Proces for gennemførelse af Elevfokuseret Selvevaluering
I figuren fremgår det samlede forløb, som gennemføres, når en enhed (uddannelse, lærerteam eller
afdeling) anvender Elevfokuseret Selvevaluering.
ESB-netværket

Skole/uddannelse

Selvevalueringskonsulent

1. Kontakte selvevalueringskonsulent
- intern eller via ESB-netværket

A. Indgå skriftlig aftale med skolen
(aftaleskabelon fra ESB-netværket)

I. Evt. hjælpe med at finde
selvevalueringskonsulent(er)

B. Rekvirere opdaterede filer hos
ESB-sekretariatet

II. Registrere skole/uddannelse og
selvevalueringskonsulent

2. Forberede relevante ledere på det
forløb, som skal gennemføres

C. Drøfte forløb med ansvarlig(e)
leder(e)

III. Fremsende nyeste filer til
selvevalueringskonsulent

3. Introducere selvevaluering, formål,
indhold og forløb for medarbejderne

D. Evt. deltage i introduktion for
medarbejderne

4. Afholde selvevalueringsworkshop
4.1. Beskrive status
4.2. Vurdere
4.3. Udvælge
4.4. Planlægge
4.5. Forbedre

E. Introducere og facilitere

START

Justere indhold og overføre til Excel
om aftenen
Evaluere med deltagerne
F. Renskrive dokumentation og
egen evaluering og sende dem til
ESB-netværket

IV. Gennemse dokumentation og
udstede bevis for afholdelse af
selvevaluering

G. Opgøre tid og fakturere
5. Distribuere dokumentation til
deltagerne

V. Sende dokumentation og faktura
for brug af koncept til skole

6. Offentliggøre forbedringsaktiviteter på hjemmesiden

VI. Opdatere materialer
H. Evt. deltage i opfølgningsmøder

7. Arbejde videre med
forbedringsaktiviteter

Overføre god praksis til fælles
database

8. Synliggøre opnåede forbedringer
internt (og eksternt)

Bemærkninger
 Uanset om der anvendes intern eller ekstern selvevalueringskonsulent, skal afholdelsen
registreres hos ESB-netværket. ESB-netværket råder over liste med personer, der gerne vil rundt
og hjælpe andre (inkl. liste over ”føl” der gerne vil med ud – men ikke stå alene - første gang).
 Selvevalueringskonsulent kan deltage i informationsmøder (D) og opfølgningsmøder (H), dette
aftales særskilt mellem skole og selvevalueringskonsulent.
 For at øge sandsynligheden for, at forbedringsaktiviteterne bliver gennemført efter workshoppen,
har selvevalueringskonsulenten før workshoppen en snak med lederen om det forløb, som skal
gennemføres (C)
 Evalueringer: Deltagerne på workshoppen evaluerer forløbet. Selvevalueringskonsulenten skriver
også en kort evaluering med det der gik godt, og hvad der eventuelt ikke lykkedes). Begge
evalueringer skal sendes til ESB-netværket. Jacob Buhl Jensen skal inddrages, hvis der er
opstået problemer.
 Anvendelsen af Elevfokuseret Selvevaluering er forbundet med en lille administrationsudgift på
DKK 400,- hver gang konceptet anvendes. Udgiften dækker løbende vedligeholdelse af
Elevfokuseret Selvevaluering, så den til stadighed understøtter uddannelserne bedst muligt.
Desuden fremsendelse af opdaterede workshop-filer og Bevis for afholdelse af Selvevaluering.
ESB-netværket fakturerer skolen direkte.

© Business Forum, 2010, ver. 100210
BUSIESS

FORUM

CVR 1821 0185

Morelgangen 5, DK-3460 Birkerød

+45 4582 4249

www.bforum.dk info@bforum.dk

