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Principper for tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet på SOSU Nykøbing Falster
På SOSU Nykøbing Falster tager kvalitetsarbejdet udgangspunkt i den gældende
lovgivning (BEK nr. 1010 af 22/09/2014), og formes efter de fire klare mål som Aftalen
om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser introducerede.
Det betyder at afsættet for kvalitetsarbejdet i høj grad har fokus på at sikre en positiv
udvikling hvor:
Mål 1

Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse

Mål 2

Flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse

Mål 3

Elever udfordres så de bliver så dygtige som de kan

Mål 4

Tilliden til og trivslen på erhvervsskolen styrkes

SOSU Nykøbing Falsters kvalitetssystem omfatter på denne baggrund både procedurer
for evaluering af specifikke områder og løbende informationsindsamling. Skolens
procedurer for informationsindsamlingen skal sikre at det løbende er muligt at
dokumentere hvilke resultater der er opnået, herunder at gøre det muligt at
dokumentere resultatet af indsatsen for at opfylde de fire klare mål.
Informationsindsamlingen består af
Mål 1

Monitorering af indsatsen for at øge antallet af elever direkte fra 9. og
10.klasse ved at


Måle antallet af elever på introduktionsforløb (EASY A)



Måle antallet af elever der søger ind på GF1 (Uddannelsesstatistik)



Undersøge elevgrundlaget for optagelse og anvendelsen af facebook til
rekruttering af de unge elever. (Danmarks statistik)

Mål 2

Monitorering af indsatsen for at flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse
ved at


Måle fuldførelsesprocenten for alle afsluttede hold. Analyserer årsager til
frafald. (EASY A, forløbsstatistikken)

Mål 3

Mål 4



Måle antallet af GF2 der overgår til HF (EASY A)



Måle antallet af GF1 der overgår til GF2 (EASY A)

Monitorering af at elever udfordres så de bliver så dygtige som de kan


Måle antallet af elever på talentspor og ekspertniveauer (EASY A)



Måle antallet af eux-elever (EASY A)



Måle beskæftigelsesfrekvensen (Uddannelsesstatistik.dk)



Måle karaktergennemsnit (EASY A)

Monitorering af at tilliden til og trivslen på erhvervsskolen styrkes


Elevtrivselsundersøgelse (ETU, samarbejde med Ennova)



Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)



Egne målinger af elevtilfredsheden (Enalyzer)

Derudover udfører vi MTU og APV (i samarbejde med Ennova), arbejder årligt aktivt med
Handleplan for øget gennemførsel, indberetter til Danske SOSU-skoler hvert kvartal,
udformer kvartalsrapporter til bestyrelsen og analyserer løbende hvorledes belastninger
og placeringen af denne distribueres på antallet af medarbejdere.
Kvalitetsarbejdet er forankret i Staben, hvor der systematisk indsamles ovenstående
data som benyttes til at måle hvor langt SOSU Nykøbing Falster er nået i forhold til
målsætningerne. Aktualiteten af kvalitetsarbejdet sikres ved skolens deltagelse i ESBnetværket samt deltagelse i øvrige SOSU-skolenetværk. Validiteten af data sikres ved
at styrke samarbejdet mellem den administrative gruppe og staben således at kvaliteten
af skolens egne data nøje følges ved både at monitorere og aktivt arbejde med
hvorledes der arbejdes med kvalitetens af de data der indhentes.

