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Kvalitetssystem på Campus Bornholm 
 
På Campus Bornholm arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling af skolens uddannelser og drift.  

Vores mission er:  

Campus Bornholm udbyder det bredest mulige felt af attraktive ungdoms-, voksen- og efteruddannelser af høj kvalitet i et inspirerende, dynamisk og 
udviklende læringsmiljø, der skaber værdi for mennesker og samfund. 

 
Campus Bornholm bygger på de enkelte uddannelsers kvalitet og mangfoldighed, således at vore elever og kursister bliver en del af ét samlende 

skolefællesskab med attraktive tværgående faglige, sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter. 
 

 

Formålet med kvalitetsarbejdet på Campus Bornholm er at bidrage til den systematiske, kontinuerlige kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne og 

undervisningen samt Campus Bornholms organisation og medarbejder. 

I kvalitetssystemet, som årligt revideres, beskriver vi: 
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Årshjul og løbende informationsindsamling på Campus Bornholm 
Campus Bornholms samler løbende forskellige information ind. Informationsindsamlingen skal sikre, at skolen kan dokumentere resultater af indsatsen for 

at øge elevernes gennemførelse. Data fra informationsindsamlingen analyseres og indgår i selvevalueringsrapporter, årsrapport mv. 

På hjemmesiden findes link til de offentliggjorte resultater af informationsindsamlingen: https://campusbornholm.dk/om-campus-

bornholm/kvalitetsarbejde/ 

 

Løbende informationsindsamling JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Søge- og optagetal til EUD (intern statistik)             

Søge- og optagetal til GYM (intern statistik)             

Tilmeldingstal FTU (UUBornholm)             

Aktuelle elevtal - EUD og GYM             

Intern frafaldsopgørelse – EUD og GYM (intern opgørelse)             

Frafalds- og fastholdelsesstatistik EUD og GYM (UVM-statistik)             

Elevtrivselsundersøgelse – EUD (UVM-statistik)             

Elevtrivselsundersøgelse – GYM (UVM-statistik)             

Undervisningsmiljøvurdering – EUD og GYM – ulige år (intern)             

Undervisningsevalueringer – EUD grundforløb (intern)             

Undervisningsevalueringer – EUD hovedforløb (intern)             

Undervisningsevalueringer – GYM (intern)             

Karakterer – GYM (UVM-statistik)             

Praktikpladser, indgåede uddannelsesaftaler  (UVM-statistik)             

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse – EUD (UVM-statistik)             

https://campusbornholm.dk/om-campus-bornholm/kvalitetsarbejde/
https://campusbornholm.dk/om-campus-bornholm/kvalitetsarbejde/
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Professionel Kapital – lige år (GL/Frontavenue)             

Arbejdspladsvurdering APV – ulige år (Defgo)             

Medarbejderudviklingssamtaler (intern)             

 

Rapporter og indberetninger 

 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Selvevaluering og opfølgningsplan EUD             

Selvevaluering og opfølgningsplan GYM             

Resultater for løbende informationsindsamling offentliggøres             

Årsrapport og ledelsesberetning             

Resultatkontrakt             

 

 

Løbende 
informations-

indsamling

Selvevaluerings
-rapporter

OpfølgningsplanerÅrsrapport 
Resultatkontrakt

Fastsættelse af 
kvalitetsmål og 

indsatser
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Anvendelse af data – Opfølgning på den løbende informationsindsamling 
Herunder beskrives hvilke data der opgøres af hvem, hvordan data opgøres og hvor de indgår. 

Data Hvem opgør data? Hvordan opgøres data? Hvor indgår data? 

Søge- og optagetal til 
EUD (intern statistik) 

Udd. adm. 

Søgetal fra optagelse.dk 
hentes og indskrives i 
oversigt i mappen V:\Elevtal  

Selvevaluering 
Årsrapport 
Planlægning og økonomi 
Resultatlønskontrakt 

Søge- og optagetal til 
GYM (intern statistik) 

Tilmeldingstal FTU 
(UUBornholm) 

Kvalitet 

UU Bornholm udarbejder en 
oversigt over Fælles 
Tilmelding til 
Ungdomsuddannelserne 
(FTU) 

Planlægning og økonomi 
Resultatlønskontrakt 

Aktuelle elevtal - EUD og 
GYM 

Udd. adm. 

Opgøres månedligt og 
indskrives i oversigt i mappen 
V:\Elevtal 
 

Selvevaluering 
Planlægning og økonomi 
 

Intern frafaldsopgørelse 
– EUD og GYM (intern 
opgørelse) 

Udd. adm 
Kvalitet 

Udarbejdes på baggrund af 
aktuelle tal i Lectio. 
Elever, der skifter 

uddannelse på Campus 

Bornholm, ikke indgår i 

frafaldsopgørelsen.  

 

Selvevaluering 
Resultatlønskontrakt 
Bestyrelse 

Frafalds- og 
fastholdelsesstatistik 
EUD og GYM (UVM-
statistik) 

Kvalitet 

Udarbejdes efter STUK’s 
vejledning til udarbejdelse af 
årsrapport 
https://uddannelsesstatistik.
dk/Pages/Topics/26.aspx 
 
https://uddannelsesstatistik.
dk/Pages/Topics/6.aspx 

Direktionsrapport 
Selvevaluering 
Årsrapport 

Elevtrivselsundersøgelse 
– EUD (UVM-statistik) 

Kvalitet 

Gennemføres i hht. UVMs 
anvisninger. 
https://uddannelsesstatistik.
dk/Pages/Topics/28.aspx 
 
https://uddannelsesstatistik.
dk/Pages/Topics/6.aspx 
 

Ledelse/lærere/elever 
Selvevaluering 
Planlægning og økonomi 
Resultatlønskontrakt 

Elevtrivselsundersøgelse 
– GYM (UVM-statistik) 

Undervisningsmiljøvurde
ring – EUD og GYM – 
ulige år (intern) 

Kvalitet 

Gennemføres i hht. lovkrav 
https://uddannelsesstatistik.
dk/Pages/Topics/28.aspx 
 
https://uddannelsesstatistik.
dk/Pages/Topics/6.aspx 
 

Ledelse/lærere/elever 
Selvevaluering 
 

https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/vejledning/Sider/M%C3%A5ls%C3%A6tningStatistik.aspx
https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/vejledning/Sider/M%C3%A5ls%C3%A6tningStatistik.aspx
https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/vejledning/Sider/M%C3%A5ls%C3%A6tningStatistik.aspx
https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/vejledning/Sider/M%C3%A5ls%C3%A6tningStatistik.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/26.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/26.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/6.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/6.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/6.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/6.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/6.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/6.aspx
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Undervisningsevaluering
er – EUD grundforløb 
(intern) 

Kvalitet 
Ny systematik skal 
udarbejdes 

Ledelse/lærere/elever 
 

Undervisningsevaluering
er – EUD hovedforløb 
(intern) 

Kvalitet 
Gennemføres inden 
afslutning af hovedforløb 

Ledelse/lærere/elever 
 

Undervisningsevaluering
er – GYM (intern) 

Uddannelsesledelse 
/lærere via Lectio 

Systematik skal revideres Ledelse/lærere/elever 
 

Karakterer – GYM (UVM-
statistik) 

Kvalitet 

Udarbejdes efter STUK’s 
vejledning til udarbejdelse af 
årsrapport 
https://uddannelsesstatistik.
dk/Pages/Reports/1693.aspx  
 
 

Selvevaluering 
Årsrapport 

Praktikpladser, indgåede 
uddannelsesaftaler  
(UVM-statistik) 

Praktikcenter 
Udarbejdes efter STUK’s 
vejledning til udarbejdelse af 
årsrapport 

Selvevaluering 
Årsrapport 

Virksomhedstilfredsheds
undersøgelse – EUD 
(UVM-statistik) 

Kvalitet 

Gennemføres i hht. UVMs 
anvisninger  
https://uddannelsesstatistik.
dk/Pages/Reports/172.aspx 
 

Selvevaluering 
Årsrapport 

Professionel Kapital – lige 
år (GL/Frontavenue) 

Kvalitet 

GLs koncept, Frontavenue 
dataindsamling 
 

Samarbejdsudvalg og 
arbejdsmiljøorganisation 
Årsrapport 
 
 

Arbejdspladsvurdering 
APV – ulige år (Defgo) 

Daglig 
arbejdsmiljøleder 

Defgo 
Arbejdsmiljøorganisation 

Medarbejderudviklings-
samtaler (intern) 

Ledelse Lokale metoder Medarbejderudvikling 

 

 

 

 

 

 

  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1693.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1693.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/172.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/172.aspx
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Selvevalueringsrapporter 
På hhv. EUD og GYM udarbejdes årligt en selvevalueringsrapport på baggrund af den løbende 

informationsindsamling. 

Selvevalueringsrapporterne drøftes og behandles af udvalg af medarbejdere, ledelse og elever og indeholder 

som minimum disse temaer: 

EUD: 

De 4 klare mål: 

Mål Kvalitetsindikatorer 

1. Flere elever skal vælge EUD direkte efter 9. 
eller 10. klasse 

  Søgetal 

 Frafald på GF1, GF2 og HF 

 Frafald fra GF2 til HF 

 Frafald fra uddannelsesstart til HF 

 ETU 

 VTU 

2. Flere skal fuldføre EUD 
 

3. EUD skal udfordre alle elever, så de bliver så 
dygtige, som de kan 
 

4. Tillid og trivsel skal styrkes 
 

Egne indsatser 
 

 

 

 

GYM: 

Mål Kvalitetsindikatorer 

1. Udfordre alle elever uanset social baggrund, 
så de bliver så dygtige, som de kan 

 

 Løfteevne 

 Fagligt niveau 

 Fravær 

 Eksamensresultater 

 Socioøkonomisk referencer 

 Overgang til videregående uddannelser 

 Frafald 

 ETU 

2. En større andel af studenterne skal 
påbegynde en videregående uddannelse 

 

3. Trivsel skal styrkes 
 

Egne indsatser 
 

 

 

 


