
 

Social- og Sundhedsskolen Fyn har udvalgt en lang række særlige opmærksomhedspunkter, som vi her har 
beskrevet kortfattet. Vi har inddelt dem i de 4 indsatsområder A, B, C og D. Hvert indsatsområde indeholder en 
række kvalitetselementer, som hver især indeholder noget af det, vi synes er vigtigt for at sikre den samlede 
kvalitet i skolens funktion og drift. 

Hvis du vil kigge nærmere på de enkelte kvalitetselementer og måske se eller udskrive nogle af de resultater, 
procedurebeskrivelser, politikker m.v., som er med til at belyse eller fastholde kvaliteten på området, så kan du bare 
klikke på det ønskede element. 

  

Indsatsområde A 

Rekruttering 
 og PR 

Indsatsområde B 

Uddannelse 
og undervisning 

Indsatsområde C 

Organisation 

Indsatsområde D 

Organisation 
og omgivelser 

Interessenter: 

Potentielle elever, 
kursister, rekvirenter af 
udd./efterudd. 

Interessenter:  

Elever, undervisere, 
praktikvejledere og censorer. 

Interessenter: 

Ledelse og medarbejdere. 

Interessenter: 

Praktikken, øvrige 
uddannelsesinst., 
bestyrelsen, ministeriet, 
borgerne m.v. 

A1 Afklare 

dimensionering i 
samarbejde med 
praktikken (fælles 
forståelse). 
 
A2 Rekruttering og 

udvælgelse af 
relevante elever, bl.a. i 
samarbejde med UU. 
 
A3 Uddannelses- og 

erhvervsvejlederes 
vejledningsaktiviteter, 
møder med ledelsen, 
Info-planer og åbent 
hus m.v.  
 
A4 Opfølgnings- og 

evalueringsmøder 
med praktikken, 
herunder samarbejde 
om optagelse og PR. 
 
A5 Strategiplan for PR 

og markedsføring af 
skolen og 
uddannelserne. 
 
A6 Informations- og 

opfølgningsindsats i 
forhold til 
kursusvirksomhed. 

B1 Ajourføring og udvikling af: 

• uddannelseshåndbøger / 
elevplan. 
• uddannelsesbøger / elevplan. 
• beskrivelse og udvikling af 
fagområder. 
• udarbejdelse af prøveoplæg. 
 
B2 Ressourcestyring:  

• elevadministration  
• skemalægning  
• økonomisk styring 
 
B3 Team-samarbejde og fælles 

forberedelse.  
   
B4 Kontaktlærerfunktionen. 

 
B5 Løbende evalueringer:  

• enkelte hold (undervisere)  
• på tværs af hold og afdelinger. 
 
B6 Læse- og specialvejledning, 

tildeling af hjælpemidler m.v. 
 
B7Elevtilfredshedsundersøgelser 

(ETU) 
 
B8 Vedligehold af studiemiljøet. 

 
B9 Fælles overordnet 

læringssyn. 

B10 Skole-praktik samarbejdet. 

C1 Værdigrundlag. 

• ledelsesgrundlag. 
• personalepolitik. 
  
C2Ledelsesinformationssystem 

• systematisk og opdateret. 
 
C3 Systematisk videndeling på 

tværs i organisationen (pæd. 
metoder, faglighed, erfaringer). 
 
C4 Intern kommunikation. 

 
C5 Mødeaktivitet (indhold, 

form, hyppighed, deltagere og 
effekt). 
 
C6 Kompetenceudvikling 

• undervisere/medarbejdere 
• kontaktlærerfunktionen 
 
C7 Medarbejderudvikling og 

inddragelse via MUS og MTU. 

  

D1 Årshjul (plan) for 

bestyrelsens arbejde 
og skolens opfølgning. 
 
D2 Koordineringsmøder 

med praktikken, UU-
centre og andre 
samarbejdspartnere. 
 
D3 Løbende 

informationssøgning og 
sikring af indflydelse for 
skolen ved ekstern 
involvering og 
samarbejde. 
 
D4 Ekstern 

kommunikation og 
hjemmeside. 

 

  



Kvalitetssikringselement A1 
Kvalitetssikringselement: 
Afklare dimensionering i samarbejde med praktikken (fælles forståelse). 
 
Primært metodevalg: 
• Fast mødestruktur / temaer for dimensioneringsmøder med kommuner og region.  
 
• Interne procedurer/krav vedr. tilpasning til dimensioneringen.  
 
I kolonnen "Baggrundsmateriale" til højre på skærmen, findes en beskrivelse af de gældende principper 
for optag og fordeling af elever på skolen.  
 
Evaluering og udvikling: 
  
• Aktivitetsopgørelser i f.t. dimensionering.  
 
• Feedback fra kommuner, region eller Ministeriet for Børn og Unge (MBU). 
 

 

  



Kvalitetssikringselement A2 
Kvalitetssikringselement: 
Rekruttering og udvælgelse af bedst kvalificerede elever, i samarbejde med de fynske kommuner, Region 
Syddanmark og UU-centrene. 
 
Primært metodevalg: 
 
• Formelle adgangsbetingelser til de forskellige uddannelsestilbud skolen har. 
 
• Ansøgnings- og optagelsesprocedurer - herunder samarbejdet med ansættende myndighed. 

 Grundforløbet (GF)  

 Pædagogiske Assistent uddannelse (PAU) 

 Social- og Sundhedshjælper uddannelse (SSH) 

 Social- og Sundhedsassistent uddannelse (SSA) 

Evaluering og udvikling: 
 
Der sker løbende opfølgning på bl.a. 
 
• Gennemførelsesprocent (herunder analyse af frafaldsårsag, omvalg m.v.)  
 
• Feedback fra UU, ansøgere, kommuner/region.  
 

 

  



Kvalitetssikringselement A3 
Kvalitetssikringselement: 
Uddannelses- og erhvervsvejlederes vejledningsaktiviteter, møder med ledelsen, Info-planer og åbent hus m.v. 
 
Primært metodevalg: 
En meget væsentlig forudsætning for kvalitet i vejledning af eleverne, er naturligvis uddannelsesvejledernes 
faglige uddannelse på diplomniveau, samt den løbende kompetenceudvikling der finder sted. 
 
Herudover er der en række strukturelle og praktiske forhold, som er med til at sikre den løbende kvalitet, aktualitet 
og erfaringsudveksling i vejledningsfunktionen. 

 Faste træffetider for skolens vejledere (se baggrundsmateriale). 

 Vejledning om skolens uddannelser (se baggrundsmateriale). 

 Møder med ledelsen. 
- Den første tirsdag i hver måned afholdes vejledningsmøde med deltagelse af alle 
Uddannelsesvejledere, samt den ansvarlige leder ift. uddannelsesvejledningsområdet. Her drøftes såvel 
aktuelle vejledningsfaglige udfordringer og samarbejdet med eksterne parter, som med interne 
interessenter. Der drøftes også behov for PR-aktiviteter m.v. 

 Orienteringsmøder om skolens uddannelsestilbud. 

 Der afholdes hvert år i januar/februar måned et "Åbent Hus"-orienteringsmøde om skolens tilbud af 
grunduddannelser på hver af skolens afdelinger i Odense City, Odense Syd, Svendborg og Middelfart. 
Den præcise dato for årets møder kan findes på skolens hjemmeside. 

Evaluering og udvikling: 
Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

 

  



Kvalitetssikringselement A4 
Kvalitetssikringselement: 
Opfølgnings- og evalueringsmøder med praktikken, herunder samarbejde om optagelse og PR. 
 
Primært metodevalg: 

 Fast mødestruktur / temaer for faste samarbejds- og koordineringsmøder med kommuner og region. 

Evaluering og udvikling: 
Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

  



Kvalitetssikringselement A5 
Kvalitetssikringselement: 
Strategiplan for PR og markedsføring af skolen og uddannelserne. 
 
Primært metodevalg: 

 Udarbejdelse af PR-strategi og implementering af denne. 

 Deltagelse i landsdækkende/regionale kampagner, herunder DK Skills.  

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Er planlagte aktiviteter gennemført? 

 Udvikling i antal ansøgere. 

 Skolens omdømme. 

 

  



Kvalitetssikringselement A6 
Kvalitetssikringselement: 
Informations- og opfølgningsindsats i forhold til kursusvirksomhed. 
 
Primært metodevalg: 
Kortfattet beskrivelse af: 

 Kursusafdelingens rutinemæssige annonceringsprocedurer. 

 Kursusafdelingens praksis vedr. salg og opfølgning i.f.t. kursusrekvirenter og mulige kunder. 

 
Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Kursusaktiviteten (niveau) 

 Udvikling i antal kunder, eller deres efterspørgsel. 

 Kursusafdelingens omdømme. 

 

  



Kvalitetssikringselement B1 

Kvalitetssikringselement:  
Ajourføring og udvikling af uddannelseshåndbøger, elevplan, fagområder og prøvevejledninger.  
  

 Ajourføring og udvikling af uddannelseshåndbøger:  

o Ved hvert nyt elevoptag indarbejdes relevante nye bekendtgørelser og uddannelsesordninger, 
således at uddannelseshåndbogen for det aktuelle optag lovgivningsmæssigt er ajourført. 
Uddannelseshåndbogen revideres desuden mht. nye tiltag, ændrede procedurer mv. 

o Ansvarlige: Afdelingscheferne. 

 Ajourføring og udvikling af elevplan: 

o To gange årligt deltager skolens IT-konsulent og Elevplan-ansvarlige i møde med 
afdelingscheferne, hvor der gøres status vedr. Elevplan samt drøftes nye udviklingsområder. Den 
løbende udvikling og implementering sikres af IT-konsulenten og skolens elevplan-superbrugere, 
som holder møder 4 gange årligt. 

o Ansvarlige: Afdelingscheferne og skolens IT-konsulent. 

 Beskrivelse og udvikling af fagområder: 
o I forbindelse med udarbejdelse og revision af uddannelseshåndbogen beskrives hhv. revideres 

uddannelsesforløbets temaoversigt og læringsaktiviteter for såvel skoleforløb som praktikforløb. 
Læringsaktiviteter beskrives og revideres i forhold til fagenes mål og de aftalte temaforløb, ud fra 
drøftelser i de relevante team på alle skolens afdelinger. 

o Ansvarlige: Teamlederne. 

 Beskrivelse og udvikling af prøvevejledninger: 

o Der sikres løbende ajourføring af vejledning og rammebeskrivelser i forhold til de obligatoriske 
prøver i uddannelserne. 

o Ansvarlige: Teamlederne. 

 Klagevejledning for elever. 
o Der er på baggrund af den gældende bekendtgørelse og beslutninger truffet i LUU, udarbejdet en 

vejledning til eleverne vedr. evt. klager. 

 

  



Kvalitetssikringselement B2 
Kvalitetssikringselement: 
Ressourcestyring og planlægning i forhold til: 

 Elevadministration 

 Skemalægning 

 Økonomisk styring 

Primært metodevalg: 
Kortfattede beskrivelser af: 

 De væsentligste budget- og regnskabsmæssige styringsmekanismer/elementer. Både for central styring 
og decentral styring. 

 Udarbejdelse af Køreplaner, som for hver uddannelse beskriver et sammenhængende og komplekst 
forløb af elevadministrative procedurer under arbejdet med Easy A, Easy P og Elevplan. Se eksempler på 
disse i baggrundsmaterialet (de er ikke nødvendigvis helt opdaterede). 
 
  

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning ved fokus på:  

 Håndteringen af de ændringer i driftsmæssige forudsætninger vedr. driftsresultater og budgetoverholdelse 
for både aktivitetsniveau, lønbudget, øvrig drift budget og evt. anlægsbudget, som nødvendigvis opstår 
over tid. 

 Evalueres også via Årsregnskabet og Årsrapport til Undervisningsministeriet. 

 

  



Kvalitetssikringselement B3 
Kvalitetssikringselement: 
Team-samarbejde og fælles forberedelse 
 
Primært metodevalg: 
Kortfattet beskrivelse af: 

 Formål, indhold, periodiske mål, struktur og form vedr. disse aktiviteter (fælles eller afdelingsvis). 

 Det skal være et ledelseskrav, at denne beskrivelse foreligger for hvert fast team. 

Evaluering og udvikling: 
Ad hoc: 

 Resultatevaluering på udvalgte områder. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling 

 

 

  



Kvalitetssikringselement B4 
Kvalitetssikringselement: 
Kontaktlærerfunktionen. 
 
Primært metodevalg: 

 Skolen har valgt at udbrede kontaktlærerfunktionen til alle faste undervisere og til alle elever. Dette 
betyder, at alle elever har en fast kontaktlærer, som følger dem igennem hele deres uddannelse. 
Kontaktlæreren er sædvanligvis en af underviserne i det faste underviserteam, som følger det enkelte 
hold. 

 Der er via et større udviklingsprojekt i årene 2008-2010 udarbejdet en samlet opgaveoversigt for 
kontaktlærere, ligesom der på skolens intranet findes envelektronisk "Kontaktlærerhåndbog" med 
vejledninger, blanketter, kontaktlister m.v. 

 Der gennemføres løbende efteruddannelsesaktiviteter (interne kurser) for kontaktlærere 
(kompetenceudvikling). 

 Der er i skolens lokalaftale afsat godt med timer til udøvelse af kontaktlærerfunktionen. 

Evaluering og udvikling: 
Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Udvikling i frafaldsprocent på skolen. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

  



Kvalitetssikringselement B5 
Kvalitetssikringselement: 
Løbende evalueringer: 

  

Primært metodevalg: 

 Der gennemføres for alle skolens uddannelser, både en periodisk evaluering (ex. ved afslutning af hver 
skoleperiode) og en afslutningsvis evaluering ved uddannelsens afslutning. Dette varetages af den 
holdansvarlige i samarbejde med eleverne og enkelte undervisere fra teamet. Formålet med denne 
evaluering er, at få en tæt og praksisnær evaluering, som kan illustrere det konkrete samarbejde mellem 
det enkelte elevhold og dettes undervisere, som det er forløbet i den netop gennemførte periode. 
Informationer fra disse evalueringer formidles og nyttiggøres primært internt i det enkelte team. 

 Der er igangsat et udviklingsarbejde, hvis formål er at udvikle et tværgående web-baseret 
evalueringsinstrument, som kan anvendes på tværs internt i skolen. Dette evalueringsinstrument skal 
anvendes til at give et billede på tværs af skolen af de enkelte uddannelsers tilfredshed med konkrete 
forhold. Denne interne og tværgående evaluering skal være et supplement til den overordnede og 
landsdækkende Elevtrivselsundersøgelse (ETU), som omtales i pkt. B7. 

 På skolens AMU-kurser gennemføres den obligatoriske og elektroniske evaluering efter særlige 
retningslinjer, som kan ses på dette link: Guidelines for gennemførelse af AMU kurser. Den anvendte 
evalueringspraksis i skolens Efter- og Videreuddannelses afdeling er beskrevet i det dokument, som kan 
downloades via link i højre spalte, ligesom der her er et internt link til evalueringsresultaterne for skolens 
AMU-kurser. 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på:  

 Om evaluering gennemføres og drøftes i relevante teams. 

 Fast procedure for evaluering ved uddannelsesafslutning. 

 Forudsætter tværgående fælles behandling af resultaterne i de relevante teams. 

 

 

  

http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Voksne/PDF11/110211_COWI_guideline_pub.ashx


Kvalitetssikringselement B6 
Kvalitetssikringselement: 
Læse- og specialvejledning, tildeling af hjælpemidler m.v.  
 
Primært metodevalg: 

 Skolen har i juni 2010 udarbejdet en Plan for læseindsats på SOSU Fyn. Denne er under implementering 
på alle skolens 4 afdelinger. 

 Hver af skolens afdelinger har en eller flere faste læse- og specialvejledere. Disse personer opfylder de i 
strategiplanen beskrevne funktioner og sikrer også, i et tæt samarbejde med undervisere og skolens 
uddannelsesvejledere, at der efter gældende regler ansøges om SPS-støtte til elever med særlige behov. 
I skolens 4 afdelinger arbejdes der på forskellig vis med udbredelse af vigtigheden af tilgængelighed i 
tekster og andet materiale i undervisningen, på baggrund af læsevejledernes indsats. 

 Der afprøves/udvikles løbende forskelligt testmateriale m.h.p. at opnå den bedst mulige matchning 
mellem elever med særlige behov og de tilrådeværende hjælpemidler.  

Evaluering og udvikling: 
 
Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

Løbende opfølgning på: 

 Antal elever, aktiviteter, timeforbrug og evt. effektmål. 

 

 

  



Kvalitetssikringselement B7 
Kvalitetssikringselement: 
Elevtrivselsundersøgelser (ETU).  
 
Primært metodevalg: 

 Skolen har valgt at udbygge den landsdækkende ETU som gennemføres hvert 2. år, med en række lokalt 
udvalgte spørgsmål. Der anvendes således et udvidet spørgeskema for henholdsvis Grundforløbet og for 
Hovedforløbene. 

 Dataindsamling gennemføres løbende, så tæt på midten af hvert uddannelsesforløb som muligt. Dette 
betyder, at alle elever får lejlighed til at besvare ETU'en én gang i sin uddannelse (SSH og SSA betragtes 
i denne sammenhæng som 2 uddannelser).  

 Resultaterne af disse løbende målinger udkommer i rapporter 1 x årligt i december, hvor resultaterne er 
specificeret for de enkelte uddannelser og for de enkelte afdelinger, samt bliver præsenteret i en 
benchmarking i forhold til øvrige SOSU-skoler og en række andre erhvervsskoler. 

 Resultaterne drøftes ledelsesmæssigt og efterfølgende sker opfølgning decentralt i samarbejde med de 
enkelte faglige teams og elevrådene (evt. hele elevhold). Udover en generel drøftelse, udarbejdes der 
specifikke handleplaner i forhold til evt. væsentlige problemområder. 

  



Kvalitetssikringselement B8 
Kvalitetssikringselement: 
Vedligehold af studiemiljøet. 
 
Primært metodevalg: 
Skolen arbejder på en række områder med at styrke og vedligeholde studiemiljøet.  
Dette kan være svært at beskrive i sin helhed, men helt åbenlyst er jo indretning af de fysiske rum, både 
klasseværelser og faglokaler, åbne fællesrum, kantine, motionsfaciliteter, samt i den udstrækning det er muligt 
også de udendørs omgivelser. 

 Arbejdet med at understøtte elevråd. 
o På 3 af skolens 4 afdelinger er der etableret Elevråd, som inddrages i en række spørgsmål om 

skolens drift og indretning. 

 Arbejdet med at studie-, lektiecafe, bibliotekstilbud m.v. 
o På alle skolens afdelinger anvendes der studie- eller lektiecafe, hvor eleverne under 

lærervejledning kan arbejde med selvdefinerede uddannelsesrelevante opgaver. 

 Ordensregler på skolen. 
o Efter bestyrelsens godkendelse er det opsat en række ordensregler, som tjener til at regulere den 

ønskede adfærd på skolen, så alle elever kan trives og nyttiggøre deres tid på skolen i forhold til 
den ønskede uddannelse. 

 Øvrige forhold af betydning for studiemiljøet (herunder andre tilbud til eleverne). 

o Der er via skolens mentorkoordinator etableret en voksen-mentorordning, samt en Buddy-
mentorordning (ung-til-ung), som kan give støtte og tryghed til elever med særligt behov.  

o Mulighed for internationalt praktikophold for SSA- og PAU-elever. 

Evaluering og udvikling: 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

Evaluering og udvikling: 
Ad hoc: 

 Evaluering af nytteværdi og effekt ved at gennemføre ETU. 

 Mulighed for evt. udvidelse og yderligere samarbejde med praktikken om en evt. praktik-ETU. 

 

 

  



Kvalitetssikringselement B9 
Kvalitetssikringselement: 
Fælles overordnet læringssyn. 
 
Primært metodevalg: 

 Efterlevelse af skolens overordnede læringssyn, som beskrevet i uddannelseshåndbøgerne (se under 
baggrundsmateriale). 

 

 Der gennemføres lokalt i den enkelte afdeling, på teammøder og øvrige pædagogiske møder, samt ved 
obligatorisk fælles forberedelse, en fortløbende drøftelse af den anvendte pædagogik og de mulige 
aktiviteter der kan indgå, herunder spørgsmålet om forskellige læringsstile. På skolens tværgående 
pædagogiske dage, gives input og drøftes både generelle pædagogiske spørgsmål og ind i mellem også 
særlige pædagogiske tiltag og tilbud til grupper af elever med særlige behov. 

  

  



Kvalitetssikringselement B10 
Kvalitetssikringselement: 
Skole-praktik samarbejdet 
 
Primært metodevalg:  
Skolen lægger megen vægt på et tæt og godt samarbejde med det samlede praktikområde. Dette omfatter for GF, 
SSH og PAU de 10 fynske primærkommuner, og for SSA drejer det sig om både de 10 kommuner og Region 
Syddanmark. 
  

 Igennem 2010 har der været drøftet og nu vedtaget en samlet plan for samarbejdet mellem SOSU Fyn, 
kommunerne og regionen, både det centrale skoleniveau og det decentrale afdelingsniveau. 

 Desuden foregår der i hverdagen et tæt samarbejde mellem den enkelte skoleafdelings 
praktikpladskoordinatorer og de i kommunerne og i regionen tilknyttede uddannelseskoordinatorer. 
Desuden er der et tæt administrativt samarbejde mellem skolens afdelinger/elevadministrationen, 
optagegruppen og kommunernes/regionens ansættelsesfunktion. Til brug for dette vedligeholdes løbende 
en oversigt over skolens samarbejdspartnere i forhold til praktikområdet. 

 
Evaluering og udvikling: 

 ad hoc avaluering af mødestrukturen og fælles ajourføring. 
 
  

  



Kvalitetssikringselement C1 
Kvalitetssikringselement: 
Social- og Sundhedsskolen Fyns ideologiske baggrund, som den præsenteres i skolens: 

 Mission og Vision 

 Værdigrundlag 

 Ledelsesgrundlag 

 Personalepolitik 

Primært metodevalg:  
 
Skolen har flere gange, via en udstrakt medarbejderinddragelse, sikret udarbejdelse af ovenstående dokumenter. 
Vision, mission og værdigrundlag er ny-formuleret i foråret 2011, hvorved det afløser skolens tidligere dokumenter 
på dette område. 
 
Ledelsesgrundlaget er udarbejdet for første gang i forsommeren 2011, på baggrund af den reviderede 
værdigrundlag m.v. Ledelsesgrundlaget vil således danne den generelle baggrund og det holdningsmæssige 
afsæt for den individuelle ledelsesudøvelse på skolen. 
 
Personalepolitikken er udarbejdet over flere år og sikres en løbende ajourføring go tilpasning til de ønsker som 
medarbejdere og ledelse fremsætter og til de evt. udefra kommende krav og ændringer af vilkår. 
 
Ændringer af ovenstående dokumenter forelægges i alle tilfælde for skolens bestyrelse. 
 
 
Evaluering og udvikling: 

Løbende opfølgning på: 

 Tilbagemeldinger fra ansatte, elever, og eksterne interessenter. 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

  



Kvalitetssikringselement C2 
Kvalitetssikringselement: 
Ledelsesinformation: 

 Systematisk og opdateret 

Primært metodevalg: 

 Udvikling og implementering af et systematisk ledelsesinformationssystem (inkl. kortfattet beskrivelse af 
dette) 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Nøgletal for økonomi- og personaleforhold. 

 Aktivitetsoversigter for henholdsvis søgning, optag og frafald. 

 Evt. kvalitetsdata. 

 Ledelsens anvendelsesgrad og tilfredshed med systemet. 

 

  



Kvalitetssikringselement C3 
Kvalitetssikringselement: 
Systematisk videndeling på tværs i organisationen (pæd. metoder, faglighed, erfaringer). 
 
Primært metodevalg: 

 Mødestrukturen: 

o Personalemøder - som holdes decentralt i hver afdeling og hvor direktøren deltager fast på 
mindst ét møde om året i hver afdeling. Herudover afholdes fælles personalemøder for hele 
skolen efter behov. 

o Møder i ledelsesorganisationen (se også under C5). 
o Pædagogiske dage - der planlægges fast med 1 + ½ pædagogisk dag for alle undervisere og 

ledere på tværs af hele skolen. Programmet har et pædagogisk indhold og arrangeres af en 
nedsat planlægningsgruppe af undervisere. 

o Teammøder - afholdes lokalt i hver afdeling, med deltagelse af teamleder og alle undervisere 
tilknyttet det konkrete team. 

o Pædagogiske møder / Fælles teammøder / Fagligt temamøde m.v. er lokale møder for primært 
undervisere og teamledere, samt evt. afdelingschef. 

o TAP-møder / Kontormøder - er lokale møder for administrative medarbejdere, pedeller, 
rengørings- og servicepersonale og bibliotekarer. 

 Intranettet: 
o Personalehåndbøger - der er på Intranettet etableret en fælles personalehåndbog, samt 4 

afdelingsfokuserede personalehåndbøger. Disse indeholder relevante vejledninger, beskrivelser, 
blanketter m.v. for den omhandlede målgruppe. Ansvaret for ajourføring og vedligeholdelse ligger 
hos afdelingscheferne og direktøren. 

o Undervisningsmateriale - på Intranettet er oprettet en lang række fora og mapper, hvor dels 
mødereferater og dels undervisnings- og vejledningsmateriale kan gemmes. Dette tjener både et 
koordinerings- og erfaringsudvekslingsformål inden for den enkelte afdeling og i et team, men 
medvirker også til informationsudveksling på tværs af afdelingerne og af forskellige teams. Alle 
undervisere er ansvarlige for at supplere og vedligeholde dette område. 

o Kontaktlærerhåndbog - er et særligt afsnit af Intranettet, hvor en række dokumenter, som er 
særligt relevante i forhold til undervisernes "kontaktlærerrolle", gemmes og derfor er lette at finde 
i forbindelse med uddannelsessamtaler med eleverne. En af afdelingscheferne er ansvarlig for at 
ajourføre og vedligeholde denne håndbog. 

o Erfaringsudveksling og nyhedsformidling - Intranettet benyttes på mange forskellige måder til at 
udsende interne nyheder, annoncere nye tiltag, efterspørge erfaringer m.v. på tværs af hele 
skolen. 

 Projektbasaren: 
o Dette er et område af skolens hjemmeside, som både retter sig ud ad mod andre skoler og 

offentligheden, og indad mod skolens egne ansatte. Det overordnede formål er at inspirere og 
dele viden og erfaringer (følg linket til højre på siden). 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Brugervenlighed, aktualitet, overskuelighed og anvendelsesgrad af Intranettet. 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

  



Kvalitetssikringselement C4 
Kvalitetssikringselement: 
Intern kommunikation 
 
Primært metodevalg: 

 Udvikling, ajourføring og efterlevelse af skolens overordnede kommunikations- og informationsstrategi. 

 Den interne kommunikation ar naturligvis i hverdagen i høj grad båret af dialogen omkring det daglige 
arbejde. Der er dog også en række møder, skriftlige medier m.v., som er med til at sikre 
informationsformidling og intern kommunikation. 

o Struktur, indhold og form af fælles og lokale personalemøder. 
o Praksis vedr. interne skriftlige informationsmedier (nyhedsbreve). 
o Intention/politik for anvendelse af Outlook post og kalender, samt intranettet. 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Personalets tilbagemeldinger vedr. intern kommunikation og information. 

 Overskuelighed og anvendelsesgrad af intranettet og Outlook. 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

  



Kvalitetssikringselement C5 
Kvalitetssikringselement: 
Mødeaktivitet (indhold, form, hyppighed, deltagere og beslutningskompetencer) 
 
Primært metodevalg: 

 Der er i 2009 udarbejdet en samlet oversigt over den ledelsesmæssige mødestruktur, som netop var 
blevet revideret. Mødestrukturen og formålet med de enkelte møder vil blive gjort til genstand for en 
løbende vurdering og evt. ajourføring. 

 Der udarbejdes for hvert ½ år en overordnet mødeplan for alle skolens tværgående møder, som 
efterfølgende gøres til genstand for lokal supplering med alle de lokale mødeaktiviteter. Denne mødeplan 
færdiggøres og udsendes ca. 3 måneder før det første møde i planen finder sted. 

 Der udarbejdes for hvert ½ år en overordnet mødeplan for alle skolens tværgående ledermøder. I planen 
angives mødested og den ansvarlige for referat. Denne mødeplan færdiggøres og udsendes ca. 3 - 
4 måneder før det første møde i planen finder sted. 

 Alle mødeindkaldelser (dagsorden) og mødereferater lægges efter godkendelse ud på skolens Intranet, 
så alle ansatte kan orientere sig efter behov. Der er en række af disse møder, som indgår i den enkelte 
ansattes "obligatoriske abbonnement", hvilket betyder, at vedkommende automatisk får besked på 
Intranettets forside, når der er udkommet et nyt referat m.v. Det er også muligt at indskrive sig til en række 
frivillige abbonnementer. 

 Der arbejdes løbende på forskellig måde med at justere og styrke form og indhold omkring gennemførelse 
af møder, da disse binder en mængde ressourcer og derfor skal være så effektive som muligt. (se 
eksempel under baggrundsmateriale) 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Om mødeplanerne følges og dagsorden og referater er tilgængelige som beskrevet. 

 Udsendes mødeoversigter tidsnok? 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

  



Kvalitetssikringselement C6 
Kvalitetssikringselement: 
Kompetenceudvikling og udarbejdelse af kompetenceprofiler for skolens ansatte: 
  

 Der er i foråret 2011 udarbejdet et notat om kompetenceudvikling i Social- og Sundhedsskolen Fyn. Der 
udarbejdes de næste kompetenceprofiler for en række af skolens medarbejdergrupper. F. eks. 
undervisere, adm. personale, servicepersonale, bibliotekspersonale og ledere. Disse kompetenceprofiler 
vil blive anvendt i forbindelse med udvælgelse af ansøgere ved stillingsbesættelse, som et bidrag til 
medarbejderudviklings-samtalerne, samt i forbindelse med evt. reduktion af medarbejderstaben. 

 Der arbejdes desuden særskilt med en løbende kompetenceudvikling af skolens kontaktlærere (se 
beskrivelsen i afsnit B4). 

 Der afsættes et betydeligt beløb i årets budget, som er øremærket til en række 
kompetenceudviklingsaktiviteter efter medarbejdernes individuelle behov og ønsker, hvilket bl.a. drøftes 
via de årlige MUS. Til støtte for dette arbejde er der udarbejdet et overordnet notat, som sætter rammerne 
for skolens politik vedr. tildeling af midler til længerevarende kompetenceudviklingsaktiviteter. 

 Der et på de enkelte afdelinger nedsat lokale kursusudvalg eller lign., hvor ledelse og medarbejdere i 
fællesskab drøfter væsentlige forhold for både den fælles og den individuelle kompetenceudvikling i 
afdelingen, herunder tildeling af kursusmidler m.v. efter ansøgning. 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Aktivitetsniveau og ressourceforbrug vedr. efter- og videreuddannelse. 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

  



Kvalitetssikringselement C7 
Kvalitetssikringselement: 
Medarbejderudvikling og inddragelse via MUS og MTU. 
 
Primært metodevalg: 

 Som det kan ses af personalepolitikken vedr. medarbejderudvikling og gennemførelse af medarbejder-
udviklings-samtale (MUS), så gennemfører den nærmeste leder hvert år en MUS med sine medarbejdere. 
Der er metodefrihed, men samtalens indhold skal dog omfatte det som beskrives i del-personalepolitikken 
vedr. MUS. 

 Skolen deltager hvert 3. år i gennemførelse af den landsdækkende medarbejdertrivselsundersøgelse 
(MTU). Denne gennemføres efter et fælles koncept og resultaterne udkommer dels som en benchmarking 
på tværs af skoler og som en organisatorisk opdelt rapportering inden for skolens rammer, hvor hvert 
ledelsesområde er udskilt og behandlet hver for sig. MTU deltagelsen efterfølges altid af en obligatorisk 
decentral opfølgning. 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Effekten af gennemførelse af MUS for alle medarbejdere, samt nyttiggørelse af de indsamlede gensidige 
informationer/vurderinger. 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

  



Kvalitetssikringselement D1 
Kvalitetssikringselement: 
Årshjul (plan) for bestyrelsens arbejde og skolens opfølgning. 
 
Primært metodevalg: 

 Udarbejdelse, implementering og ajourføring af et eller flere årshjul for skolens interne styrings- og 
udviklingsprocesser. Startende med Bestyrelsen og omfattende de væsentligste styringsområder inden 
for skolens drift. 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Effekt og anvendelighed i forhold til en effektiv og relevant sagsbehandling for bestyrelsen og for skolens 
ledelse. 

 

  



Kvalitetssikringselement D2 
Kvalitetssikringselement: 
Koordineringsmøder med praktikken, UU-centre og andre samarbejdsparter. 
 
Primært metodevalg: 
Kortfattet beskrivelse af: 

 Fast mødestruktur / temaer for samarbejds- og koordineringsmøder med væsentlige eksterne 
samarbejdsparter. 

 Beskrivelse af særlige ansvarsområder (funktioner) internt i skolen i forhold til eksterne parter. 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Feedback fra de eksterne samarbejdsparter. 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på området. 

 Dialogbaseret fælles opfølgning og udvikling. 

 

  



Kvalitetssikringselement D3 

Kvalitetssikringselement: 

 
Løbende informationssøgning og sikring af indflydelse for skolen ved ekstern involvering og samarbejde. 
 
Primært metodevalg: 
Skolen er på en række niveauer repræsenteret i eksterne samarbejdsfora, både ved lederes og ved 
medarbejderes deltagelse i såvel permanente  som periodiske netværksdannelser. 
 
I forhold til den organisatoriske kvalitetssikring på dette område, er her dog lagt særlig vægt på den overordnede 
repræsentation i eksterne fora, som typisk varetages af ledelsen.  
 
I kolonnen til højre kan du finde en oversigt over skolens eksterne repræsentationer. 
 
Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Opnår skolen at være tidligt informeret om væsentlige udviklingstendenser? 

 Opnår skolen indflydelse på de væsentlige områder for skolens drift, hvor man ønsker at påvirke? 

  



Kvalitetssikringselement D4 
Kvalitetssikringselement: 
Ekstern kommunikation og hjemmeside. 
 
Primært metodevalg: 

 Udarbejdelse, implementering og ajourføring af ny hjemmeside for skolen. 

 Videreførelse og fortsat udvikling af elektronisk nyhedsbrev for eksterne ”abonnenter”. 

 Udarbejde oversigt over ansvarsområder og opgaver i forhold til ajourføring af oplysningerne på de 
forskellige afsnit på hjemmesiden. 

 Sikring af nem og decentral adgang til redigering og offentliggørelse af informationer på hjemmesiden. 

Evaluering og udvikling: 
Løbende opfølgning på: 

 Antal abonnenter på Nyhedsbrev. 

 Antal besøgende på hjemmesiden. 

 Vurdering af skolens image - via hjemmesiden. 

Ad hoc: 

 Tilfredshedsundersøgelse på hjemmesiden (brugerundersøgelse). 

 


