ErhvervsUddannelsesCenter

Nordvestsjælland

Kvalitetssystemet for de gymnasiale uddannelser
Kvalitetssystemet er en del af skolens samlede kvalitetssystem.

EUC Nordvestsjælland kvalitetssystemet bygger på en lang række undersøgelser, der har til formål at
afdække hvor der kan forbedres og hvor vi opnår tilfredsstillende resultater.
Eksempler på undersøgelserne er: Elever og kursister evaluerer undervisningen, spørgeskemaer om
elevtrivsel til alle elever i skoleafdelinger eller områder, spørgeskema om medarbejdertrivsel til samtlige
medarbejdere og undersøgelse af relationen til udvalgte virksomheder.
I det følgende beskrives nærmere hvorledes kvalitetsudvikling og resultatvurdering udmøntes på skolens
to gymnasiale uddannelser: hhx og htx.

Den ledelsesmæssige organisering
EUC NVS er organiseret efter linieprincippet, som det fremgå af organisationsplanen, som er tilgængelig
på skolens hjemmeside (www.eucnvs.dk).
Skolens direktør har det strategiske ledelsesansvar og det overordnede pædagogiske ansvar.
De gymnasiale uddannelser er ledelsesmæssigt underlagt vicedirektøren, som har et koordine-rende og
overordnet ansvar for de gymnasiale afdelinger.
De gymnasiale uddannelser på EUC NVS består af én afdeling med hhx og htx i Holbæk samt af én
afdeling med hhx og htx i Kalundborg. Til hver af afdelingerne er der knyttet en fuldtids ansat rektor, der
refererer til vicedirektøren. Rektorerne har det daglige pædagogiske, personalemæssige, kvalitetsmæssige og økonomiske ansvar for afdelingen.

Sammenhængen til skolens værdigrundlag
Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag er der udarbejdet et fælles pædagogisk grundlag for undervisningen på EUC Nordvestsjælland - målet er at skolens undervisning er af høj faglighed og at den
foregår i et konstruktivt og dynamisk undervisningsmiljø, der er præget af:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Engagement
Ansvarlighed
Aktivitet
Arbejdsglæde
Dialog
Åbenhed
Fornyelse

I dette læringsmiljø skal varierede og differentierede læringsprocesser udvikle personlige, faglige og sociale kompetencer hos den enkelte elev/studerende/kursist.
Med udgangspunkt i dette fælles pædagogiske grundlag er der fastlagt en strategi for den pædagogiske udvikling for de gymnasiale afdelinger, hvor der er beskrevet hvilke indsatsområder, som der vil være
særlig opmærksomhed på. Der er valgt følgende tre:

1. udvikling af elevernes studiekompetence
2. styrke fagligheden
3. styrke fagsamarbejdet.
Det overordnede pædagogiske grundlag, afdelingernes pædagogiske grundlag og indsatsområder fremgår af skolens hjemmeside.

Selvevaluerings gennemførelse, hyppighed og opfølgning
Undervisningen skal løbende evalueres, så elever, lærere og skolens leder informeres om udbyttet af
undervisningen. Evalueringen skal bl.a. vise den enkelte elevs styrker og svagheder og give grundlag for
at justere undervisningen.
Den løbende evaluering kan foregå på forskellige måder, men alle lærere skal mindst én gang hvert
skoleår evaluere på baggrund af et skriftligt spørgeskema med klassen. Evalueringen følges op af en
samtale mellem klassen og læreren, hvor det aftales hvilke indsatser der skal ske for undervisningen,
det sociale liv og andre område som evalueringen har vist kunne forbedres. Den enkelte lærer orienterer
afdelingslederen om evalueringsresultaterne og aftaler om indsatserne.
Resultaterne af evalueringerne kan inddrages i de obligatoriske medarbejderudviklingssamtaler.
Når eleverne får de årlige karakterer, er der mulighed for hver elev, at få en samtale med den enkelte
lærer og få karakteren forklaret, samt aftale hvorledes karakteren evt. kan forbedres.

Team
Der er sammensat lærerteam, der omfatter grundforløb og studieretningerne. Teamene har som en del af
sine opgaver at beskrive i studieplanen hvorledes følgende krav opfyldes:
»»
»»
»»
»»
»»

progression i undervisningen og det skriftlige arbejde
varierede undervisningsformer
fagsamarbejde
forskellige evalueringsformer ifm. undervisningen og det skriftlige arbejde
evaluere for at sikre at det beskrevne bliver gennemført i praksis og foretage eventuelle justeringer.

Elevtrivselsundersøgelse
Hvert år gennemføres en elevtrivselsundersøgelse med en lang række spørgsmål bl.a. om undervisningen, skolemiljøet, administrationen, kantinen og ledelsen. Resultaterne forelægges interessenterne og
der fastsættes indsatsområder. I processen med opstilling af indsatsområder indgår lærerne, eleverne og
andre som påvirkes af indsatsområderne. En tilsvarende elev-undersøgelse gennemføres på en række
hhx og htx uddannelser, således at der kan opstilles benchmarking resultater. Resultater og indsatsområder fremgår af skolens hjemmeside.
I gymnasieområdets pædagogiske grundlag er beskrevet indsatsområder eller nøgleområder jf. afsnittet
om sammenhæng til skolens værdigrundlag. Hver rektor er ansvarlig i samarbejde med afdelingens team

for at fastlægge kvalitetsmål på baggrund af indsatområderne, evaluere på resultaterne og eventuelt
opstille nye indsatsområder i forhold til de tre fokusområder.

Censorindberetninger
Eventuelle censorindberetninger behandles efter den gældende procedure, hvor eksaminator udtaler
sig og skolen herefter besvarer indberetningen. Hvis indberetningen har påpeget fejl eller andet som skal
medføre en ændret praksis, så orienteres først den lærer det vedrører og siden formidles det videre til de
relevante lærere og teams på de tre afdelinger.
Undervisning – og arbejdsformer
Det er nærmere beskrevet i studieplanen hvorledes overgangen fra folkeskole til gymnasium understøttes gennem valg af undervisningsformer, -indhold og arbejdsformer.
Studieplanen vil tilsvarende belyse hvorledes undervisnings og arbejdsformer understøtter uddannelsens
formål, herunder sammenhæng med de aktuelle behov og erfaringer i de videregående uddannelser.
Lærernes kvalifikationer
Det fremgår af EUC Nordvestsjællands kompetencestrategi at skolen ønsker kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere. På baggrund af den overordnede strategi har gymnasie-afdelingerne formuleret en kompetencestrategi, hvor det fremgår hvilke indsatsområder der er valgt for de kommende
skoleår.
Erfaringer med overgang og fordeling til de videregående uddannelser
Både hhx og htx er studieforberedende uddannelser og skolen er interesseret i at have en dialog med de
videregående uddannelser om gensidige forventninger. En del af dialogen foregår uformelt f.eks. gennem vores egen studievejledning, Studievalg Sjælland og besøg af Uddannelseskaravanen. Der er desuden været afholdt formelle møde med flere universiteter bl.a. CBS, DTU og SDU, hvor der blev diskuteret
om hhx og htx undervisning - og arbejdsformer havde sammenhæng med de videregående uddannelser
samt erfaringsudveksling om eleverne overgang til de videregående.
Opfølgningsplaner
Afdelingslederen er ansvarlig for hvert år at udarbejde én opfølgningsplan på baggrund af resultater fra
den fælles elevtrivselsundersøgelse. Der kan indgå resultater fra andre under-søgelser.
Opfølgningsplanen skal afdække hvilke ændringer og hvilken udvikling der ønskes.
Opfølgningsplanen forelægges til udtalelse hos lærerne, eleverne og andre som indgår i planen. Planen
skal være operationel med beskrivelse af mål, aktiviteter, tidsfrister og ansvar og skal offentliggøres på
hjemmesiden.

