Temadag om brug af data i kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler
6. februar 2019 kl. 09.30 – 15.00
på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
Hvorfor er det så svært at anvende data som et konstruktivt element i pædagogiske drøftelser om udvikling af undervisningen? Hvordan kan kvalitetsmedarbejdere og pædagogiske ledere arbejde tættere sammen om at sikre, at brug af forskellige former for data bidrager til dette arbejde?
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop gennemført en undersøgelse af, hvordan arbejdet med data
ser ud i sektoren lige nu1. Både i forhold til obligatoriske data fra STIL’s datavarehus og de supplerende
data, der indsamles lokalt. EVA vil med afsæt i rapporten tegne et billede af:
• Hvad der skal til for at styrke sammenhængen mellem skolens strategi og skolens kvalitetsarbejde
• Hvilke rammer, der kan hjælpe i arbejdet med at forbedre undervisningen ved hjælp af data
• Hvordan man kan arbejde med at styrke tilliden til de data, der indgår i kvalitetsarbejdet
Temadagen vil desuden byde på workshops, hvor lokal praksis diskuteres og relateres til pointerne fra dagen for at generere nye ideer til at styrke arbejdet med data på egen skole.
Vi opfordrer til, at I både deltager med kvalitetsmedarbejdere og pædagogiske ledere fra hver skole, da et
af formålene med dagen er at understøtte et tættere samarbejde om kvalitetsudvikling på tværs af uddannelserne på jeres skole.
Pris: kr. 600,-. Tilmelding senest den 28. januar 2019 her

Program
9.30: Kaffe og morgenbrød

12.10: Frokost

10.00: Velkomst v/Formand Jan Christensen og
Konsulent Ebbe Schou Hargbøl

13.00: 5 elementer til en styrket inddragelse af data i
drøftelser af pædagogisk udvikling – resultater fra
EVA’s undersøgelse af brug af data i kvalitetsarbejdet
på erhvervsuddannelser v/chefkonsulent Pernille Hjermov, konsulent Sara Hach og konsulent Kristian Qvistgaard Steensen

10.10: Kobling mellem strategisk og pædagogisk brug
af data – resultater fra EVA’s undersøgelse af brug af
data i kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelser
v/chefkonsulent Pernille Hjermov, konsulent Sara Hach
og konsulent Kristian Qvistgaard Steensen

13.30: Præsentation af erfaringer fra erhvervsskole 2

10.40: Præsentation af erfaringer fra erhvervsskole 1

13.50: Pause

11.00: Pause

14.00: Workshop runde 2 – Hvordan styrker vi inddragelsen af data i pædagogisk udvikling hos os

11.15: Workshop runde 1 – Hvordan skaber vi bedre
sammenhæng i kvalitetsarbejdet hos os?

14.50: Opsamling på dagen og tak for i dag

