 

andet til undervisere, ledere og administrative medarbejdere. 

Elevernes spørgeskema: Kvalitet sender spørgeskema til alle elever, således at eleverne vil blive spurgt ved 

midtvejs- og slutevaluering af GF2.  

Der er i gjort klar til at eleverne kan svare enten ved hjælp af QR-koder eller, ved udleverede koder, svare 

på deres egen eller skolens pc.  

Vi har koder klar til eleverne på GF2 ved henholdsvis midtvejs- og slutevaluering af GF2. 

Midtvejsevaluering: Kvalitet sender/udleverer koderne til uddannelseslederne den 16. september. 

Slutevaluering: Kvalitet sender/udleverer koderne til kontaktlærerne mandag den 11.januar 2016. 

Medarbejdernes spørgeskema: Kvalitet har udvalgt hvilke medarbejdere og ledere, der skal have 

spørgeskema. Kvalitet sender spørgeskema til en alle medarbejdere, der har GF2 elever samt medarbejder 

med understøttende funktioner, ved slutevaluering af GF2. 

 

Opgave Status: Ansvarlig Deadline 

Opsætning af 
spørgeskemaer til 
midtvejsevaluering 

  JAS, AJP 15.september 

Koder til elever   AJP  15.september 

Udvælgelse af 
respondenter 

  JAS 15.september 

Koder afleveret til 
uddannelsledere 

  AJP 16.september 

Statistisk udtræk af 
elevfravær- og frafald + 
medarbejdersygdom 
september 2014 og 2015 

  AJP 22.september 

Opsætning af 
spørgeskemaer til 
slutevaluering 

  JAS, AJP 8.januar 

Koder til elever   AJP 8.januar 

Udvælgelse af 
respondenter 

  JAS 8.januar 

Koder afleveret til 
kontaktlærere 

  AJP 11.januar 

Statistisk udtræk af 
elevfravær- og frafald + 

  AJP 11.januar 
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medarbejdersygdom 
december 2014 og 2015 

 

Spørgeskemaundersøgelse: Evaluering af GF2 
 

Spørgeskema til elever 

Alle elever på GF2 spørges.  

Underviserne udleverer koder /QR-koder til eleverne henholdsvis 15. september og 12. januar i 

klasselokalerne. 

   

 

A. Baggrundsspørgsmål 

1.Er du kvinde eller mand? (M; K) 

2.Hvor gammel er du? (-16;17-18;19-22;23-25) 

3.Hvilket hold går du på? (rulletekst med hold/fag) 

B. Vurdering af egen indsats ift. faglige krav 

4.Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? (for store; tilpas; for små) 

5.Hvordan klarer du dig fagligt på holdet? (jeg er en af de bedste; der er få der er bedre end mig; der 

er mange der er bedre end mig) 

 

C. Skolemiljø 

6.Hvordan vurderer du holdets oprydning i klassen/værkstedet? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

7.Hvordan vurderer du afdelingernes vedligeholdelse og rengøring? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

8.Hvordan vurderer du afdelingernes indretning og udseende? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

9.Hvor enig eller uenig er du i, at: 

”Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i 

undervisningen” 

(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

 

10.Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 
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D. Velbefindende 

11.Hvor enig eller uenig er du i, at: 

a. Jeg er motiveret for undervisningen 

b. Jeg trives på skolen 

c. Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater 

(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

 

E. Læringsmiljøer 

12.Hvor ofte synes du at: 

d. Lærerne er godt forberedte 

e. Lærerne overholder aftaler 

f. Lærerne giver mig ansvar  

g. Lærerne respekterer mig 

h. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det 

i. Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats 

j. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 

k. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 

(altid, ofte, sjældent, aldrig, ved ikke) 

 

 

 

F. Andre spørgsmål 

 

13.Hvordan blev du modtaget da du startede på holdet? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

14.Fik du de nødvendige informationer, da du skulle starte på holdet? 

(I høj grad; i nogen grad; i ringe grad; slet ikke) 

 

15.Har du brugt Vejledningen? (ja; nej; ved ikke) 

- Ved ja: 

l. Hvordan vurderer du hjælpen fra derfra? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

16.Fik du de nødvendige informationer under uddannelsesforløbet? 

(I høj grad; i nogen grad; i ringe grad; slet ikke) 

 

17.Hvem du hvem der er din kontaktlærer) (ja; nej – spring til spm. 23 ved nej) 

18.Har du brugt din kontaktlærer? (ja; nej; ved ikke) 

- Ved ja: 

m. Hvordan vurderer du hjælpen fra din kontaktlærer? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

19.Skolen gjorde noget for at vi skulle føle os godt tilpas 
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(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

 

20.Hvad var særligt godt og hvad kan skolen gøre bedre? (fritekst felt) 

 

Spørgeskema til lærere, administration og ledere: 

Kvalitet sender spørgeskema pr e-mail til medarbejderne den 12. januar. 

Afdeling og funktion (leder/medarbejder) indkodes som skjult variabel. 

   

Generelt 

 Din overordnede vurdering af GF 2 forløbet (på en skala fra 1-10) 

 

Dine arbejdsopgaver ved GF2 forløbet (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg kender de faglige mål på GF2 

 Jeg ved hvilke sociale og dannelsesmæssige kompetencer eleverne skal tilegne sig på GF2 

 Jeg synes, at mit arbejde er meningsfuldt 

 Jeg har et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver 

 Jeg oplever, at jeg har tid nok til at løse mine arbejdsopgaver 

 Jeg oplever, at jeg har indflydelse på indhold og struktur i mit eget arbejde 

 Jeg er ikke i tvivl om, hvor jeg organisatorisk hører til 

 

Dit arbejde og dine kompetencer (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg oplever, at jeg er godt kvalificeret, til at løse mine opgaver 

 Jeg oplever, at jeg selv kan træffe beslutninger, som er nødvendige for at udføre mit arbejde godt 

 Jeg oplever, at ledelsen på min arbejdsplads lægger stor vægt på, at jeg tager ansvar 

 

Tillid, retfærdighed og samarbejde (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af afdelinger og fagretninger 

 Jeg oplever, at blive anerkendt for et godt stykke arbejde 

 På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser opgaverne 

 Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra nærmeste leder 

 Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde 

 

Andet 

 Hvad er særligt godt og hvad kan skolen gøre bedre? (Fritekstfelt) 

 

Databehandling 
Kvalitet beregner simpelt gennemsnit på besvarelserne.  

Afrapporteres som en side med hovedresultater for elevtrivsel, medarbejdertrivsel, elevfravær- og frafald 

samt medarbejdersygdom. 
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Hertil bilagsdel med afrapportering af hver undersøgelse for sig selv. 

Databehandling færdig henholdsvis uge 39 og uge 4. Kvalitet fremsender materialet til EUD reform 

styregruppen. 

 

Fremlæggelse af resultaterne 
Ved møde mandag den 9.oktober fremlægger JAS og NH undersøgelse for EUD-reform styregruppe 

Gruppen beslutter på grundlag heraf hvilke tiltag der skal sættes i gang. 

 

Justering af GF2. 
De involverede medarbejdere og ledere tilretter GF2 i uge 41 og i april .  

 

Opgave Status: Ansvarlig Deadline 

Gennemførelse af 
spørgeskema 
undersøgelser 

  AJP 
Kontaktlærerne 

18.september 
 

Databehandling    AJP, JAS  28. september 

Afrapportering   AJP, JAS 28. september 

Udsendelse af rapport   AJP, JAS 29. september 

Fremlæggelse af rapport 
for EUD reform 
styregruppe 

  JAS, NH 9. oktober 

Justering af GF2   Tovholdere og de 
berørte ledere og 
medarbejdere  

Uge 41 

Gennemførelse af 
spørgeskema 
undersøgelser 

  AJP 
Kontaktlærerne 

Elever: 12. januar 
Medarbejdere: 12. 
januar 

Databehandling    AJP, JAS  29. januar 

Afrapportering  AJP, JAS Marts 

Udsendelse af rapport  AJP, JAS Primo april 

Fremlæggelse af rapport 
for EUD reform 
styregruppe 

 JAS, NH Primo april 

Justering af GF2  Tovholdere og de 
berørte ledere og 
medarbejdere  

April 
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Bilag 4: Drejebog for evaluering af EUV forløbet 
 

Tovholder for EUV: Leif 

Forberedelse: 
Kvalitet har sat to spørgeskemaer op i SurveyXact senest 15. september. Et spørgeskema til eleverne og et 

andet til undervisere, ledere og administrative medarbejdere. 

Elevernes spørgeskema: Kvalitet har udvalgt hvilke elever, der skal have et spørgeskema. Kvalitet sender 

spørgeskema alle eleverne ved henholdsvis midtvejs- og slutevaluering af EUV.  

Der er i gjort klar til at eleverne kan svare enten ved hjælp af QR-koder eller, ved udleverede koder, svare 

på deres egen eller skolens pc.  

Vi har koder klar til eleverne på EUV ved henholdsvis midtvejs- og slutevaluering af EUV. 

Midtvejsevaluering: Kvalitet sender/udleverer koderne til uddannelseslederne den 16. september. 

Slutevaluering: Kvalitet sender/udleverer koderne til uddannelseslederne mandag den 11.januar 2016. 

Medarbejdernes spørgeskema: Kvalitet sender spørgeskema til medarbejderne, der har EUV-elever, ved 

slutevaluering af EUV. 

 

Opgave Status: Ansvarlig Deadline 

Opsætning af 
spørgeskemaer til 
midtvejsevaluering 

  JAS, AJP 15.september 

Koder til elever   AJP  15.september 

Udvælgelse af 
respondenter 

  JAS 15.september 

Koder afleveret til 
uddannelsesledere 

  AJP 16.september 

Statistisk udtræk af 
elevfravær- og frafald + 
medarbejdersygdom 
september 2014 og 2015 

  AJP 22.september 

Opsætning af 
spørgeskemaer til 
slutevaluering 

  JAS, AJP 7.januar 

Koder til elever   AJP 8.januar 

Udvælgelse af 
respondenter 

  JAS 8.januar 

Koder afleveret til 
kontaktlærere 

  AJP 11.januar 

Statistisk udtræk af 
elevfravær- og frafald + 
medarbejdersygdom 
december 2014 og 2015 

  AJP 11.januar 
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Spørgeskemaundersøgelse: Evaluering af EUV 
 

Spørgeskema til elever 

Alle elever på EUV spørges.  

Underviserne udleverer koder /QR-koder til eleverne fra henholdsvis 16. september og 12. januar i 

klasselokalerne. 

   

 

A. Baggrundsspørgsmål 

 Er du kvinde eller mand? (M; K) 

 Hvor gammel er du? (25-29, 30-40, 41- ) 

 Hvilket hold går du på? (rulletekst med hold/fag) 

B. Vurdering af egen indsats ift. faglige krav 

 Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? (for store; tilpas; for små) 

 Hvordan klarer du dig fagligt på holdet? (jeg er en af de bedste; der er få der er bedre end mig; der 

er mange der er bedre end mig) 

C. Skolemiljø 

 Hvordan vurderer du holdets oprydning i klassen/værkstedet? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Hvordan vurderer du afdelingernes vedligeholdelse og rengøring? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Hvordan vurderer du afdelingernes indretning og udseende? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Hvor enig eller uenig er du i, at: 

”Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i 

undervisningen” 

(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

 

 Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 

 

D. Velbefindende 

 Hvor enig eller uenig er du i, at: 

a. Jeg er motiveret for undervisningen 
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b. Jeg trives på skolen 

c. Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater 

(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

E. Læringsmiljøer 

 Hvor ofte synes du at: 

a. Lærerne er godt forberedte 

b. Lærerne overholder aftaler 

c. Lærerne giver mig ansvar  

d. Lærerne respekterer mig 

e. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det 

f. Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats 

g. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 

h. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 

(altid, ofte, sjældent, aldrig, ved ikke) 

 

F. Andre spørgsmål 

 

 Hvordan blev du modtaget da du startede på holdet? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Fik du de nødvendige informationer, da du skulle starte på holdet? 

(I høj grad; i nogen grad; i ringe grad; slet ikke) 

 

 Har du brugt Vejledningen? (ja; nej; ved ikke) 

- Ved ja: 

a. Hvordan vurderer du hjælpen fra derfra? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Fik du de nødvendige informationer under uddannelsesforløbet? 

(I høj grad; i nogen grad; i ringe grad; slet ikke) 

 

 Hvem du hvem der er din kontaktlærer) (ja; nej – spring til spm. 23 ved nej) 

 Har du brugt din kontaktlærer? (ja; nej; ved ikke) 

- Ved ja: 

a. Hvordan vurderer du hjælpen fra din kontaktlærer? 

(Svarkategori: 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er lig med bedst) 

 

 Skolen gjorde noget for at vi skulle føle os godt tilpas 

(helt enig; delvist enig; delvist uenig; helt uenig) 

 

 Hvad var særligt godt og hvad kan skolen gøre bedre? (fritekst felt) 
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Spørgeskema til lærere, administration og ledere: 

Kvalitet sender spørgeskema pr e-mail til medarbejderne den 12. januar. 

Afdeling og funktion (leder/medarbejder) indkodes som skjult variabel. 

   

A.Generelt 

 Din overordnede vurdering af EUV forløbet (på en skala fra 1-10) 

 

B.Dine arbejdsopgaver ved EUV forløbet (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg kender de faglige mål på EUV 

 Jeg ved hvilke sociale og dannelsesmæssige kompetencer eleverne skal tilegne sig på EUV 

 Jeg synes, at mit arbejde er meningsfuldt 

 Jeg har et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver 

 Jeg oplever, at jeg har tid nok til at løse mine arbejdsopgaver 

 Jeg oplever, at jeg har indflydelse på indhold og struktur i mit eget arbejde 

 Jeg er ikke i tvivl om, hvor jeg organisatorisk hører til 

 

C.Dit arbejde og dine kompetencer (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg oplever, at jeg er godt kvalificeret, til at løse mine opgaver 

 Jeg oplever, at jeg selv kan træffe beslutninger, som er nødvendige for at udføre mit arbejde godt 

 Jeg oplever, at ledelsen på min arbejdsplads lægger stor vægt på, at jeg tager ansvar 

 

D.Tillid, retfærdighed og samarbejde (helt enig, delvis enig, delvist uenig, helt uenig) 

 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af afdelinger og fagretninger 

 Jeg oplever, at blive anerkendt for et godt stykke arbejde 

 På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser opgaverne 

 Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra nærmeste leder 

 Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde 

 

E.Andet 

 Hvad er særligt godt og hvad kan skolen gøre bedre? (Fritekstfelt) 

 

Databehandling 
Kvalitet beregner simpelt gennemsnit på besvarelserne.  

Afrapporteres som en side med hovedresultater for elevtrivsel, medarbejdertrivsel, elevfravær- og frafald 

samt medarbejdersygdom. 
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Hertil bilagsdel med afrapportering af hver undersøgelse for sig selv. 

Databehandling færdig henholdsvis uge 39 og uge 4. Kvalitet fremsender materialet til EUD reform 

styregruppen. 

 

Fremlæggelse af resultaterne 
Ved møde mandag den 9.oktober fremlægger JAS og NH undersøgelse for EUD-reform styregruppe 

Gruppen beslutter på grundlag heraf hvilke tiltag der skal sættes i gang. 

 

Justering af EUV. 
De involverede medarbejdere og ledere tilretter EUV i uge 41 og i april.  

Opgave Status: Ansvarlig Deadline 

Gennemførelse af 
spørgeskema 
undersøgelser 

  AJP 
Kontaktlærerne 

18. september 
 

Databehandling    AJP, JAS  28. september 

Afrapportering   AJP, JAS 28. september 

Udsendelse af rapport   AJP, JAS 29. september 

Fremlæggelse af rapport 
for EUD reform 
styregruppe 

  JAS, NH 9. oktober 

Justering af EUV   Tovholdere og de 
berørte ledere og 
medarbejdere  

Uge 41 

Gennemførelse af 
spørgeskema 
undersøgelser 

  AJP 
Kontaktlærerne 

Elever: 12. januar 
Medarbejdere: 12. 
januar 

Databehandling    AJP, JAS  29. januar 

Afrapportering  AJP, JAS Marts 

Udsendelse af rapport  AJP, JAS Primo april 

Fremlæggelse af rapport 
for EUD reform 
styregruppe 

 JAS, NH Primo april 

Justering af EUV  Tovholdere og de 
berørte ledere og 
medarbejdere  

April 

 

 

Jette Anna Sørensen, marts 2016 


