Procedurer for løbende informationsindsamling
SOSU Østjylland indsamler løbende kvantitative og kvalitative data for at dokumentere og vurdere skolens
resultater og kvalitetssikre skolens uddannelser.
Informationsindsamlingen retter sig særligt mod at kunne belyse skolens indsatser for rekruttering, trivsel og
tilfredshed og gennemførelse. På baggrund af de indsamlede informationer iværksættes indsatser, der skal
få flere til at vælge en af skolens uddannelser, skabe trivsel blandt eleverne og højne kvaliteten i
undervisningen, forbedre samarbejdet med praktikvirksomheder og mindske fravær og frafald.
Skolens informationsindsamling består af en række elementer, der også indgår i skolens årlige selvevaluering.
Resultaterne af skolens informationsindsamling offentliggøres på skolens hjemmeside løbende og senest,
hvert år inden 1. marts.
Virksomhedstilfredshedsundersøgelse
SOSU Østjylland gennemfører årligt den nationale Virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen
gennemføres i samarbejde med ESB-netværket og med Ennova som databehandler.
Alle praktikansvarlige med elever tilknyttet SOSU Østjylland modtager et elektronisk spørgeskema og opfordres til at deltage.
VTU gennemføres årligt i efteråret (september/oktober).
De lokale uddannelsesudvalg orienteres om undersøgelsen inden og får præsenteret resultaterne efterfølgende.
Uddannelseschefer på SOSU Østjylland laver en handlingsplan.
Resultaterne og handlingsplanen præsenteres for bestyrelsen.
Resultatet af Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen indgår i skolens årlige selvevaluering.
Elevtrivselsundersøgelse
SOSU Østjylland gennemfører årligt den nationale Elevtrivselsundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres
med Undervisningsministeriet som databehandler.
Alle elever der er på skolen i undersøgelsesperioden deltager i undersøgelsen.
ETU gennemføres årligt i november.
Alle klasser skemalægges med ETU i én lektion i november. Underviseren sørger for at alle elever opfordres
til at deltage. Elever der er fraværende på dagen, får mulighed for at deltage en anden dag.
Elevrådet orienteres om undersøgelsen inden og får præsenteret resultaterne efterfølgende.
Uddannelseschefer og uddannelsesledere præsenterer resultaterne for lærerne og laver en handlingsplan.
Resultaterne og handlingsplanen præsenteres for skolens bestyrelse.
Resultatet af Elevtrivselsundersøgelsen indgår i skolens årlige selvevaluering.
Undervisningsevaluering med mere
SOSU Østjylland evaluerer undervisningen på alle uddannelser og laver løbende ændringer og forbedringer.
Undervisningsevalueringen foregår i klassen mellem eleverne og underviseren.
Målet med undervisningsevalueringen er at vurdere undervisning, arbejdsformer og tilrettelæggelse samt,
hvordan undervisningen understøtter uddannelsens formål og, hvordan undervisningen understøttes af skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag.
Undervisningsevalueringen samles af uddannelseslederen, der tager initiativ til eventuelle handlinger.
Resultatet af Undervisningsevalueringen indgår i skolens årlige selvevaluering.

SOSU Østjylland laver løbende informationsindsamling i forbindelse med gennemførsel og evaluering af undervisning og projekter, til brug for rekruttering og markedsføring samt vejledning og fastholdelse.
For eksempel:
- Evaluering af brobygnings- og introduktionskurser
- Opstartsundersøgelse på grundforløbet
- Fokusgruppeinterviews med elever, undervisere og praktikansvarlige
- Frafaldsforebyggende undersøgelse til studievejledning
Udvalgte resultater kan indgå i skolens selvevaluering og eventuelt offentliggøres på skolens hjemmeside.
Evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne
Alle kursister evaluerer AMU-kurserne i Viskvalitet.dk. Skolens resultater fra Viskvalitet.dk offentliggøres
hvert kvartal på skolens hjemmeside.
Uddannelseslederen og underviserne følger op på evalueringerne løbende og tager initiativ til ændringer og
forbedringer på baggrund af evalueringerne.
Nøgletal og statistik
Nøgletal fra Undervisningsministeriets Databank vedrørende overgang til uddannelse og studietid og fuldførelsesprocent offentliggøres årligt på skolens hjemmeside.
En opgørelse over gennemførelse og frafald fra Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik.dk offentliggøres sammen med andre relevante tal på skolens hjemmeside, hvert år inden den 1. marts.
Statistik fra Uddannelsesstatistik.dk og fra skolens egne administrative systemer indgår i skolens løbende
kvalitetsudvikling og i skolens årlige selvevaluering.
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