Selvevaluering 2019
Pædagogisk assistentuddannelse
Af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kap. 2, §7 stk. 2 (BEK nr 1619 af 27/12/2019) fremgår det, at
skolen skal gennemføre en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens
tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. Institutionens procedurer for
selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af
institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen med henblik på at vurdere institutionens
resultater i forhold til skolens mål.
Skolens selvevaluering omfatter området undervisningsevaluering. Uddannelsesforløbene er struktureret i
profilforløb, og selvevalueringer tager afsæt i de systematiske evalueringer af uddannelsens profilforløb.
Skolen har en strategisk målsætning om at fremme en systematisk evalueringskultur, og
profilforløbsevalueringerne er et væsentligt bidrag til denne systematik.
På Københavns Professionshøjskole er arbejdet med strategi og kvalitet integreret. Medarbejdere og ledere
arbejder med strategi og kvalitet hele året for at skabe fremragende undervisning. Det er indsatsen i løbet
af året, som driver udviklingen i kvaliteten og understøtter strategien.
På den pædagogiske assistentuddannelse består det løbende kvalitetsarbejde bl.a. af arbejdet med
profilforløbsevalueringer. For hvert profilforløb gennemføres en evaluering i form af en anonym
spørgeskemaundersøgelse og en mundtlig dialog, hvor holdet får lejlighed til at uddybe og nuancere
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Evalueringen gennemføres af to koordinatorer, som bringer
væsentlige pointer fra evalueringen med ind i planlægningsprocessen i det team, der er organiseret
omkring holdet samt videre til ledelsen.
Uddannelsen er struktureret med fire profilforløb:
•
•
•
•

Intromodul: Alsidig personlig udvikling
Profilforløb1: Natur og udeliv og science
Profilforløb 2: Krop, sanser og bevægelse
Afslutningsmodul: Kultur, æstetik og fællesskab

Evalueringerne har fokus på
•
•
•
•
•

Forskellige studieaktiviteters bidrag til opnåelse af læringsudbytte
Sammenhæng på uddannelsen
Feedback og vejledning
Relevans og praksiskobling
Trivsel på uddannelsen

Væsentlige generelle pointer fra profilforløbsevalueringerne i 2019
Intromodul: Alsidig personlig udvikling
Eleverne er særlig positive ifht. den første introdag og introduktionen til fagene. 96% angiver at de i høj
grad eller i nogen grad har fået et godt indtryk af organiseringen og indholdet på uddannelsen i løbet af
introforløbet. 39% angiver at besøg af den faglige organisation fungerede særlig godt, og 48% angav, at
arrangement med venskabsklassen fungerede særlig godt. 96% er helt eller delvis enig i at de kan bruge
den feedback, de har fået fra lærerne på dette modul.

Profilforløb1: Natur og udeliv og science
Eleverne angiver, at de forskellige studieaktiviteter øvelser, feedback fra underviser, vejledning og
gruppearbejde bidrager positivt til læringsudbyttet. 89% af eleverne svarer, at de i høj grad eller i nogen
grad har oplevet sammenhæng mellem fagene på profilforløbet og 94% af eleverne vurderer, at de har fået
en god indføring i at arbejde på tværs af fag. 94% er helt eller delvis enige i, at de kan bruge den feedback,
de har fået fra lærerne.
Profilforløb 2: Krop, sanser og bevægelse
85% angiver at profilforløbet i høj grad eller i nogen grad har udviklet evnen til at igangsætte pædagogiske
aktiviteter. 89% af eleverne svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har oplevet sammenhæng mellem
fagene på profilforløbet. 90% er helt eller delvis enige i, at de kan bruge den feedback, de har fået fra
lærerne. 20% er ikke helt trygge ved at stille spørgsmål i undervisningen.
Afslutningsmodul:
43% angiver at de er delvist uenige i, at opgaverne har været jævnt fordelt hen over profilforløbet. 100%
erklærer sig helt eller delvist enige i at der er god sammenhæng mellem fagene på profilforløbet.
100% angiver at de er helt eller delvist enige i, at der er god sammenhæng mellem det, de har lært på
uddannelsen, og jobbet som pædagogisk assistent.
Vurdering af resultater
Skolen har stort fokus på feedback og sammenhæng i uddannelsen. Resultater for disse punkter er derfor
fremhævet i evalueringen. Overordnet set er eleverne meget glade for den feedback, lærerne giver dem. I
den mundtlige dialog giver eleverne udtryk for, at de er særlig glade for den feedback, de får 1-1 og som
har fokus på, hvordan de fremover kan arbejde med deres progression. Evalueringerne viser, at eleverne
oplever god sammenhæng i uddannelsen. Skolen har ligeledes fokus på den gode studiestart, og her viser
evalueringerne, at der er stor tilfredshed med de fleste af aktiviteterne i introforløbet, men også at nogle af
aktiviteterne vurderes som mindre velfungerende. Uddannelsens relevans vurderes meget positivt. På
enkelte hold er der nogle elever, som ikke føler sig trygge ved at stille spørgsmål i undervisningen.
Derudover efterlyser eleverne en mere jævn fordeling af opgaverne på de enkelte profilmoduler.
Evaluering af profilforløbsevalueringerne
Indførelsen af profilforløbsevalueringer startede så småt i 2017, og i løbet af 2018 og 2019 er der kommet
systematik i evalueringerne. Efterhånden som skolen har fået nogle erfaringer med evalueringerne, er der
foretaget en tilpasning af spørgsmålene i dialog med eleverne og i overensstemmelse med Københavns
Professionshøjskoles kvalitetsstrategi. Bl.a. er der fremover mere fokus på koblingen til praksis i
evalueringerne. Evalueringen af afslutningsforløbet er udfordret af, at eleverne på dette tidspunkt er meget
fokuserede på eksamen og derfor ikke er så motiverede for at gå i dybden med en evaluering.
Opfølgning på selvevalueringens resultater
Resultaterne fra selvevalueringen indgår i den årlige status på strategiarbejdet og kvalitetsarbejdet. Elever,
medarbejdere og ledelse er involveret i arbejdet med resultaterne fra selvevalueringen, som udmøntes i
uddannelsens handlingsplan for det kommende år. Handlingsplanen er struktureret i forhold til de fire klare
mål for erhvervsuddannelserne herunder elevtrivsel, gennemførelse og læringsudbytte.

