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1. Indledning 
Hensigten med at have et nedskrevet dokument som dette er at fastholde logikken og sigtet med 

kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne (EUD). Det fungerer som en fælles platform for ledel-

sen, medarbejderne og det lokale uddannelsesudvalg, og er således et vigtigt element i forankrin-

gen af kvalitetsarbejdet på EUD. Formålet med kvalitetsarbejdet er altså at sikre og udvikle kvalite-

ten i undervisningen, så AMU-Vests elever opnår et højt læringsudbytte og trives godt. 

EUD området er ét ud af flere på AMU-Vest. Vores kvalitetsarbejde skal planlægges i forhold til 

vores interesser og behov, men skal også relatere til Centeret som helhed. 

AMU-Vest er certificeret i henhold til standarderne i kvalitetsstyring DS/EN ISO 9001 og i miljøsty-

ring DS/EN ISO 14001. Disse certificeringer indebærer, at kvaliteten af alle kerneydelser systema-

tisk evalueres ved anvendelse af audits, selvevalueringslister, ledelsesevaluering, opfølgninger på 

besvarelser i Vis kvalitet, inddragelse af Lokale Uddannelses Udvalg m.m.. Retningslinjerne for 

styring af disse processer er fastlagt i ledelsessystemet.  

AMU-Vests kvalitetsafdeling er med til at sikre, at de nødvendige informationer er tilgængelige og 

at evalueringerne gennemføres rettidigt. 

2. Model for kvalitetsarbejdet 
AMU-Vest planlægger arbejdet efter kvalitetscirklen: 

 

Planlægning 

(Strategi, mål)     

 

Handling Udførelse 

(Opfølgning) (Praksis) 

                                                                                         

   Afrapportering 

   (Evaluering) 

 

 

Den systematisk som kvalitetscirklen repræsenterer, sikrer en strategisk planlægning, at relevante 

personer inddrages på de mest relevante tidspunkter i de forskellige faser og ikke mindst en sy-

stematisk afrapportering og opfølgning. 

3. Retningslinjer for arbejdet med EUD 
Retningslinjer i forbindelse med EUD, samt krævet dokumentation og evalueringer, er som tidligere 

beskrevet en del af vores ledelsessystem, hvor den overordnede proces er som følger: 
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EUD forløb

Grundforløb 1 og 2 Hovedforløb Evaluering

Fa
se

Årlig 
selvevaluering

Årlig 
trivselsmåling 

blandt eleverne

Uddannelsesplaner 
for den enkelte elev

Lokale 
undervisningsplaner

LUU inddrages

Fagspecifikke 
vejledninger fra 

UVM

Kontakt til 
praktikvirksomhed

Elever henvises til 
uddannelsesspeci-
fikke fag fra skoler 
med godkendelse 

af 1. og 2. 
grundforløb

Det faglige 
udvalg etablerer 
talentspor hvis 

muligt

Der gennemføres 
RKV for elever, der 

benyttes ved 
uddannelsesplaner

Valgfrie speciale 
fag fx AMU

Opfølgningsplan:
- Ændringsbehov
- Operationelle mål
- Strategier og tidsplan 
for opfølgning

Handlingsplan for øget gennemførelse:
- Mål 
- Mål for effekten af anvendte metoder
- Plan for at skaffe praktikpladser
- Mål for praktikopsøgende arbejde
- Rapport over resultater fra foregående år

Fremsendes til UVM senest 1. marts

Løbende 
informationsindsamling:
- Valgte arbejdsformer 
understøtter formål og mål
- Opgørelse og vurdering af 
gennemførelse og frafald

Årlig 
tilfredshedsmåling 

for 
praktikvirksomhed

Resultater skal 
offentliggøres 

på amu-vest.dk

Besvarelser 
overføres til STIL 

senest en uge 
efter 

gennemførelse

Løbende 
opdatering af 

uddannelsesbog 

Afsluttende 
prøve og 

udstedelse af 
bevis på bestået 

grundforløb

Praktikerklæring 
fra 

virksomheden

Udstedelse af 
skolebevis

Udstedelse af 
uddannelsesbevis

 

Endvidere baserer arbejdet med EUD sig på AMU-Vests fælles pædagogisk, didaktiske grundlag, 
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som beskriver vores tilgang til elevernes kontinuerlige læring og udvikling. Det fælles pædagogisk 

didaktiske grundlag findes her http://www.amu-vest.dk/om-amu-vest/faelles-paedagogisk,-

didaktisk-grundlag.aspx 

4. Den løbende informationsindsamling 
AMU-Vest indsamler en række informationer, der giver viden om hvordan elever og medarbejdere 

trives, hvordan vi præsterer osv.. Alt sammen med henblik på udvikling af vores praksis. Mere 

konkret handler det om obligatoriske trivselsundersøgelser, formelle evalueringer af undervisnin-

gen, lærerkompetencer m.v.. 

5. Inddragelse af interne interessenter 
De interne interessenter, det vil sige eleverne såvel som medarbejderne er væsentlige spillere i 

kvalitetsarbejdet. Det sker på følgende niveauer: 

 Afdelingsniveau i form af årlig obligatorisk undersøgelse af elevernes trivsel 

 Klasseniveau i form af evalueringer af klassens trivsel 

 Fagniveau i form af evalueringer af undervisningen og det faglige indhold 

 Individniveau i form af udviklingssamtaler med medarbejderne (MUS) 

6. Inddragelse af eksterne interessenter 
AMU-Vest er i dialog med eksterne interessenter i kvalitetsarbejdet. Dialogen er blandt andet med: 

 De lokale uddannelsesudvalg (LUU) 

 Brancheforeninger 

 Praktiksteder 

 Lokale og regionale virksomheder 

7. Handlingsplan for øget gennemførelse 
Handlingsplanen indeholder en beskrivelse af AMU-Vests resultater for det forløbne år. Der udar-

bejdes en analyse af elevernes gennemførelses- og frafaldsprocent, herunder frafaldsudfordringer 

samt en beskrivelse af de tiltag, som AMU-Vest vil iværksætte for at reducere frafaldet. 

AMU-Vest har hidtil valgt ikke at medtage elevtallet for grundforløbene. Det skyldes, at eleverne 

bliver undervist af og hos os, men det foregår i et tæt samarbejde med andre skoler, der har god-

kendelsen til grundforløbet. 

8. Årlig trivselsmåling 
Hvert år gennemfører AMU-Vest en elevtrivselsundersøgelse med henblik på at få en viden om 

indsatsområder, der skal arbejdes med i det kommende år. Resultaterne fra undersøgelsen offent-

liggøres på vores hjemmeside. 

http://www.amu-vest.dk/om-amu-vest/faelles-paedagogisk,-didaktisk-grundlag.aspx
http://www.amu-vest.dk/om-amu-vest/faelles-paedagogisk,-didaktisk-grundlag.aspx

