
 

 

   

 

 De gode historier 
Fortællinger om god praksis indsamlet i 

forbindelse med Qual4T2 pilotprojektfasen med 

fokus på kvalitet i lærerteamsamarbejde på 

erhvervsskoler. 

 

‘Hver gang vi har nået et mål, fejrer vi det og skriver det 

på et flag, så vi kan se det hver dag. Synet af denne 

guirlande gør os glade og motiverer os i vores arbejde – 

og den bliver længere og mere farverig for hver måned, 

der går…’  
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Introduktion 
 

Pilotfasen i dette projekt har fundet sted i 5 europæiske lande, nemlig i de 5 QUAL4T2 partneres 

organisationer fra august 2017 til juni 2018. Pilotfasen formål har været at teste de værktøjer, 

som er blevet udviklet i QUAL4T2-projektet, og der er således blevet indsamlet værdifuld feedback 

fra de involverede undervisere. 

 

Omkring 13 teams og over 285 undervisere fra ROC Landstede (NL), Politeknika Ikastegia Txorrieri 

(ES), IDEC (EL), CIOFS-FP (IT), Køge Handelsskole (DK) har været direkte involveret i aktiviteter i 

pilotprojektfasen og der er har været rig mulighed for de involverede til at diskutere og teste 

materialerne og dele erfaringer. Både kvalitetsguiden og værktøjskassen med 17 værktøjer er 

blevet testet i egne organisationer og i nogle tilfælde også i andre organisationer.  

 

Det er således denne feedback fra lærerteams kombineret med vores facilitatorers møder, som 

danner grundlaget for denne samling af god praksis, tips og overraskelser. Her ses altså projektets 

indflydelse på de deltagende organisationer!  

 

I denne samling af gode historier rejser vi gennem erhvervsskoler fra 5 forskellige europæiske 

lande (Holland, Spanien, Italien, Danmark og Grækenland) og hører om erfaringerne fra de 

enkelte lærerteams. Vi hører om frustrationerne, hvis noget ikke går som forventet og vi deler 

begejstringen, når noget bliver en succes… Nyd disse værdifulde fortællinger om teams, der 

rykker sig fremad mod endnu bedre kvalitet i erhvervsskolesektoren.   

 

Hvis du er underviser og efter at have læst dette, gerne vil arbejde for at styrke kvaliteten i 

teamsamarbejde på din egen skole – så kig på værktøjerne på www.qual4t-project.org. 

 

QUAL4T2 står for ‘Further Quality Improvement for VET, guiding teacher Teams in Europe in 

strategic planning’. Projektet, der varer 2,5 år finansieres af Erasmus+ programmet inden for 

EACEA. Projektpartnernes mål er at medvirke direkte til en forbedring af kvalitetssystemer i 

europæiske institutioner – ved at investere i lærernes professionalisme og opnå højere effektivitet 

og involvering af lærere i strategisk kvalitetsplanlægning. Det er projektets sigte at hjælpe lærere 

med en videre professionalisering inden for dette specifikke emne.  

 

Denne samling af gode historier indeholder – ud over denne introduktion – fem kapitler med 

caseportrætter fra partnerorganisationerne, dvs. Partnerlandene. I slutningen af hvert kapitel 

opsummeres succeser og faldgruber, og hele samlingen afsluttes med en epilog.   

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte 

partnere via projektets hjemmeside.  

 

  

http://www.qual4t-project.org/
http://www.qual4t-project.org/


  

   

 

4 

The project Qual4T2 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the  author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. You are free to share, use and adapt this publication, given appropriate credit to Qual4T2 project. 
QUAL4T2 project number 2016-1- NL01-KA202- 022885, Erasmus+ program, call 2016, website www.qual4t-project.org 

 

 

 CASE PORTRAIT – ROC Landstede in the Netherlands   

CASEPORTRÆT – ROC Landstede, Holland   

 

Samarbejde gjorde en forskel! 
 

Vi ved alle, at teams inden for undervisningsverdenen er forskellige, og det er omdrejningspunktet 

for den hollandske fortælling om teams på erhvervsskoler. Forskellige teams, forskellige måder at 

arbejde på, forskellige ønsker om modeller og støtte… I dette kapitel følger vi 52 lærerteams fra 

Landstede på deres vej.  

 

Første eksempel er lærerteamet bag sportsuddannelsen. Dette team har sin egen unikke kultur. 

Generelt er lærerne i teamet gode til at handle, de er direkte i deres feedback og der er en åben 

atmosfære i teamet. Teamet bryder sig ikke om lange møder, hvis der ikke er behov for dem. Der 

er fem teams, der er involveret i sportsuddannelsen.  

 

Da mange af teammedlemmerne er handlingsmennesker og ikke så vilde med at lave 

papirarbejde, er det få af dem med særlig ekspertise, der tager sig af det og af teamplanen. 

Planen for dette år var fyldt med mål og aktiviteter. Selv om der også var opstillet planer for 

evaluering og at det passede ind i teamenes kultur at evaluere progressionen, så var der ingen 

opfølgning eller opdatering af teamplanen i pilotfasen. Her skete der fremskridt, da en del 

teammedlemmer deltog i en workshop og fik en større forståelse for, hvad der skal til, når der 

udformes en teamplan – men der var stadig mulighed for en videreudvikling  

 

Stolthed 
Derfor blev der udviklet en ny strategi for at 

få alle lærere til at komme med inputs til den 

nye teamplan. Facilitatorerne lavede en 

plakat med 4 punkter med overskrifterne: 

“Jeg er stolt af”, “Hvad kunne være bedre?”, 

“Hvad skal forbedres?”, “Min ambition for 

teamet er”. Hvert af de fem teams’ plakater 

blev hængt op i vinduerne på teamenes 

kontorer og i gennem en uge blev alle 

teammedlemmer opfordret til både at og 

læse og at deltage aktivt.  

         

God praksis:  

Ægte teamwork 

 

Foto 1: Et sportsteam-kontor i Zwolle 

http://www.qual4t-project.org/
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Lærerne kunne i ugens løb sætte Post-its med deres kommentarer under et af de punkter på 

plakaten – og der kom mere end 150 post-its fra medlemmerne af de fem teams! Disse 

kommentarer blev omdrejningspunkt for diskussioner i kaffepauserne – og stadig havde der ikke 

været afholdt et formelt møde.  

 

Næste step var, at medarbejdere som arbejder med 

kvalitet på skolen renskrev alle kommentarerne i et 

Word dokument, så de kunne bruges af hvert enkelt 

team på det første reelle møde. 

 

Det første møde var et arbejds- og diskussionsmøde 

sammen med medarbejdere med særlig ekspertise 

inden for uddannelsesmæssige emner, så som 

studieretning, certificering, praktikpladser, elevtrivsel 

og frafald. Den gamle teamplan blev først opdateret 

af disse teammedlemmer, da målene i den ikke var 

opdaterede.                  

Spørgsmålene var: Hvad er der blevet gjort? Hvilke synlige aftryk har vi? Hvad skal 

implementeres? Hvilke mål er stadig åbne og hvorfor? Er tingene ændret til det bedre? Ved at 

evaluere på denne måde blev den gamle teamplan mere eller mindre gjort færdig. Der, hvor der 

stadig manglede handlinger, blev der sat deadlines før sommerferien for at sikre progression. 

 

Prioritering 
Så, hvordan fortsætter den hollandske historie om pilotprojektfasen? På en anden workshop var 

der inviteret lærere fra 24 forskellige teams til at gruppere alle inputs med samme emne, hvilket 

ledte til et første forslag til mål. Aktiviteten var med til at skabe fokus. Facilitatoren opfordrede 

også deltagerne til at begrænse antallet af mål til fra 3 til 6 mål, afhængig af planens længde 

(højest 6 mål for en 2-årig plan). Derefter blev der lavet 

et første udkast til formulering af et SMART mål og 

skrive det som en overskrift på en ny plakat med alle 

aktiviteterne listet under overskriften på Post-its. 

 

Selve aktiviteterne blev markeret for at vise, hvor 

vigtige de var (++, +, +-, -, --). Post-its med høj 

prioritering blev sat højere op på plakaten i løbet af 

diskussion. Næste step var at sætte de vigtigste mål til 

venstre og de mindre vigtige til højre. Alt dette skete i 

en dynamisk atmosfære.  

 

    

       

Foto 2: Arbejde i sportsuddannelsesteamet i Zwolle 

Foto 3: Lærere fra to teams i Raalte arbejder  

http://www.qual4t-project.org/
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Tiden er nu kommet til at formalisere årsplanen ved at sætte alt udført arbejde ind i et formelt 

format. I løbet af pilotfasen i Holland fandt vi ud af, at det at finde den rigtige model også er 

afhængigt af teamets kultur. I teams som ICT eller Multimediedesign er man meget glade for at 

arbejde med en web-model, hvorimod man i andre teams foretrækker en Word-model. 

Havnede teamplanerne bare i skuffen? Efter afslutningen af pilotprojektfasen kan vi naturligvis 

ikke være sikre på, at den ikke gjorde det – men, eftersom planen er præsenteret for 

inspektoratet (eksempel 1) og alle elever på skolen (eksempel 2), så tror vi på at planerne vil 

overleve. De vil blive en central del af fremtidige teammøder og give struktur i teamarbejdet.  

PDCA-cyklus 
Dette billede blev taget ved præsentationen af team-årsplanen for team Service & Restaurant & 

Catering i Harderwijk, hvor den såkaldte PDCA-cyklus blev brugt til at præsentere teamets mål og 

ambitioner for inspektoratet. 

Alle teammedlemmer og skolens 

ledelse var til stede, og der kom 

inputs fra alle, således at alle 

medlemmer var en del af 

processen og havde ejerskab af 

de aktiviteter, der blev opstillet i 

planen. Evalueringen sker på en 

række fastlagte teammøder. 

Efter præsentationen blev 

teammedlemmerne spurgt om, 

hvad de syntes om den plan, 

som de samarbejdede om. En af 

lærerne sagde: ”Nu har jeg 

følelsen af, at jeg kan gøre det, 

som jeg allerhelst vil – nemlig at 

undervise mine elever i 

skolekøkkenet. Jeg ved, at dette 

er en god plan og at vi har 

analyseret vores data på en god måde. Vi har fået sat de rigtige mål i teamplanen og vi er fælles 

om ansvaret for at nå dem!” 

Foto 4:  Teamlederen præsenterer planen sammen med to andre lærere, Harderwijk 

http://www.qual4t-project.org/
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Elevinvolvering 
Teamet Social Work i Zwolle præsenterede 

deres årsplan for ledelsen, inspektoratet og 

mere end 100 elever til et ‘show’ som blev sat 

op af teamet i teatret, og som var organiseret af 

… elever! Billedet viser teamets leder Jeroen 

Zeeman, der taler om et af de 4 mål og nogle af 

de tilstedeværende elever. Det at italesætte 

over for eleverne, hvad man arbejder på i 

teamet og hvordan elevernes feedback via 

spørgeskemaer og panelmøder evalueres, viser 

troen på teamets kapacitet og er et bevis på, at 

man holder det man lover som team. I stedet 

for at gemme teamplanen langt væk, så viser 

man selvtillid i teamet ved at vise den frem, så det bliver tydeligt, at man leverer det lovede.  

 

Dette team har rent faktisk investeret i en realistisk teamplan i projektpilotfasen. Teamet fandt i 

forløbet ud af, at det ikke giver mening at udvikle en teamplan med så mange mål, at man på 

forhånd kan se, at de ikke vil kunne emplementeres. Selv om alle er entusiastiske i starten, så vil 

en sådan plan kun skabe frustration. I midten af forløbet besluttede teamet derfor delvist at 

redefinere et af målene, da teammedlemmerne ikke havde tiden til at arbejde med det. Det endte 

med at målet blev flyttet til det efterfølgende skoleår, og på den måde fik team Social Work startet 

en dynamisk teamplan op.  

 

Dynamisk og synlig 
Uddannelsesteamet bruger en stor whiteboard til at 

markere og opdatere deres aktiviteter på baggrund af 

aktivitetsplanen. Dette giver mulighed for at man kan 

samles omkring whiteboardet og holde korte og 

dynamiske møder - altså som en klynge. Synligheden af 

handlingerne er et stort ekstra plus.  

 

Et plus er lig med ….tre! 
En anden god praksis er måden, hvorpå teamsamarbejdscaféen (tema A, værktøj 2) blev igangsat 

på et arbejdsmøde i pilotfasen af Landstedes eget kvalitetsteam. Teamets mål var at finde så 

mange muligheder som muligt for 30 minutters pitch af uddannelsesteams over for de involverede 

parter. 

Foto 5: Team Social Work præsenterer årsplanen, Zwolle 

Foto 6:  Den synlige teamplan for team O&O, Raalte 

http://www.qual4t-project.org/
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Herefter blev der gjort tre borde klar med papir, penne og et billede i midten, som illustrerede 

fokuspunkter: Hvordan kan man involvere eleverne? Hvad er vi stolte af som team? - Og: Hvad 

viser, at vi er et ægte team? Hver deltager blev bedt om at skrive ideer på papiret, indtil der blevet 

givet signal til at rykke videre til det næste bord og læse kollegernes kommentarer på papiret der 

og derefter tilføje sine egne idéer. Selv om aktiviteten ikke tog mere end 15 minutter, så var alle 3 

papirer fulde af kommentarer. Selv under evalueringen fortsatte teammedlemmerne med at skrive 

idéer, så vi kan konkludere, at 1+1=…3! 

 

Vi fandt også denne metode meget 

interessant, når et team vil fokusere på at 

forbedre sine mål og aktiviteter: Hvert bord 

fokuserer på et mål / en række aktiviteter og 

grupper af lærere cirkulerer fra et bord til et 

andet. De guides videre til næste bord af 

fløjte eller der spilles musik i baggrunden, og 

når musikken stopper, bevæger man sig 

videre til næste bord. Dette forsøg fik en 

meget positiv respons; alle medlemmer i 

kvalitetsteamet syntes, at det var en sjov 

aktivitet og de følte, at de blev klar til at omsætte deres planer til handlinger. Ved at gå rundt og 

læse kollegernes kommentarer, fik lærerne nye idéer, som også blev skrevet ned. Som en variant 

kan man lægge et white board på bordet og lade teammedlemmerne skrive eller tegne på det.  

 

Samarbejde  
Alt i alt fandt vi i løbet af pilotprojektfasens ni måneder i Landstede ud af at ”samarbejde gør 

forskellen”. I alle tilfælde, hvor teams startede ud sammen, var det med til at påvirke deres kultur. 

Det gjorde en forskel, fordi lærerne diskuterede, kommunikerede og kæmpede sammen, fordi det 

ikke altid er let at udvikle en god årsplan og SMART mål eller at identificere og vurdere risici samt 

prioritere sine aktiviteter. Lærerne er professionelle, og når de bliver spurgt, kan de altid nævne 

ting, som kan forbedres. Endvidere - hvad der også gjorde en forskel, var det første spørgsmål, 

som blev stillet i hvert team, der deltog i pilotprojektet: ”Skriv ned, hvad du synes fungerer godt, 

hvad er du stolt af i dit team og den undervisning, I giver jeres elever?  

 

Foto 7: Medlemmer af kvalitetsteamet i aktion, Zwolle 

http://www.qual4t-project.org/
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Succeser og muligheder 

 

 

 

Faldgruber og problemer  

 

 

 

 

  

Giv alle lærere mulighed for at komme med inputs til planen - f.eks. ved at 

sætte blanke plancher op på væggen i teamets kontor, hvor alle 

teammedlemmer har mulighed for at komme forbi og skrive deres idéer til 

den nye årsplan på post-its. 

Er der for mange mål og idéer til jeres årsplan? Hvorfor så ikke udvikle en 

dynamisk toårsplan? Lav en prioritering af jeres mål og aktiviteter for at 

finde ud af, hvad der skal gøres først. (Tip: Sæt alle medlemmernes post-

its på et board, så der er mulighed for at flytte rundt på dem i løbet af jeres 

diskussioner i teamet.  

For mange mål og aktiviteter i en teamplan fører kun til frustration.  

 

I løbet af året finder teamet måske ud af, at planen ikke er realistisk og 

måske glemmer teammedlemmerne alt om planen. 

 

Det føles måske tidsbesparende, hvis du skriver planen selv, men du skal 

måske bruge hele året på at overbevise de teammedlemmer, som ikke 

arbejdede med planen om, at dine idéer er gode. 

 

 

 

 

 

http://www.qual4t-project.org/
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CASEPORTRÆT – Politeknika Txorrieri i Spanien  

 

 

Alle teams udvikler sig forskelligt og har forskellige rutiner for hvad de yder. Nogle har eksisteret i 

mange år og fungerer generelt godt, mens andre fungerer topstyret. I begge tilfælde kan det 

være forfriskende at omgruppere og fokusere på ny visioner for samarbejdet, enkle og mulige 

måder at implementere og forbedre det, som er blevet klart defineret i fællesskab som det 

vigtigste for teamet - og det kan føre til noget uventet godt. Folk bliver engagerede, alle bliver 

hørt - og derved etableres der et ejerskab i teamet og den gode energi kan udnyttes. Dette er den 

spanske historie om forskellige teams på erhvervsskoler, der har gennemgået en positiv udvikling 

via inddragelse og fokus. Pilotprojektfasen i Spanien blev gennemført i to meget forskellige teams i 

henholdsvis Politeknika Txorierri og HETEL.  

 

Erhvervsskolen HETELs historie er ret særlig i forhold til det spanske erhvervsskolesystem, der 

består af mindre centre, der samarbejder for at optimere deres ressourcer. HETEL er et eksempel 

fra den baskiske region. Organisationen har samlet 23 erhvervsskoler I regionen i et strategisk 

samarbejde om fælles mål som internationalisering, vekseluddannelse, kommunikation, innovation. 

Teams under hvert område mødes regelmæssigt i HETELs hovedkvarter, hvor teammedlemmerne 

fra de forskellige institutioner kommer med deres individuelle skolers behov (og interesser). 

Sammen med de udfordringer, som ethvert team kan have, mangler der sommetider en dybere 

team spirit - og lige som alle andre steder er tiden knap og der er meget at lave.  

 

Samarbejde - fælles fokus 
Det international team i HETEL har 21 medlemmer og har eksisteret længe. Det skal promovere 

internationalisering i organisationen og i de enkelte centre. Teamet afholder møder af et par 

timers varighed en morgen om måneden. Indtil 2017 blev strategiske beslutninger taget og 

gennemført af HETELs bestyrelse, og teamet var så ansvarlig for at føre beslutningerne ud i livet.  

 

De fleste teammedlemmer er energiske og eventyrlystne; de påtager sig rollen med at opretholde 

internationale kontrakter og de er gode til at motivere studerende til at komme ud af deres 

komfortzone og udnytte deres muligheder for at komme på udlandsophold… Alligevel blev den 

gode energi ikke udnyttet fuldt ud. Mange medlemmer vil gerne gå et skridt videre og udvikle sig i 

deres rolle - tage mere ansvar osv. De gik derfor ind i QUAL4T2 pilotprojektfasen med samme 

entusiasme og påtog sig at teste værktøjerne, og resultaterne taler for sig selv 

 

God praksis:  

Teamejerskab og præstationer 

http://www.qual4t-project.org/
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Der var behov for at skabe plads til at udforme de aktiviteter som det nye autonome team 

ønskede, og dette var starten på et nyt team med HETELs fulde opbakning. Teamet mødtes første 

gang en morgen i juni 2017 til et uformelt, men meget frugtbart arbejdsmøde. Ideen var at 

diskutere og udarbejde mål for teamet i den kommende periode. Skoleåret var slut, og det gav 

teamet mulighed for at bruge mere tid på at udvikle deres vision. Over kaffe og kage 

introducerede teamlederen QUAL4T2 projektets værktøjer til at præcisere missioner og mål.  

 

Teamet startede med at fastsætte den vision, som ville 

være ideel for teamet, hvad teamet skulle og ville gøre. 

Derefter blev der placeret en stor tegning af et fyrtårn på 

hvert bord, hvor 3-5 teammedlemmer havde mulighed 

for at komme med visioner for deres fremtidige rolle. 

Medlemmerne have forskellige opfattelser af deres rolle - 

med ansvar henholdsvis overfor deres egen skole og 

HETEL. Der opstod meget livlige diskussioner, som gav 

grupperne mulighed for at tydeliggøre deres rolle i 

HETEL  

internationaliseringsteam og deres egen rolle som 

internationale koordinatorer på de respektive skoler.  

Det farverige og stemningsfulde fyrtårn åbnede op for, at teammedlemmerne kunne finpudse, 

hvad de gerne ville have til “shine” - hvad de ønskede at tilbyde HETEL organisationen som deres 

identitet, med specifikke værdier, tydelige kapaciteter og kompetencer, procedurer og specifikke 

indsatsområder  

Teammedlemmerne stillede spørgsmål som: Hvad gør vi? Hvad vil vi gerne gøre? Hvordan vil vi 

gerne påvirke vores skoler generelt? Hvilke kompetencer behøver vi for at gøre dette? 

Foto 8: HETEL team arbejder med QUAL4T2 værktøjer 

http://www.qual4t-project.org/
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Fælles mål - fælles succes  
Hvordan gik det så? Medlemmerne genererede og mobiliserede ved hjælp af fyrtårnet specifikke 

mål for de efterfølgende 10 måneder. I september mødtes de nu meget motiverede og mere 

sammentømrede team for at udforme deres første årsplan. Ved hjælp af projektets værktøjer fik 

teamet grupperet og prioriteret mål 

og fastlagt hvad man præcist 

ønskede at opnå i løbet af de 

kommende år. Disse identificerede 

ambitioner og anerkendte truslerne i 

forhold til succes. Der blev derefter 

finpudset på disse mål for at 

udforme specifikke SMART mål for 

en periode på tre måneder, og der 

blev udviklet en række 

handlingsplaner for implementering 

af målene. Hele processen blev 

visualiseret på en stor plakat, hvilket 

gjorde implementeringen nemmere, 

ja, den blev nærmest uundgåelig!  

         

Ni måneder senere fulgte teamet officielt op på målene. Seks af dem blev smeltet sammen til tre, 

som kom til at indgå I den kommende årsplan. De seks tidligere mål blev præsenteret på store 

plakater for at tjekke, om resultaterne var i overensstemmelse med målene og om der var behov 

for ændringer. Alle medlemmer cirkulerede rundt til plakaterne i grupper for at give feedback, 

udveksle erfaringer og komme med forslag… Resultatet: Et smertefrit (og ret uformelt) 

planlægningsmøde afholdt af et styrket team. Vilo dette være en engangsforestilling? Hvem ved? 

Under alle omstændigheder, når der foreligger en god værktøjskasse med værktøjer, der er 

nemme at gå til og at tilpasse teamets planlægning og præstation, så er det en måde at holde 

teamets gejst oppe, også når det møder udfordringer. Det virker ikke så svært at være et meget 

fokuseret og effektivt (kvalitetsorienteret og handlekraftigt) team, når du har ejerskab i processen. 

En ny teamkultur er sat i gang.   

 

15 (75%) af medlemmerne i teamet har allerede gennemgået undervisning med hovedformålet at 

blive mere involveret (kollektivt og individuelt) i det europæiske samarbejde. 10 med intern 

undervisning og 4 med undervisning I Athens (juni 2018). 

 

Samtaler i løbet af denne proces, hvor teamet definerede mål medførte også uventede fordele.  

 

Foto 9: Sammenfatning af ideer fra HETEL teamet 

http://www.qual4t-project.org/


  

   

 

13 

The project Qual4T2 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the  author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. You are free to share, use and adapt this publication, given appropriate credit to Qual4T2 project. 
QUAL4T2 project number 2016-1- NL01-KA202- 022885, Erasmus+ program, call 2016, website www.qual4t-project.org 

 Et mål var at alle teammedlemmer som minimum fik dedikation og anerkendelse på deres 

respektive center; og i opfølgningsprocessen blev det tilkendegivet, at det er en realitet, at der (af 

forskellige årsager) er forskel på centrene og at det fortsat vil være sådan. Et af 

teammedlemmerne fastslog, at hun havde opnået anerkendelse ved at vurdere omfanget af TID 

for at teamet kunne nå sine mål. Dette blev omsat til et værktøj, som alle kunne bruge. Arbejdet 

mod fælles mål virker altså!  

 

Forbedring af præstationer - SELVEVALUERING OG FEEDBACK  
Hvordan fortsætter den spanske historie? På erhvervsskolen Politeknika Txorierri, som kan opvise 

en lang række gode resultater i kvalitetsprocesser og teamudvikling, har de fire afdelinger på 

skolen mødtes for at diskutere forbedringer af den nye årsplan for det kommende år. Teamene 

besluttede at indkorporere det opdaterede selvevalueringsværktøj fra QUAL4T2 for at tjekke 

hvordan det gik med teamets tekniske, didaktiske og pædagogiske kompetence, lederskabet og 

mere specifikt teamsamarbejdet. Både skolens direktør og afdelingslederne greb ivrigt 

værktøjets potentiale. Indkorporeringen af nye selvevalueringsmetoder for teams virker 

opfriskende i forhold til (mangeårige) rutiner! 

 

I SAMMENHÆNG: Fokus på teamarbejde er en nøgleprioritet i den nye uddannelsesmæssige 

metodik og bliver aktivt integreret på førende erhvervsskoler i Baskerlandet. ETHAZI (læring 

baseret på komplekse udfordringer) involverer elever og medarbejdere i brede/foranderlige teams 

for at facilitere problemløsningsprocesser.  

 

 

Foto 10-11: HETEL teammedlemmer til undervisning  i Athen 

http://www.qual4t-project.org/


  

   

 

14 

The project Qual4T2 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the  author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. You are free to share, use and adapt this publication, given appropriate credit to Qual4T2 project. 
QUAL4T2 project number 2016-1- NL01-KA202- 022885, Erasmus+ program, call 2016, website www.qual4t-project.org 

 

 

 

At arbejde bedre I medarbejder- og afdelingsteams er en vigtig brik udviklingen af kvalitet i 

undervisningen. Da der hele tiden etableres nye tværfaglige teams, bliver de bredere en 

nogensinde. Hvordan man forbedrer sine præstationer gennem fokus på teampræstationer er 

væsentligt for at forbedre nøglekommunikationen.  

  

Den generelle medarbejder-selvevaluering i organisationen finder sted hvert andet år, og ETHAZI 

teams samledes i projektgrupper for at evaluere deres muligheder for samarbejde i teams med tid 

til åbent at diskutere hvordan samarbejdet forbedres. Denne aktivitet blev efterfulgt af peer 

feedback sessioner, som afspejlede hvad eleverne blev opfordret til at gøre og i den forbindelse 

introduceredes drømme-feedbackmodeller. Det er ikke altid nemt at gå dybere ind i de dybere 

liggende lag i feedback. Men hvis det lykkedes styrkes evnen til effektiv feedback styrkes og der 

skabes rum for sikker og respektfuld snak om hvad man ønsker eller hvad man er utilfreds med. 

Ydermere er det åbenbart, at hvis der skabes en kultur med positiv feedback, så er det en god 

måde at forbedre teampræstationer og opnåelse af fælles mål.  

Dette er dog bestemt ikke let! Alle kræfter bør sættes ind for at skabe nye vaner og mere modige 

og effektive teams. Det skal også defineres klart, hvad der forventes af eleverne. Vi skal være et 

stærkt lederskab, som har fokus på professionel og personlig udvikling i et åbent og respektfuldt 

miljø.  

 

Resultaterne fra disse sessioner medvirkede naturligt til at skabe fremtidige mål og strategier og 

måder at nå dem på. Hvad angår samarbejdet, besluttede teamene at arbejde med at prioritere et 

mere effektivt samarbejde og at investere i træning af teamet. Derfor vedtog man specifikke 

elementer for årlig træning i teamsamarbejde baseret på resultaterne – som f.eks. evnen til at 

lytte, at være til stede (åndeligt) osv. Disse førte igen til udformningen af fælles mål og prioriteter 

for fremtidig forbedring.  

 

Foto 12: HETEL teammedlemmer arbejder med QUAL4T2 
værktøjer. 

Foto 13: HETEL teammedlemmer arbejder med QUAL4T2 
værktøjer. 

http://www.qual4t-project.org/
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Succeser og muligheder 

 

 

 

Faldgruber og problemer 

 

 

  

For at optimere muligheden for et (tværfagligt) team for at udvikle deres 

effektivitet og præstation i forhold til arbejdet med elever og teamets egne 

udfordringer, er det nødvendigt at alle teammedlemmer reflekterer over, 

hvordan de gør det samme. Er det tilstrækkeligt? Teams har brug for mod 

og værktøjer (endog træning) for at udvikle en effektiv peer feedback.  

Få teammedlemmer til at engagere sig ved at invitere dem til at definer 

hvorfor deres team eksisterer, og hvad de gerne vil være kendt for. Brug 

en visuel metafor som fyrtårnsmodellen som inspiration til teamet. Hvad 

ønsker de skal lyse op? Ejerskab og engagement er fundamentalt for 

teamenergi og succes. Dette er særligt brugbart for nyetablerede teams, 

men i det hele taget inspirerende for alle teams med behov for at finde 

tilbage til HVORFOR (fokus) eller med behov for at ændre på deres lys 

(handlinger). 

Peer feedback kan være følelsesmæssigt skræmmende med mange lag af 

fortidige og nutidige problemstillinger. Vær opmærksom på dette og gå 

forsigtigt frem. Skab en professional atmosfære og sæt respekt og tillid i 

højsædet. Mind løbende teams om grundene til at udvikle sig via peer 

feedback og de fordele, der er, Alt udviklingsarbejde med effektiv 

feedback styrker alle niveauer og fører til mere modenhed og effektivitet 

i teamet.  

Teammål (uanset hvor attraktive og velformulerede de er) er åbne for 

revision. Vær ikke bange for at regruppere og omdefinere handlinger for 

nøglemål i løbet af året.  Hvis mål og delmål ligger for fast, kan folk føle, 

at de spilder tiden ved at spilde tiden. TIP: CHECK ved strategiske 

milepæle. Mål og handlinger kan kombineres, omstruktureres, udvides… 

 

 

 

 

 

http://www.qual4t-project.org/


  

   

 

16 

The project Qual4T2 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the  author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. You are free to share, use and adapt this publication, given appropriate credit to Qual4T2 project. 
QUAL4T2 project number 2016-1- NL01-KA202- 022885, Erasmus+ program, call 2016, website www.qual4t-project.org 

 

 

 

 
 CASEPORTRÆT – CIOFS-FP i Italien 

 

QUAL4T2 værktøj styrker eksisterende kvalitetsværktøjer 
CIOFS-FP årlige udviklingsplan er baseret på en 3-årig strategisk plan udarbejdet af 

organisationens bestyrelse. En sådan strategiplan beskriver missionen, visionen og de strategiske 

linjer i selve organisationen. For at forbinde den langsigtede strategi og organisationens politik og 

omsætte dem til konkrete handlinger, får hvert team til opgave at ”oversætte” disse formuleringer 

til aktiviteter ved at analysere risici og muligheder samt opstille SMART mål, der har til hensigt at 

gøre erhvervsuddannelserne attraktive og succesfulde. 

 

Selvom CIOFS-FP teams har været vant til denne proces 

i mange år, er det et problem at administrere de stadigt 

voksende bindinger til tiden. Disse generer til stadighed 

teamene, og nogle gange tager de fokus væk fra 

kerneydelsen, der handler om eleverne. Derfor tog 

teamene vel imod de erfaringer, pilotprojektfasen Q4T2 

dem (som de navngav projektet), da det var en 

mulighed for at lære om og forbedre deres præstationer 

til gavn for eleverne.  

 

CIOFS-FP teams startede pilotfasen med en oversigt 

over værktøjerne i deres ledelsessystem. De værktøjer, 

som virkede mindst tidskrævende, blev udvalgt til at skulle afprøves: Det gjaldt værktøj nr. 6, som 

gav input til revision af et tilsvarende værktøj, som blev brugt af teamene til at vurdere de 

menneskelige ressourcer. Nogle dele af værktøj 

nr. 6 blev indsat i CIOFS-FP værktøj og brugt til 

den fælles vurdering, både af den enkelte 

underviser og af koordinator for VTC, dvs. den 

person, der er ansvarlig for at vurdere den 

individuelle medarbejders præstationer.   

 

Dette spritnye værktøj dannede grundlag for det  

interview som finder sted årligt mellem rektor og 

God praksis:  

ONLINE PLATFORM som et understøttende 

værktøj i teamsamarbejdet  

 

 

 

Foto 15 CIOFS-FP interne platform 

Foto 14: Et team arbejder med platformen 

http://www.qual4t-project.org/


  

   

 

17 

The project Qual4T2 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the  author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. You are free to share, use and adapt this publication, given appropriate credit to Qual4T2 project. 
QUAL4T2 project number 2016-1- NL01-KA202- 022885, Erasmus+ program, call 2016, website www.qual4t-project.org 

underviser, og værktøjet viste sig at være effektivt, fordi det er baseret på objektive data og ikke 

bare på fornemmelser og følelser.  

Alligevel var det værktøj, der gav mulighed for en konkret, effektiv og frugtbar ledelse af 

pilotprojektfasens erfaringer, værktøj nr. 4. Det gjorde det muligt at kombinere tidsstyringen af 

pilotprojekterfaringerne med arbejdstiden for hvert enkelt teammedlem - og ikke mindst - så 

udløste det en forbedring af den interne online platform www.smartciofs-fp.org. 

 

SmartCiofs-FP platformen giver alle CIOFS-FP organisationer mulighed for at administrere mange 

af deres aktiviteter, så som arbejds- og forskningsgrupper, træningskurser, traineeships, 

mobiliteter, WBL erfaringer, jobindsættelser osv. 

  

Efter kick-off workshoppen besluttede et af teamene at 

teste værktøjet Fem elementer, der udgør et godt 

lærerteamsamarbejde for at skabe en cyklus af 

teammøder og fastsætte et fokus for hver af dem.  

 

Til at starte med troede teamet at værktøjet rådede til at 

sætte fem hovedpunkter, et til hvert møde, hvor hver 

især kunne bidrage uanset tiden, dvs. når som helst de 

havde noget at tilføje eller debattere vedrørende emnet, 

så kunne de bare uploade deres bidrag på platformen. 

Faktisk arrangerede teamet særlige steder / fora i 

platformen, når emnerne og datoerne for møderne var 

planlagt, hvor 

de kunne 

tilføje noter, 

idéer, forslag og kommentarer - for ikke at glemme at 

tale om dem på selve mødet. Det blev således brugt 

som en slags samling af idéer eller en slags notesbog.  

 

De første møde, der blev afholdt i oktober, havde 

emnet kvalitetskultur og EQAVET i fokus. På trods af 

nogle rigtig gode og interessante bidrag præsenteret 

af gruppens medlemmer, endte mødet med at blive en 

slags foredrag uden den store interaktion fra 

deltagerne - det var langt fra et teammøde, men 

havde mere karakter af en workshop eller et foredrag. 

Medlemmerne diskuterede dette og de forstod, at de 

havde misset noget af den rette ånd i værktøjet.   

 

 
Foto 17 Forsøg med værktøj nr. 4 

Foto 16 Forsøg med værktøj nr. 4 

http://www.qual4t-project.org/
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De analyserede værktøjet igen, og de indså, at det de havde anset for mulige “emner” til et møde, 

i stedet var de vigtigste elementer i et godt teamsamarbejde; at have en klar retning, deles om 

opgaverne og ansvaret, sammenligne erfaringer og know-how om “kerneemnet” i teamet 

(undervisning, kvalitet, internationalt arbejde osv.), udvikle fælles kompetencer og styrke 

relationerne mellem teammedlemmerne. Derfor besluttede de at beholde de emner, som allerede 

var fastsat for møderne og indsat i platformen - eller rettere på den plads, der var afsat til hvert 

møde som en reminder til de punkter, der skulle indgå i hvert teammøde - en slags   “pentalog” af 

de vigtigste elementer til at opnå succes i teamsamarbejdet. På efterfølgende møder, fokuserede 

gruppemedlemmerne umiddelbart på de emner, de havde fastlagt og debatterede de idéer, de 

allerede havde udvekslet på platformen. Samtidig kunne de tjekke, om de klarede sig godt som 

team ifølge de fem vigtigste elementer. Dybest set viste møderne sig at være effektive, fordi alle 

fik muligheden for personligt at reflektere og forberede sig på forhånd og med hensyntagen til 

deres eget engagement og timing  

 

På møderne indså teamet, at med opdelingen af opgaverne, kommer de professionelle og sociale 

kompetencer til syne for alle hver især. Disse kompetencer kan observeres, videregives og læres 

af de øvrige i gruppen og smelte sammen til en fælles arv. Når opgaver og ansvarsområder er 

veldefinerede og uddelegerede, opstår der er en følelse af sympati, en større respekt for hinanden 

og et ejerskab i forhold til det fælles arbejde. Teammedlemmerne lærer at løse de problemer, de 

møder i teamet, i stedet for at være nødt til at spørge om ”ekstern” hjælp. Kvalitet er det, man er, 

ikke værktøjer eller QMS man bruger.  

 

Tilpasning af de fem elementer i teamsamarbejde 
Med alle refleksionerne i baghovedet, foreslog 

teamene at tilføje lidt til de fem vigtigste 

elementer i teamsamarbejdet samt at revidere 

dem lidt. Dette på en måde, så de blev gjort 

værdifulde, ikke kun for undersvisere og 

lærere, men for alle slags teams.  

 

At have klare målsætninger - at sætte mål - 

giver teamet viden om, hvor det er og hvor det 

skal hen 

 

At definer rollerne - definer roller og respekter 

dem, i overensstemmelse med kompetencer 

og gør dem brugbare for teamet  

 

Klar og vigtig kommunikation - effektiv udmelding af information, så den er tilgængelig for dem, 

der skal bruge den. 

Foto 18 Team  af koordinatorer diskuterer et værktøjs effektivitet 
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Tillid - at kende hvert enkelt medlems kompetencer øger den gensidige tillid, skaber et team af 

betroede medlemmer, og virker bedst særligt i kritiske situationer 

 

Positivitet - Positivitet reducerer stress og øger glæden ved at arbejde sammen med andre; 

positive tænkning genererer entusiasme og motivation. 

 

Succeser og muligheder 

 

 

 

Faldgruber og problemer  

 

 

 

 

  

Forskellen mellem gruppe og team: En gruppe består af medlemmer som 

udfører noget sammen; et team har klare mål, det har fælles metoder, dvs. 

en bevidst handlemåde, det etablerer og accepterer roller og opgaver, og 

medlemmerne respekterer forholdet i sådanne roller. Et godt team 

analyserer problemerne, ikke ansvarsområderne eller den skyldige i 

problemet, fordi en fejl er en del af læringsprocessen.  

Et virtuelt rum bliver et arkiv med idéer og direkte erfaringer med et givent 

emne: Alle kan tilgå dette rum, når selve emnet analyseres i detaljer og - 

og vigtigst af alt - alle kommer ret velforberedte til mødet, klar til at 

fokusere på emnet, hvilket sparer tid og forøger effektiviteten.  

Når der etableres et forum i en platform / et virtuelt rum, bør der være 

en person, der faciliterer / animerer det pågældende forum - ellers 

stopper kommunikationsflowet. Dette er jo en ekstra opgave til en 

medarbejder, men det er vigtigt i forhold til de fordele, der er ved et 

sådant samarbejde - hvilket blev meget tydeligt i løbet af møderne, hvor 

folk mødte velforberedte op, klar til at reagere på inputs. 
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CASEPORTRÆT: Køge Handelsskole i Danmark 

 

Samarbejde mod fælles mål 
 

På Køge Handelsskole bliver der hvert år fastsat mål top-down og bottom-up. Disse mål bliver 

hvert år samlet I en samlet strategisk plan/oversigt for hele skolen. I princippet er rammerne 

dermed sat for, at alle medarbejdere bliver involveret i målsætninger på alle planer og kan føle 

ejerskab for disse. 

 

Forbundet  
 

Resultatet af spørgeskemaet viste, at på trods af indsatsen med at lave en fælles strategisk for 

hele skolen, så var det ikke alle teammedlemmer, der følte sig forbundet med denne plan, og 

nogle var slet ikke bekendt med den. Nogle teammedlemmer var end ikke klar over at disse mål 

findes. Ud over denne problematik afslørede spørgeskemaet, 

at der var store forskelle på opfattelserne af hvilke opgaver 

et team har og hvordan man kan/skal arbejde sammen. 

Ydermere havde ledelsen et ønske om at komme tættere på 

processerne dog uden at have en kontrollerende rolle.  

I august mødtes vi derfor med ledelsen for at fastlægge 

linjerne for processen. Idet vi som danske projektpartnere 

udover at være en del af projektet også er lærere som selv 

underviser på de forskellige afdelinger, havde vi brug for at 

”låne” legitimitet fra ledelsen. Her var der fuld opbakning og 

stor nysgerrighed på hvilken vej dette projekt kunne få 

teamene til at gå. 

 

Første møde med teamene var en introduktion til 

spørgeskemaet værktøj 1 og en general afklaring af de 

begreber der optræder i dette. Flere europæiske værktøjer 

såsom SMART mål og isbjerget var ikke i forvejen 

implementeret på danske uddannelses institutioner.  

 

 

 

God praksis:  

Om at involvere både teammedlemmer og ledelse i 

fælles mål 

Et øjen åbnende spørgeskema 
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Game changer  
 

Vores andet møde med de to teams kan man godt sige var en ”game changer”. Vores introduktion 

var en fremlæggelse af resultaterne af spørgeskemaet. Her var der mange der fik øjnene op for 

forskellighederne og for at det kunne være brugbart at få mere fælles fodslag. De kollegaer som 

ikke følte sig som en del af målene opdagede, at de ikke var de eneste som ikke havde ”aktier” i 

målene og de kollegaer som havde sat målene, blev opmærksomme på vigtigheden af at få alle 

med. I flere teams er visionerne og de overordnede mål for arbejdet sat engang i fortiden og nye 

kollegaer som efterfølgende er kommet til har svært ved at se sig selv i dem. 

 

 

 

Vi startede med 

at arbejde med 

fyrtårnet Tool 3. 

Dette er det 

perspektiv der 

ofte bliver brugt 

top-down i vores 

organisation. Ved 

at overføre det 

samme 

perspektiv til 

medarbejderne i 

de to teams var 

vi allerede godt 

på vej til at tale 

samme sprog. 

Alle teammedlemmer samt ledelsen har løbende i processen evalueret arbejdet. Allerede på det 

første af disse fælles møder udtrykte ledelsen ønske om, at de måtte være en del af processen i 

løbet af året. 

Næste skridt var for begge team at udforme en årsplan (Tool 8), som kunne give et overblik for 

alle. Man enedes om at fastlægge 1-3 mål for teamet om året, begge team ønskede at sætte få 

mål i starten for dermed at kunne sikre succes. Man enedes også om 2 gange i løbet af året af 

mødes med ledelsen. Disse møder skal bruges, så det løbende bliver et samarbejde. Ledelsens 

rolle kan være af kalibrerende art i forhold til skolens øvrige planer, men også som input og støtte 

(Tool 4). 

Begge team arbejdede videre med ideer som kunne understøtte de satte mål (Tool 2). En masse 

gode ideer kom på banen og der blev valgt blandt dem. Vi observerede at mange flere kollegaer 

end tidligere var aktive i denne proces, hvilket absolut var en stor positiv oplevelse. 

 

 

Figur 1. Getting aware through 
questionnaire 

Foto 20: Mange idéer 
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På dette sted i processen havde vi som koordinatorer nu en enkel og bedre måde at kommunikere 

denne vision for dette projekt på. En slags maggiterning. 

1. Undersøg hvordan teamet har det med mål.  

Spørgeskema. 

2. Sæt mål – gerne SMART.  

Alle skal være med. 

3. Lav årshjul hvor en struktur udformes for hvordan vi arbejder med disse mål og hvornår/ 

hvor meget ledelsen inddrages. 

4. Udmønt disse mål i aktioner.  

Alle skal deltage i mindst en aktivitet, der peger på målene, gerne sammen med en 

body. 

5. Evaluér og sæt nye mål. 

 

Vi er frie….  
 

Herefter blev teamene ”sat fri”, dvs. vi deltog ikke længere i hvert teammøde som facilitatorer 

men lod teamene selv folde deres visioner ud. I et team faldt de hurtigt tilbage til, at få 

teammedlemmer satte dagsordenen som førhen. Dette team har dog opnået at flere 

teammedlemmer har været med fra starten og har derfor et bredere mandat. Dette team satte 

hurtigt alle aktiviteterne ind i en årsplan og faldt tilbage til at uddelegere opgaverne. 

Det andet team arbejdede lidt videre med ”åbent sind” Det er i dette team at der er mange nye 

kollegaer, og disse kollegaer havde ligesom fået ”blod på tanden” til at stille spørgsmål til 

rammerne. Vores generelle opfattelse er, at hvis man ønsker at holde teamet åbent for 

forandringer skal man tilbyde dem løbende input udefra til at styre processerne. Det kunne være 

et par gange i løbet af et skoleår, hvor der er et program faciliteret af én uden for teamet. På disse 

sceancer kan flere af værktøjerne med fordel inddrages. 

Begge disse team har implementeret dette program, så de også frem over arbejder med dette 

materiale som en fast del af teamarbejdet. I skrivende stund er de allerede godt i gang med 

årshjulet for anden gang. 

Vores skole består af en afdeling med en erhvervsskole og et gymnasium. Det er på 

erhvervsskoleafdelingen at arbejdet med teams foregår. Vi har som partnere i dette projekt et 

ønske om at brede ny viden ud så meget som vi kan. Vi inviterede den nye ledelse på vores 

gymnasiale afdeling til et møde hvor vi kunne fortælle om dette projekt og de potentialer der er i 

det. De var med på ideen og satte ressourcer af til, at to af teamene på denne afdeling også 

kunne komme i gang. 

Det skulle vise sig at der var en del flere forskelligheder, end vi i første omgang havde indset. På 

erhvervsafdelingen foregår alt samarbejde i teamene. Man afholder jævnligt møder her, ca. 1. 

gang hver 14 dag og orienterer sig hele tiden i forhold til sit team. På den gymnasiale linje har 
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man organiseret arbejdet ud fra fagene. Man mødes jævnligt med kollegaer med samme fag, men 

alle underviser i mange forskellige klasser og på forskellige linjer. 

I første omgang handlede vores opgave i at 

få ledelsen til at allokere flere ressourcer til 

dette teamsamarbejde. Da vi havde det 

første møde i mat/øk teamet udbrød flere 

kollegaer ”gud, er jeg i team med dig”. Dette 

var udgangspunktet. Et godt eksempel på, at 

der var god plads til at forbedre team-

arbejdet. Det første team, som i øvrigt består 

af flere tidligere ledere på skolen udbrød 

allerede mens se udfyldte spørgeskemaet ”vi 

dumper da i fælles mål”. De var med andre 

ord godt klar over, at der var meget at 

arbejde med. Dette team er udfordret på, at 

deres linje ikke er så synlig blandt de unge 

(matematik/økonomi) og tager udfordringen 

på sig også med det sigte at hvis vi arbejder 

i samme retning, så får vi også lettere ved at 

kommunikere vores gode ideer ud til resten 

af verden. Dette team kom allerede i gang 

med arbejdet før jul.  

 

Det andet team på den gymnasiale linje vi 

startede op med var en linje hvor 

teamkoordinatoren kom til os, for at få noget 

hjælp til at sætte teamsamarbejdet lidt på skinner. Det var lidt med bævende hjerte at vi 

præsenterede ideen. På dette team sidder nogle af de meget markante lærerprofiler. Disse meget 

erfarne lærere har alle været med til at starten linjen op og har ganske klare forestillinger om 

retning og mål. Desværre har de ikke samtidig været gode til at involvere nye medarbejdere i 

tankerne. Man kan sige at dette team kører i to grupper. Èn gruppe som er de gamle. De kører 

med fuld fart på og kan nemt styre efter mål de primært har inde i hovedet. Den anden gruppe 

består af primært nye unge lærere som på bedste beskub forsøger at orientere sig både i forhold 

til deres eget fag og til teamet. 

På alle 4 team har det vist sig at det fungerer godt med en bestemt arbejdsfordeling. Det har 

vigtigt for processen at der har været udefrakommende facilitatorer i den første fase beskrevet 

ovenfor 1-5. Herefter skal vi finde vores ben i forhold til en fremtidig rolle. Vi tænker at vi et par 

gange om året kan gæsteoptræde i de forskellige teams medbringende en 

spændende/udfordrende opgave. Samlingen af Tools vil her være et uvurderligt redskab. 

 

 

Foto  21:. Et nyt team på vej til at forbedre kvaliteten i 
teamsamarbejdet.  
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Succeser og muligheder 

 

 

 

Faldgruber og problemer 

 

 

 

  

Involver ledelse, teamkoordinator fra starten.  Afklar 

eksempelvis rammer, ressourcer, og overordnede mål for 

organisationen.  

Jo flere involverede jo større chance for succes.  

Fantastisk at starte med et fælles udgangspunkt f.eks. 

spørgeskemaet. Ret det eventuelt til så du bruger jeres 

lokale fraser og termer. 

Vær godt hjemme i dit eget materiale.  

Start med at koge ned til en overskuelig plan og byg 

derefter på derfra. 

Ikke for meget snak. Sæt folk i gang fra starten. 
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CASEPORTRÆT: IDEC i Grækenland 

Brug af QUAL4T2 kvalitetsguide og værktøjer i et mangfoldigt 

klasseværelse  

 
Fra den 23. til den 27. april 2018 

kørte øvelseskurset “Evaluering 

og kvalitetssikring i uddannelse”. 

Det indeholdt en præsentation 

af QUAL4T2-projektet og 

praktiske aktiviteter baseret på 

værktøjerne i QUAL4T2. Hele 

kurset var struktureret med 

henblik på at tilføre deltagerne 

ny viden gennem en aktiv 

interaktion over definitioner og 

eksempler fra deres egne 

erfaringer fra arbejdslivet. 

 

Kursusdeltagerne havde forskellige erfaringer, de underviser forskellige elever og lærlinge indenfor 

obligatoriske og videregående uddannelser, og de udfører forskellige roller (undervisere, 

instruktører, ledelsesopgaver). Disse forskellige gav dem mulighed for at tænke over og analysere 

alle processerne fra forskellige vinkler. Hver deltager kunne således berige de andre med deres 

personlige erfaringer, og desuden kunne de modtage objektive synspunkter fra de andre, som 

kunne bidrage til en endnu større viden. Jurate, Ina og Natela er alle litauiske lærere med 

adskillige års erfaring. Sidstnævnte er den mest erfarne, og hun arbejder nu med ledelseopgaver. 

Adam er tidligere pilot og arbejder nu som lærer i det polske flyvevåben. Den sidste deltager, 

Laura, er praktikant hos IDEC gennem Erasmus+ mobilitetsprogrammet.  

 

I løbet af workshoppene arbejdede deltagerne sammen omkring definitioner og delte personlige 

erfaringer, men de fleste øvelser blev gennemført som teamarbejde. Jurate repræsenterede det 

litauiske lærerteam, mens Adam arbejdede sammen med Laura. Den første gruppe kunne i alle 

aktiviteterne finde et kompromis mellem lighederne og forskellene i deres jobs, hvorimod den 

sidste gruppe fokuserede mere på Adams underviserjob hos flyvevåbnet. Han kunne fortælle om 

God praksis:  

Om at OVERFLYTNING AF 

KVALITETSVÆRKTØJER i undervisningssektorer 

 

Foto 22: Et lærerteam arbejder 
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sit arbejde og om sine erfaringer, men han modtog også en mere objektiv og distanceret 

synsvinkel på sine aktiviteter.  

 

Kurset havde til formål at styrke de nødvendige kompetencer til at lede, administrere og undervise 

medarbejdere på skoler for at sikre kvalitet og effektiv evaluering af undervisning på alle niveauer. 

Den teoretiske del understøttes af præsentationer, brainstorming, workshops og teamsamarbejde 

med fokus på følgende temaer: Kvalitetssikringspolitikker, kvalitetssikringsmodeller og -standarder, 

udformning af evalueringsmodeller, indsamling af data, analyse og brug af evalueringsresultater. 

Nedenfor præsenteres de Qual4T2 værktøjer, der blev brugt på kurset.   

 

At opstille prioriteter  
Hele kurset fokuserer på planlægning og på en prioritering af alle handlinger, mål og risici for at 

reducere omkostningerne til et minimum (dvs. omkostninger i forhold til indsats og tidsforbrug) for 

at opnå så mange fordele som muligt.  

 

Alle deltagerne arbejdede sammen i grupper med at planlægge aktiviteterne, fastsætte  SMART 

mål, analysere risici og muligheder og disses relevans med henblik på at handle på en produktiv 

måde. Faktisk havde alle øvelserne som mål at udføre så mange aktiviteter og opnå så mange mål 

som muligt ved omhyggeligt at opliste dem i en præcis rækkefølge. Det samme skete, da 

handlingerne og forhindringer af risici skulle oplistes. Øvelse for øvelse lærte deltagerne at 

prioritere ud fra planlægningen af opgaverne - til gavn for dem selv og organisationen som 

helhed.  

 

Foto 23: lærerteamet og facilitatoren 
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PDCA-cyklus og SMART mål 
En af grundstenene i kurset involverede den PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) cyklus, som danner grundlag for 

udformningen af en handlingsplan.  

I løbet af workshoppen opstillede alle deltagerne, opdelt 

i to grupper, en liste af mål i vilkårlig rækkefølge og 

uden angivelse af præferencer, som de ønskede at 

opnå. 

 

I gennem første step i cyklussen (plan), blev 

deltagerne bedre til at sætte SMART mål: Specifikke, 

målbare, opnåelige, relevant og tidsfastsatte mål. I 

starten af aktiviteten satte de uopnåelige mål såsom: 

“Alle eleverne skal bestå eksamen”, eller de foreslog 

handlinger, der ikke var i overensstemmelse med det 

ønskede mål som for eksempel: “Udvælgelseskriterier 

for at sikre, at flere end 80% af eleverne vil bestå 

optagelsesprøven”. Deltagere fik herigennem en 

forståelse for, hvad der er relevant og hvilke handlinger, 

der kan understøtte udviklingen af deres aktiviteter, når 

der fokuseres på klare mål før der handles - for at undgå at spilde tid, ressourcer og energi på 

noget, der ikke er så relevant. 

Foto 24: PDCA-cyklus 
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Fyrtårnet 
Fyrtårnet er et kreativt værktøj, som gav deltagerne 

mulighed for at skabe en sammenhæng mellem de 

strategiske visioner og konkrete handlinger.  

 

Opgaven blev udført at deltagerne i grupper. På den ene 

side var det svært for dem at arbejde sammen om dette, 

fordi de have forskellige erfaringer, men på den anden 

side åbnede det op for muligheden for en diskussion i en 

fælles retning mod at finde fælles mål. 

 

Begge teams besluttede at starte fra bunden og ende i 

toppen af fyrtårnsmodellen, og de beskrev de rammer, de 

agerer i, hvad de konkret gør, hvordan deres adfærd er, 

hvilke kompetencer de har, deres værdier og deres 

identitet.  

 

 

 

Dataindsamling 
Under planlægningen af evalueringen, lærte deltagerne at brede deres synspunkter ud og at 

reflektere - ikke kun på det endelige mål, men på processen i sin helhed. Det indebar refleksioner 

om ressourcebehov, dataindsamlingsmetoder - dvs. fra hvem og det at sætte deadlines for hver 

aktivitet.  

  

Igen arbejdede deltagerne i grupper med planlægning af evalueringen: De udvalgte projektet, 

hovedaktiviteterne, formålet med evalueringen på baggrund af deres arbejdsmæssige erfaringer -

og de var i stand til at finde frem til et kompromis i forhold til det endelige valg. Dette udgjorde 

fundamentet for at kunne stille nøglespørgsmål, identificere de involverede parter, 

evalueringsteknikker samt indsamling og analyse af data. Takket være disse workshops havde 

deltagerne muligheden for at dele deres holdninger og erfaringer. Efter at have fokuseret på 

hovedmålet skulle de fokusere på alle de detaljer, de skulle tage hensyn til for at opnå det.  

 

Gennem analysen af de indsamlede data fik deltagerne forståelse for, hvilke data, der skulle 

bruges til evalueringen og hvilke der var irrelevante eller ikke gode nok. Deltagerne blev bedt om 

at have fokus på data, som indeholdt præstationsindikatorer, som var blevet identificeret i det 

tidligere gruppearbejde. Efter at have identificeret disse indikatorer, baseret på de informationer, 

de søgte, blev de bedt om at tænke over de data, de mente skulle indsamles for at kunne opfylde 

dette mål.   

Foto 25: Fyrtårnsmodellen 
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Deltagerne lærte om vigtigheden af kvalitetsmæssige data og nødvendigheden at indsamle den 

mængde data, der er tilstrækkelig for at kunne besvare de fundamentale spørgsmål - og samtidig 

undgå for mange informationer, som kun vil komplicere processen. Til dette formål skulle de 

definere tre objektive mål, dataelementer, datakilde(r), de ville opnå data samt deadline for 

processen.  

 

Isbjerget 

 
Foto 26: NLQAVET referenceramme for kvalitetskultur 
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Deltagerne på kurset fik åbnet op for nye idéer, når de gik i dybden med aktiviteterne. På den ene 

side er der nogle synlige faktorer, der ligger over overfladen (det, der siges og gøres), og de 

indeholder kvalitetsorienteret adfærd og kvalitetssystem. På den anden side er der faktorer, 

der ligger under de synlige - men som udgør 90% af hele processen: Kvalitetsbevidsthed og 

kvalitetskultur, der udgør identitet, holdninger, værdier og muligheder.  

 

Kvalitetsorienteret adfærd refererer til læreres og andres handlemåder, der fokuserer på at 

udvikle rutiner, der efterhånden frembringer en passion for kvalitet i alle afkroge af strukturen: 

Der defineres klare mål, indsamles og analyseres data; kapacitet til at nå forventningerne, talenter 

understøttes i og alle får viden om resultater, succeser i en anerkendende kultur. 

Kvalitetssystem, som inkluderer den såkaldte PDCA-cyklus og f.eks. undervisningsplaner, 

forbedrer det gensidige arbejde på kvalitet i undervisningen.  

Kvalitetsbevidsthed omfatter individuelle værdier og intentioner. 

Kvalitetskultur kræver støtte, idéer og lederskab fra medarbejdere på alle niveauer for at opnå 

et fælles mål. Det er muligt at udvikle en kvalitetskultur gennem opmuntringer/belønninger og 

gennem events eller situationer, der medvirker til at højne bestræbelserne, autonomien, 

ansvarligheden, kreativiteten osv.  

 

Risikobaseret tænkning  
Risici refererer ofte til uforudsete hændelser og/eller potentielle konsekvenser. Deltagerne 

erfarede, at bag en risiko kan der måske være en skjult omkostning eller en mulighed, og derfor 

er det nødvendigt at analysere og prioritere hele processen omhyggeligt helt fra 

planlægningsfasen, for at opnå forbedringer, forebygge uønskede konsekvenser eller for at være 

forberedt på at reagere hurtigt, hvis der skulle dukke uønskede resultater op.  

 

Gennem idéudvekslingen og eksempler fra personlige erfaringer kunne alle deltagerne I fællesskab 

reflektere over potentielle eksterne og interne risici med et referencescenario, som et team 

analyserede, nemlig ”Kommunikation med forældre”.  

 

Brainstormen om de mulige risici var nyttig at analysere, og det var også muligt at forstå, hvordan 

risiciene kunne måles (lav,mellem,høj) og prioriteres. Derigennem kunne teamet beslutte hvordan 

der skulle handles for at håndtere disse risici.  

 

SWOT-analyse  
Analysen af risici og muligheder ledsages af SWOT-analysen, da den er en simple måde at 

fastsætte den bedste måde, hvorpå en strategi kan implementeres.  

 

På denne workshop var hovedreferencen Adams erfaringer fra Flyvevåbnets akademi, men alle 

deltagerne bidrog med eksempler på styrker, svagheder, muligheder og trusler i forhold til 
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organisationen. Dette gjorde det muligt at foretage en bedre analyse af mulighederne og det gav 

også en større bevidsthed om truslerne.  

 

De bedste resultater skabes ved samarbejde  
De bedste resultater kan opnås ved en harmonisering af individuelt arbejde og gruppearbejde og 

ved at skabe en roligt og åben atmosfære på kurset.  

 

Succeser og muligheder 

 

 

 

Faldgruber og problemer   

 

 

  

Tilbyd alle lærere muligheden for at tilegne sig ny viden i form at nye 

kompetencer, som de kan bruge i deres eget job.   

En balanceret deltagelse af alle medlemmer, enten individuelt eller som 

gruppe.  

Balance mellem teori og praktiske øvelser. Lærere er gode til at lære på 

det teoretiske niveau og derefter omsætte teorierne i praksis, altid med 

støtte fra facilitatoren. 

 

Vær opmærksom på sammensætningen af grupperne (antal deltagere og 

forskelligheder mellem deltagerne)   

 

Balancér forholdet mellem hele kurset og hvert af de emner, der 

analyseres.    
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Rejsens ende og en ny start (epilog) 
For alle os, der arbejder med undervisning er et nyt skoleår altid en ny rejse. Vi starter sammen 

med vores kolleger og vores elever ud på en rejse, der nogle gange tager os til kendte steder, 

andre gange til nye områder. I løbet af denne rejse har vi gode og mindre gode tider, men det er 

altid en spændende og god rejse. 

 

I sidste skoleår (2017-2018) gik en række lærerteams fra fem forskellige lande ombord på det 

same skib. Vi udforskede nyt land, hvor kvalitet ikke blot er metoder og værktøjer, men en hel 

kultur.  

 

De historier, der er beskrevet her, er historier fra vores rejse på QUAL4T2-skibet.  Det er kun få 

historier fra nogle af de teams, som var ombord. Der er mange flere historier fra denne periode, 

men vi har været nødt til at udvælge nogle af dem for at fortælle om vores erfaringer. Du har læst 

om, hvordan det hollandske team gjorde noget og hvordan det spanske team gjorde noget andet. 

Det italienske og det danske team fulgte også deres egen rute, hvorimod vi i Grækenland havde et 

internationalt team, der fulgte et ugekursus i kvalitet og evaluering. Alle historierne er forskellige.  

 

Ligesom på enhver anden rejse - uanset hvor velplanlagt den matte være - mødte vi udfordringer, 

vi matte tage beslutninger på stedet, vi matte finde løsninger. Til slut nåede vi vores destination, 

det vil sige, at vi konkluderede på pilotprojektfasen og vi udarbejdede nogle gode værktøjer. 

Alligevel var rejsen meget mere end denne destination. Rejsen har været en berigende erfaring for 

alle involverede - partnerne, lærerne, underviserne, teamkoordinatorerne, alle som på hver deres 

måde har været en del af pilotprojektfasen.   

 

MANGE TAK til alle involverede teams! Takket være alle involverede lærere og undervisere har vi i 

pilotprojektfasen fået værdifuld feedback til revideringen af QUAL4T2 kvalitetsguiden og 

værktøjskassen. Al feedback er blevet diskuteret og føjet til en liste af kvalitetsforbedringer af de 

endelige produkter, der vil kunne findes fra januar 2019 på vores hjemmeside www.qual4t-

project.org (QUAL4T2 products). 

 

Vi ved alle, at vi er blevet lidt klogere, lidt mere bevidste, lidt dygtigere, lidt mere motiverede. 

Ydermere, kan vi forny vores møder i næste skoleår og det næste og det næste igen. I hvert nyt 

skoleår lover vi, at vi vil medbringe kvalitetsguiden og værktøjskassen i vores bagage, og vi lover 

at passe og forbedre vores teamsamarbejde. 

 

Vi håber, at du, efter at have læst vores gode historier, også vil blive motiveret til at gå ombord 

sammen med os. Vi er her for at støtte dig i planlægningen af din rejse, hjælpe dig med at checke 

ind og give dig råd og vejledning til din egen rejse ind i kvalitetskulturen. 

 

Kontakt os endelig - vi vil med glæde hjælpe dig!  

Margrieta   Anabel   Francesca   Gitte    Natassa 
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