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1. Introduktion til emnet for lærerteams

QUAL4T2-projektet er efterfølgeren til QUAL4Tprojektet, som havde fokus på kvalitetsbevidsthed hos
de enkelte lærere. QUAL4T2-projektet fokuserer på
teambehov. Det har til formal at videreudvikle og
forbedre kvalitetsarbejdet inden for
erhvervsskoleområdet ved at vejlede lærerteams i
Europa om strategisk planlægning. I det første QUAL4Tprojekt gav lærerne i deres feedback udtryk for, at de
stadig ikke følte, at de havde nok viden og værktøjer til
at udarbejde en god årsplan og følge op på den såkaldte
PDCA-cyklus (Plan Do Check Act: Planlægning - udførelse
– tjek – handling).
For teams på erhvervsskoler kan det være et problem at
prioritere arbejdstiden. Lærere skal både undervise,
coache, på virksomhedsbesøg, forberede undervisning,
og derudover skal de også fremstå som et team for at
evaluere elevernes resultater i gennem deres
uddannelsesforløb. Som opfølgning skal de enkelte
teams opstille mål og konstant arbejde på forbedre
deres teamplaner. Det er afgørende, at teamet vælger
de rette mål og planlægger rigtigt. I QUAL4T2 er
projektpartnernes mål at bidrage direkte til en
forbedring af resultaterne i kvalitetssystemerne i
Europas institutioner – ved at investere i lærernes
professionalisme med henblik på at udvikle højere
effektivitet og involvering af lærere i den
kvalitetsmæssige og strategiske planlægning. Vi
tilstræber at bruge en tilgang, der går nedefra og op i
forsøget på at bevidstgøre teams om
kvalitetsmekanismer, og vi henvender os til lærere i
teams som de professionelle de er. Udviklingen af
prototype-produkter sideløbende med uundværlig
feedback fra lærere er medvirkende til at lede hen mod

en videre forandring af kvalitetskultur og udvikle et
færdigt sæt af kvalitetsværktøjer, som kan hjælpe teams i
den fremtidige udvikling af deres kvalitetsmæssige
hjælpemidler. Ydermere er der i høj grad behov for dette
for at binde institutionernes langsigtede strategier og
politikker sammen med de kortsigtede handlinger ”på
gulvet” i de enkelte teams.
For at nå disse mål, har projektpartnerne udarbejdet
disse værktøjer, der er klar til brug:
En kvalitetsguide med beskrivelse af, hvordan en effektiv
årsplan opbygges samt flere redskaber til at hjælpe teams
i arbejdsprocessen, inklusiv modeller til planen.
 En bog med ”best practices” fra de tests vi
udfører i 2017/2018.
 Et træningsprogram, som vi vil bruge i vores
egne organisationer samt et kortere program,
som alle erhvervsskoler vil kunne bruge i deres
egne teams, eller som kan bruges af de
individuelle teams.
Projektet kaldet “Further Quality Improvement for VET,
guiding teacher Teams in Europe in strategic planning”
(”Videre kvalitetsforbedring inden for de europæiske
erhvervsskoler, guide til lærerteams i deres strategiske
planlægning” - QUAL4T2) finansieres af EuropaKommissionen gennem Erasmus+ KA2
tilskudsprogrammet fra 11.11.2016 - 10.05.2019.
Landstede Group i Holland er projektkoordinator.
Projektpartnerne er CIOFS-Formazione Professionale,
Italien, IDEC (Consultants – high technology applications –
Training), Grækenland, Politeknika Ikastegia Txorierri,
Spanien og Køge Handelsskole, Danmark.
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2. Sammenfatning til ledelsen

Videre kvalitetsudvikling inden for de europæiske
erhvervsskoler, guide til lærerteams i deres strategiske
planlægning

Jeres mål:

I ønsker at:


Højne kvalitetskulturen i jeres institution.



Involvere alle afdelinger, teams og
medarbejdere og gøre dem fortrolige med
kvalitetsarbejde.



Støtte kontinuerlig kvalitetsudvikling på alle
niveauer.



Involvere lærere og teams og sætte dem i stand
til at skabe og medvirke til kvalitetsmæssige
initiativer.



Vejlede lærerteams i strategisk planlægning.



Give kvalitet bedre omtale og inspirere til en
kvalitetskultur, der går nedefra og op i
organisationen.



Fremme innovation i det daglige
kvalitetsarbejde.



Danne en endnu mere professionel
medarbejderstab.



Forbedre jeres uddannelsestilbud og resultater.

Hvorfor?
De nationale undersøgelsesrapporter og de europæiske
resultater har sammen med resultaterne af
spørgeskemaerne hjulpet projektpartnerne med at
finde frem til de styrker og svagheder, muligheder og
trusler, som teams i Europa ser i deres strategiske
planlægning. Undersøgelser fra Danmark, Grækenland,
Italien, Holland og Spanien understøtter EUs samt
nationale og regionale kræfter, der arbejder for at højne
kvaliteten i erhvervsuddannelserne ved at arbejde med
anerkendte kvalitetsmæssige ledelsessystemer i disse
lande. Endvidere bekræfter undersøgelserne støtten fra
forskellige nationale organer og landenes
undervisningsministerier – og EQAVET på det
europæiske plan. Dog deler alle medarbejdere inden for
den samme organisation ikke altid samme forståelse for
kvalitet – og det er heller ikke altid sådan, at
medlemmer af det samme team har en fælles forståelse
af kvalitetskultur. I nogle tilfælde mangler undervisere
viden om nødvendige processer på skolerne

I rapporterne og spørgeskemaundersøgelserne, som er
gennemført I forskellige teams, sås en gennemgående
tendens til at en væsentlig procentdel af lærere og
teams:
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•Ikke føler sig godt nok informeret til at foretage de
rette analyser i forhold til deres årsplan.
•Ikke føler, at de har de rette kompetencer til at
foretage de rette analyser for deres årsplan eller
formulere relevante målsætninger i forbindelse med
analysen.
•Ikke føler sig godt nok klædt på til at prioritere deres
målsætninger / ambitioner.
•Ikke føler sig godt nok klædt på til at omsætte deres
mål til aktiviteter.
•Har forskellige opfattelser af, hvad en årsplan er.

QUAL4T2 …
QUAL4T2 tilbyder praktiske og inspirerende værktøjer,
specielt udarbejdet til teams med det formål at gøre
dem i stand til og understøtte dem i at skrive en god
årsplan og følge PDCA-cyklussen. En QUAL4T2
kvalitetsguide inklusiv kvalitetsværktøjer, en bog med
best practices (forventes færdig i efteråret 2017) og et
undervisningsprogram (forventes færdigt i foråret 2018),
der understøtter undervisningen af teams eller kan
bruges af de enkelte teams, vil være tilgængelig. Disse
kan bruges til at hjælpe undervisere med at forstå
kvalitetskultur og bidrage til den, hvilket vil medvirke til
at styrke deres undervisning og forbedre deres elevers
resultater.
Tool 4: De 5 elementer og det danske studie (EVA) i
bogen med de gode historier er særligt nyttige, når man
skal udforme en årlig cyklus med særlige fokuspunkter
og individuelle input.
Hvis du ønsker mere information om QUAL4T2 kvalitetsguiden, Story Book (best practices) og
undervisningsprogrammet, er du velkommen til at
kontakte én af de nedenstående QUAL4T2 partnere:



mkroese@landstede.nl – NL - koordinator



amenica@txorierri.net – ES



natassa@idec.gr – EL



fdipaolantonio@ciofs-fp.org – IT



gd@khs.dk – DK
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3. Fordelene ved et cyklisk kvalitetssystem

Den såkaldte PDCA-cyklus (Plan, Do, Check, Act) er den
mest benyttede metode til at implementere et
kontinuerligt udviklingssystem i en organisation
I gennem de fire trin i cyklussen arbejdes der
kontinuerligt på at forbedre processer, produkter eller
services og på at løse problemer. Det involverer
systematiske afprøvninger af mulige løsninger for at
opnå resultater og implementering af dem, der har vist
sig at virke.

De fire trin i cyklussen er:
Plan - planlæg:
Identifikation og analyse af problemet eller
muligheden, opstilling af hypoteser om mulige
problemstillinger og beslutning om, hvilken der skal
afprøves.
Do - udfør:
Afprøv det mulige løsningsforslag, helst på en lille skala
– og vurder resultaterne.
Check - tjek:
Undersøg resultatet, vurder effekten og om hypotesen
understøttes eller ej. Hvis der ikke har været en effekt,
gå tilbage til trin 1. Hvis der har været en positiv effekt,
gå videre til trin 4.

Act - handl:
Hvis løsningsforslaget havde en positiv effekt,
implementer det.
Når trin 4 er fuldendt, arbejder man i dette kontinuerlige
feedback system, hvor man jævnligt vender tilbage til trin
1 for kontinuerligt at implementere flere forbedringer.
Dette betyder, at intet nogensinde vil være status quo,
idet det er et kontinuerligt arbejde med forbedringer.
Organisationer, som arbejder kontinuerligt ud fra PDCAcyklussen, oplever ofte, at:


Medarbejderne er mere tilfredse – de har
direkte indflydelse på, hvordan tingene gribes
an.



Engagementet stiger– teammedlemmer har
mere indflydelse på deres arbejdsopgaver og er
derfor mere motiverede på at yde en indsats.



Fastholdelsen forbedres – tilfredse og
engagerede medarbejdere bliver i højere grad
på arbejdspladsen.



Konkurrenceevnen forbedres – en stigende
effektivitet medfører mere tilfredse kunder
(studerende, familier og virksomheder).



Problemløsningsevnen forbedres – når
processer anskues fra en problemløsende vinkel,
har medarbejderne mulighed for løbende at løse
problemer.



Teamsamarbejdet forbedres – et team formes
og styrkes, når det arbejder sammen for at løse
problemer.

Plan
Do

Act
Check
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4. Udvikling af kvalitetskultur

EQAVET
The European Quality Assurance in Vocational
Education and Training (EQAVET) er en vigtig aktør i
EU. EQAVET er en sammenslutning, der har til formål at
bringe medlemslande, sociale partnere og
Europakommissionen sammen i praksis for at styrke
det europæiske samarbejde om at udvikle og forbedre
kvalitetssikring inden for erhvervsuddannelserne ved at
anvende det såkaldte European Quality Assurance
Reference Framework. EQAVETs hjemmeside http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx giver en
udmærket information til undervisere, vejledere,
teams og ledere inden for erhvervsskoleområdet.
Kvalitetssikring er en af de fem Riga-prioriteter i den
såkaldte Copenhagen process for erhvervsskoler i EU.
EQAVET-RAMMEN
Den europæiske kvalitetssikringsramme for
erhvervsuddannelser (EQAVET-rammen) er et
europæisk system, der kan hjælpe medlemsstater og
interessenter med at dokumentere, udvikle, overvåge,
evaluere og forbedre effektiviteten i deres
erhvervsskolesektor og kvalitetsledelse.

forskellige nationale systemer, og det kan bruges i
overensstemmelse med national lovgivning og praksis.
STRUKTUREN:
Inkluderer behovet for løbende monitorering (der
involverer interne og eksterne evalueringsmekanismer)
og rapportering om fremskridt;
Anvender fælles kvalitetskriterier og vejledende
beskrivelser for at underbygge monitoreringen og
rapporteringen;
Understreger vigtigheden af fælles beskrivelser for at
understøtte evaluering, monitorering og kvalitetssikring
af erhvervsskoleområdet og dets udbydere.
Den underbygges af 10 beskrivelser, som kan bruges som
”værktøjskasse” af de respektive lande i deres
arbejdsproces med at tilpasse og udvikle deres
erhvervsskolesystemer. Beskrivelserne er ikke tænkt som
benchmarking, men som redskaber, der kan understøtte
en kvalitetssikringskultur inden for
erhvervsuddannelsesområdet.

Det kan bruges både system- og erhvervsskoleniveau
og derfor kan det bruges til at vurdere effektiviteten af
udbuddet på erhvervsskolerne. Det kan tilpasses til
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EQAVET følger en kvalitetscyklus, der består af 4
niveauer: Planlægning, implementering, evaluering, og
vurdering. På hvert trin, er der indikatorer og eksempler
fra forskellige medlemslande og indikatorer, der kan

understøtte erhvervsskolerne i at opbygge deres eget
kvalitetssikringssystem.

EQAVET FIRE TRIN
Trin 1: Planlægning

Trin 2. Implementering

Trin 3. Evaluering

Trin 4. Vurdering

Opstilling af klare,
passende og målbare
målsætninger i
overensstemmelse med
politikker, procedurer,
opgaver og
medarbejderressourcer.

Opstilling af procedurer for
at sikre, at målene opnås.

Udarbejdelse af
mekanismer for
evalueringen af de mål og
resultater, der er opnået
ved at indsamle og
bearbejde data for at
kunne lave vurderinger.

Udvikling af procedurer for
at opnå de fastlagte mål og
/ eller nye mål.

ALT I ALT MEDVIRKER EQARF-STRUKTUREN TIL AT:

Styrke transparens og mobilitet.

Understøtte forankringen af livslang læringperspektivet.

1.

kvalitetssystemer/ værktøjer så som, revision,
selvevaluering;

2.

handleplaner på baggrund af planlægningen;

3.

bevidsthed hos de enkelte medarbejdere om,
hvad kvalitet er for dem og deres rolle i
kvalitetsudviklingen;

4.

de idéer lærerteams/ grupper har / deler om
hvad de forstår som kvalitet og hvad de
forventer af det fremtidige kvalitetsarbejde.
Det primære fokus er på teamsamarbejde
omkring kvalitet.

Gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive.
Kilde: https://www.eqavet.eu/

Kvalitetskultur i de enkelte lande - NLQAVET
Nogle partnerlande har deres egen hjemmeside, som
f.eks. NLQAVET (http://www.eqavet.nl), og her kan
ofte også findes information på engelsk. Holland og
andre lande arbejder ud fra en innovativ tilgang, nemlig
et koncept, hvor kvalitetskultur er nøglen til
forandringer hos erhvervsskoler, baseret på
inddragelsen af fire elementer:
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NLQAVET HAR OPSTILLET EN REFERENCERAMME OM
KVALITETSKULTUR.
Effektivt og cyklisk arbejde for at forbedre kvalitet i
undervisning

The NLQAVET programmet understøtter lærerteams på
erhvervsskoler i at blive mere bevidste om de bredere
aspekter i kvalitet i undervisningen, da man ofte
fejlagtigt tror, at kvalitet involverer ledelsessystemer
(synlige og kollektive strategier). Derimod er der andre
aspekter, der er lige så vigtige, så som de usynlige og
individuelle holdninger og handlinger blandt
undervisere, teams og institutioner, som alle medvirker
til en KVALITETSKULTUR (se nedenfor). Forståelsen og
udviklingen af en KVALITETSKULTUR er afgørende for
at kunne opnå det ultimative mål det er at forbedre
kvaliteten for elever på erhvervsuddannelser.
KVALITETSKULTUR kan beskrives som ”implicitte
etiske regler og indlysende faktorer i en organisation.
Hvis disse også kan gøres eksplicitte gennem

bevidstgørelse og udvikling medfører det et fundament
til forbedring.
Mens nogle aspekter af KVALITET er synlige og kan
måles kvantitativt (delene af isbjerget over vandet på
illustrationerne – adfærd og handling og
ledelsessystemer), er andre aspekter usynlige
(kvalitetsbevidsthed og kultur), men medvirker lige så
meget til kvalitet i undervisningen og udviklingen af
praktiske og mere tilfredsstillende kvalitetskultur, som
er ejet og integreret af underviserne i
erhvervsskolerne.
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Kvalitets orienteret adfærd

Dette refererer til at enkelte lærere individuelt
arbejder gennem eget arbejde på at sikre
kvalitet I uddannelsen.

Kvalitets system

Et kvalitets system forstærker at der arbejdes
med kvalitet I uddannelse. Det kan være at man
arbejder I en PDCA cyklus eller
læreplaner/bekendtgørelser.
Kvalitets kultur

Kvalitets bevidsthed

Med kvalitetsbevidsthed menes at skolen
understøtter at den enkeltes værdier og
intentioner der arbejder for at sikre kvalitet

I en kvalitetskultur arbejdes der bevidst og I
fællesskab på at opnå kvalitet.
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Oversigten nedenfor beskriver de fire aspekter over
vandoverfladen: Både de synlige og de usynlige – de
individuelle og de kollektive, som er involveret i at
udvikle en kvalitetskultur inden for undervisning. Ofte
opfatter medarbejderne kun det første aspekt
(kvalitetsledelsessystemer), som tit er proces- og
resultatorienterede.

Synligt

2. Adfærd/professionalisme
individuelle kvalifikationer,
medarbejderkompetencer, eksamensbeviser
og professionel adfærd.
Opdateret UDDANNELSE

Usynligt

1. Kvalitetssystemer

Kvalietssystemer som ISO, INK eller Six Sigma
Kvalitetsstandard i udbud af fag, eksamensforhold,
intern organisering, IKT miljø osv.

3. Kvalitetsbevidsthed

4. Kvalitetskultur

Individuel kvalitetsbevidsthed, individuelt
engagement i et kvalitets-mind-set.

Samarbejdsmønstre, overbevisninger og værdier.

Årligt udviklingsevaluering, reflection over og
forbedring af personlige kernekompetender,
samtaler om forbedringer eller refleksioner
over elevfeedback.

individuelt

Undervisere opfordres til at udarbejde et
TEAMPORTRÆT for arbejde med en bredere forståelse,
både af HVAD de gør for at medvirke til kvalitet i
undervisningen (produktet – elevernes resultater,
opnåelse af kompetencer og tilfredshed, så vel som
processen hen imod disse mål – den pædagogiske
implementering) og HVORDAN de gør dette, både
individuelt og i fællesskab (værdier, standarder,
fortolkninger og konceptualiseringer af kvalitet som
lærere, i deres team, afdeling og organisation).

Understøtte teams og afdelinger I at gøre deres egen
nuværende kvalitetskultur mere eksplicit og
videreudvikle den gennem fagfællebedømmelser,
dialog eller åben diskussion.

kollektivt

I løbet af en række møder i lærerteamet, arbejderne
lærerne med et TEAMPORTRÆT som understøtter målet
om at forbedre kvaliteten i erhvervsuddannelserne og
som vil medvirke til en levende og vidtrækkende
kvalitetskultur. Hovedfokuset er at på kerneopgaven –
sammen at give eleverne den bedste uddannelse.
Udarbejdelsen af TEAMPORTRÆTTET hjælper teamet til
at opnå og udvide indsigten i deres egen
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teamkvalitetskultur, styrke fællesskabet,
teamidentiteten og det professionelle arbejde i teamet.
De enkelte trin i denne proces beskrives i kapitel 8 – at
arbejde på en succesfuld teamplan – ruteplanen.
Det er meget vigtigt at styrke KVALITETSKULTUR i teams
for at opnå effektiv kvalitetsforbedring. At arbejde
sammen skaber tillid og hjælper teammedlemmer til at
deles om ansvaret.
Ydermere er det vigtigt, at alle teammedlemmer har
fælles idéer, når de taler om deres fælles kultur for
kvalitetsforbedring; hvad de kan bygge videre på og følge
normer og værdier, der er udtrykt i TEAMPORTRÆTTET –
og i hele organisationen.
Ofte er teammedlemmer ikke bevidste om en fælles
adfærd eller kultur, fordi de aldrig har kommunikeret om
eller enedes om en fælles vision. Hvis man ikke har en
fælles vision i forhold til kvalitetskultur, kan det skabe
problemer i forbindelse med andre emner på
teammøder.
Besøg NLQAVET http://eqavet.nl for mere information
om TEAMPROTRÆTTER (informationen findes også på
engelsk). Hjemmesiden beskriver og promoverer den
innovative fremgangsmåde til kvalitetskultur inden for
erhvervsuddannelserne, der er udvikling i Holland.

Denne side er taget fra en power point præsentation,
som blev udarbejdet til et team ved slutningen af
projektets første år. På siden ses de 4 portrætter, men
det ses også, hvordan udviklingen var i løbet af et år, da
teammedlemmerne valgte det portræt, der passede
bedst på dem, henholdsvis i starten og slutningen af
pilotprojektfasen.
I dette tilfælde var rådet til teamet: ”Efter et år lader det
til, at alle teammedlemmer føler sig sikre på arbejdet og
effektiviteten af kvalitetsledelsessystemet. Nu fokuserer
alle på andre aspekter af kvalitet. Dog skal der være
nogen til at holde øje med systemet og de data, der
kommer ind.

NQLAVET-kvalitetskulturmodellen er også blevet brugt af
QUAL4T2-projektet til at udforme spørgeskemaet, som
skal danne grundlag for samtaler i teamet.
Et praktisk eksempel på brugen af disse portrætter i
Holland i skoleåret 2017-18 kan ses her:
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På første møde – da man kun havde de første resultater,
kunne man forklare power pointen således:
 Individuel orientering i venstre
side af portrætterne versus
gruppe- (eller endnu bedre:
team-) adfærd.


Synlig adfærd i toppen af
portrættet og ikke direkte synlig
adfærd under vandoverfladen.



Derudover stillede man
spørgsmålet: Hvor vil I gerne
være som team? For eksempel:
Hvis et team bare starter med at
arbejde med et kvalitetssystem,
vil teammedlemmerne være
glade, når de fleste af dem kan
konkludere, at de er
systemorienterede.
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5. Teamwork versus individuel kvalitetsforbedring

Q Kvalitetsudvikling skal finde sted løbende for at finde
bedre måder at yde service på. Kerneprocessen i
kvalitetsudvikling er teamprocessen. Hvorfor? Under de
rette omstændigheder kan teams høste af de forskellige
kompetencer, erfaringer, vinkler og viden som de
enkelte teammedlemmer har – i arbejdet med at opnå
vedvarende forbedringer. Teamets evner som helhed er
mere end bare summen af dets individuelle medlemmer
– for i teamsamarbejdet forstærkes de enkelte
medlemmers potentiale.
Dog opstår teamsamarbejde ikke ved en tilfældighed.
Det kræver indsats, engagement og villighed til at
acceptere de udfordringer, der er, når forskellige
mennesker arbejder sammen. Der skal være plads til
input fra alle teammedlemmer, der skal være mulighed
for at stille spørgsmål og få dem besvaret. Der skal
skabes et rum, hvor man kan dele idéer og opnå enighed
– for hvis et team skal være effektivt, skal alle
teammedlemmer arbejde på at nå et fælles mål. Dette
kan være kritisk i teamet, fordi teamsamarbejde bygger
på de enkelte medlemmer – og på at de gør deres
bedste. Derfor må en organisation aldrig ignorere
individuelle behov. I virkeligheden er det lederens rolle
at hjælpe den enkelte medarbejder med at
sammenkoble hans eller hendes individuelle behov og
interesser med teamets mål og aktiviteter. Et team, der
er sammensat af enkeltindivider, som er engagerede og
involverede i teamets mål, netop fordi de hænger
sammen med deres egne mål og behov, er langt
stærkere end et team, der er sammensat af
medlemmer, der har tilsidesat deres egne behov for
teamets skyld - og som derfor er uinspirerede og
uinteresserede i teamsamarbejdet.
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6. Anbefalinger til partnerlandenes teams /
undervisere på baggrund af spørgeskemaet

 Der er en generel følelse blandt teammedlemmerne
af, at de deltager i udarbejdelsen af teamplanen, og
at de derfor ved, hvad den indeholder. Angående
dette, er der neden for nogle vidnesbyrd og forslag
fra lærere og undervisere, der har deltaget i
projektet:
 ”Vores vision/ambition for vores organisation er at
være innovative og åbne for forandringer og skabe
nichebehov på markedet, at have en åben
kommunikation og et godt arbejdsklima i
organisationen, at være præcise med vores aftaler
med tredjeparter og at give yde en så god kvalitet i
vores service som muligt”. (Teamleder, Grækenland)
 ”Muligheden for forandring giver
teammedlemmerne motivation og følelsen af at
være i forreste linje”. (Kvalitetsmedarbejder,
Spanien)
 ”en teamplan er god, når den er et resultat af
dybdegående og præcise analyser af data og
begivenheder, der deles af teammedlemmerne. De
enkelte medlemmer i et team spiller en central rolle
for udviklingen af planen, når føler sig som aktive og
vigtige spillere i gruppen. Dette kan opnås, hvis
målene indgås i fællesskab, hvis de udvælges,
prioriteres og hvis der er en realistisk mulighed for at
nå dem til den aftalte tid. (Kvalitetsmedarbejder,
Italien)

 ”En af de vigtigste veje til at opnå et succesfuldt
teamsamarbejde er, når det enkelte teammedlem
har indsigt i, hvad der sker i organisationen. Dette
betyder, at alle ved, hvornår man diskuterer
bestemte emner, f.eks. strategi, budget, klasser, osv.
Alle medlemmer kender således den overordnede
strategi for teamet.” (Lærer/teamkoordinator,
Denmark).
 ”Formuleringen af ambitionerne for teamet er yderst
vigtig. Jeg foretrækker ordet ambitioner, da –
medmindre der er en strukturel manglende indsats
for at opnå dem – bør en teamplan ikke indeholde
standardforbedringer baseret på de
lovgivningsmæssige krav. Hvis et team har et godt
tag på de grundlæggende krav, synes jeg, at det
ideelle er at sætte kun én ambition i teamets årsplan
med afsæt i deres uddannelsesmæssige vision – og
så have fælles fokus på den. Dette er limen mellem
de enkelte lærere, der alle arbejder dedikeret
sammen på at forbedre / opnå højere mål. En
procentdel af arbejdstiden skal bruges på dette, så
teamet kan specialisere sig i et bestemt emne. Når
der er arbejdes på en teamplan, opnår teamet og
ledelsen et højeres professionelt niveau.
(Kvalitetsmedarbejder, Holland)
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7. SWOT-analyse: Styrker, svagheder, muligheder og trusler

De nationale undersøgelsesrapporter og de europæiske
resultater har sammen resultaterne af
spørgeskemaundersøgelsen hjulpet projektpartnerne til
at finde styrker og svagheder samt de muligheder og

trusler teams i Europa kan have i forbindelse med
den strategiske planlægning.

Styrker

Svagheder

Teoretisk kendskab til succeskriterierne for en
god årsplan

Mangel på økonomiske ressourcer.
Mangel på fastansatte lærere på fuld tid eller mange udskiftninger af medarbejderstaben.

Nem adgang til kilder.
Muligheder for at lære gennem workshops,
seminarer og kollegial videndeling.

En svag kvalitetskultur blandt alle medarbejdergrupper, særligt blandt undervisere. Disse
værktøjer er primært tiltænkt ledelsen.
Forskellige opfattelser af, hvad en årsplan er, både i landene og i teams.

Metodefrihed.
Tjek- og særligt handlingsdelen i den såkaldte PDCA-cyklus.
Årscyklus til planlægning af analyser af årets
resultater.

Ejerskab af teamplanen.

Analyser af årets resultater.

Kvalitet af evaluering og feedback: hvordan, hyppighed, hvornår…

Almindelig brug af Total Quality Management

Teammedlemmer har divergerende idéer om deres kvalitetskultur inden for teamet – de
har ofte forskellige roller og ekspertise i organisationen.

System (EFQM)

Teamlederskab.
Ikke alle medarbejdere inden for organisationen deler den samme bevidsthed om kvalitet
Nogle gange mangler underviserne viden om øvrige nødvendige processer på skolen.
Mangel på kommunikation blandt de interesserede parter, inklusiv medarbejdere, der
ikke underviser.

Muligheder

Trusler

Reference til ledelsesmodeller.

Forskellige rammebetingelser.

Benchmarking.

Ændringer i ISO-standarder.

Støtte fra undervisningsministerier.

Forskellige kvalitetskulturer landene i mellem.

Mulig information

Undervisernes digitale færdigheder.

Hjælp fra good practices eller eksperter.
Resultater fra europæiske projekter.
Støtte fra nationale styrelser.
EQAVET-støtte
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8. Arbejdet mod en vellykket teamplan - ruteplanen

Den årlige teamplan er et nøgledokument for enhver
organisation. Den forklarer, hvor teams er på vej hen, og
den hjælper alle til at blive på sporet. Teamplanen sikrer,
at teams har et klart formal og et ”stik nord” at arbejde
henimod. Dette forener deres daglige opgaver med de
langsigtede mål for deres produkter.
QUAL4T2 har udarbejdet en ruteplan til en effektiv
teamplan – nemlig tool nr. 8.
TEAMMEDLEMMERNES BEVIDSTHED OG
FORVENTNINGER
Arbejdet med den nye årsplan for teamet bør starte med
en analyse af den nuværende situation og
teammedlemmernes forventninger. QUAL4T2 foreslår, at
teamene bruger tool nr. 1 for at spørge til
teammedlemmernes egen opfattelse af deres
nuværende årsplan, deres mål og ambitioner, de
evalueringer, de bruger og måden de samarbejder på.
Ved at dele og analysere resultaterne af dette spørgsmål
i fællesskab, vil teamet være klar til at fortsætte deres
rute til en succesfuld årsplan.

.

Nr. 1 Spørgeskema
Nr. 2 Team Work Cafe
Nr. 3 Fyrtårnet
Nr. 4 De fem elementer
Nr. 9 Vision/Mission udvikling

AT BESTLUTTE HVILKE EMNER, DER BETRAGTES SOM
KRITISKE SUCCESFAKTORER FOR KVALITETSUDVIKLING
Identifikation af kritiske succesfaktorer er vigtig, da det
giver teams mulighed for at fokusere indsatsen på at
opbygge kapaciteten til at imødekomme kritiske
succesfaktorer (CSF) og udvikle mål forbundet med disse

faktorer. En ”god” CSF begynder med et handleverbum
og giver en klar og præcis indication af, hvad der er
vigtigt at kræver opmærksomhed. Verber, der
kendetegner handling er f.eks. tiltrække, udføre, udvide,
overvåge, lede, udnytte (”ringe CSF” starter med:
Uddybe, korrigere, opgradere…) Eksempler: ”At overvåge
elevers behov og fremtidige arbejdsmæssige behov.
Nr. 2 Team Work Cafe
Nr. 6 Selv-evaluering
Nr. 8 Ruteplanen – vejen til
effektiv teamplanlægning
Nr. 12 Prioriteringer i teamet

AFMÅLING AF DISSE EMNER
At foretage målinger er vigtigt for at finde ud af, hvorvidt
forandringer, der antages at føre til forbedringer af
kvaliteten rent faktisk også gør det.
INDSAMLING AF DATA
For at demonstrere at ændringer foretaget i en
forbedringsplan medfører de forudsagte positive
resultater, skal der indsamles data, der skal analyseres og
præsenteres. Dog bør teamet stille følgende spørgsmål
inden de starter på dataindsamlingen:
• Hvad er formålet med evalueringen?
• Hvad har vi brug for at vide?
• Hvem skal bruge informationen og hvordan?
Indsamling af data er en stor proces i enhver evaluering.
Dog er det vigtigt at huske, at metoden skal følge
formålet. Teamet skal fokusere deres evaluering ved at
besvare ovenstående spørgsmål: Overvejelse af formålet
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med evalueringen, behovet for information and hvilke
interessenter, der er involveret. Derefter kan teamet
beslutte, hvilken metode, der er bedst til indsamling af
information.

I planlægningsafsnittet nedenfor kan teams finde
yderligere ideer og værktøjer, der kan støtte dem i
planlægningsfasen.
Nr. 2 Team Work Cafe
Nr. 3 Fyrtårnet
Nr. 9 Vision/Mission udvikling

QUAL4t2-projektet har som eksempel udarbejdet tool nr. 10,
der giver mulighed for at teams og kvalitetsmedarbejdere
kan planlægge deres dataindsamlingsaktiviteter ud fra de
indikatorer for ydelse, der er specificeret I deres
PLANLÆGNINGEN
kvalitetsramme.
Den såkaldte PDCA-cyklus består af en planlægningsfase
inden implementationen. I denne fase er det vigtigt at
Nr. 10 Dataindsamling
opstille klare mål for at udvikle en konkret plan for
implementationen.

ANALYSE AF KVALITETSDATA
Når målingerne er udført og data indsamlet, skal analysen
påbegyndes for at finde ud af, om de ændringer, der er
foretaget, har resulteret i de forventede forbedringer.
Nogle af de spørgsmål, man bør stille er:
 Hvilke analytiske værktøjer skal bruges?
 Hvem skal udføre analysen og udarbejde oversigterne?
 Hvem skal modtage resultaterne? Hvor ofte?
ANALYSE AF DEN SENESTE ÅRSPLAN
Tjek sidste års teamplan (hvis der findes en) og tjek hvilke
punkter, der skal integreres I den nye teamplan. Årsagerne
kan være: En aktivitet er ikke afsluttet, målet er ikke
afsluttet, nogle aktiviteter har ikke medført de ønskede
ændringer, mangel på personale…
OM DRØMME OG AMBITIONER
Når institutioner overvejer deres langsigtede strategi, skal
teams have muligheden for at drømme om hvordan de
gerne vil have, at uddannelse er I 2035 – uden at være
hæmmet af potentielle forhindringer, og ved kun at tænke i
muligheder. Som Harriet Tubman sagde ”alle store drømme
begynder med en drømmer”. Ved at gøre dette, giver det
ikke kun teamet mulighed for at komme med værdifuldt
input til organisationen, men det gør det også nemmere at
afstemme organisationens strategiske mål med teamets
strategiske mål. Ydermere – som det er bevist at research
udført af organisationen Daimler-Chrysler Netherlands ved
Bart A.G. Bossink, Jan-Nico Blauw i 2002 – drives
forbedringsprocesserne af organisationens stratetiske mål.
Teams kan bruge tool nr. 2 til organisere deres
drømmesession.

Identifikation af alle mål for forbedringer
Teamets mål bør indeholde specifikke målbare mål, som
er klare for alle medlemmerne, og som kan være med til
at skabe et fælles formål for dem.
Nr. 4 De fem elementer
Nr. 8 Ruteplan for en effektiv
teamplanlægning

PRIORITERING
Når alle mål og handlinger for forbedringer er beskrevet,
bør teamet se på deres ressourcer og opstille prioriteter,
hvis arbejdsopgaverne overstiger de ressourcer, der er til
stede for at kunne udføre arbejdet. Da følelserne ofte
kan gå højt, når sådanne beslutninger skal tages, kan en
struktureret og objektiv tilgang være en hjælp i at opnå
enighed. Tool nr. 12 er netop udarbejdet til at
understøtte en sådan tilgang.

Nr. 12 Prioriteringer i teamet

DIFFERENTIERING AF MÅL
Der skal være en mulighed for at differentiere de
prioriterede mål. Hvor meget tid er afsat til at realisere
teamplanen? Kan alle teammedlemmer arbejde mod alle
mål, eller skal man uddelegere specifikke mål til
specialister i teamet? Hvis man allerede fra starten kan
se, at der ikke er tid til at arbejde på teamplanen i nogle
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måneder, bør man fra starten udelade disse perioder i
tidsplanen. Spørgsmålet er ikke ”hvis”, men ”hvornår”,
”hvem” og ”hvordan”. Realistisk planlægning kan hjælpe
teamet i denne proces. Se nederst i dette afsnit.
Læreres (teammedlemmers) behov
Et team består af forskellige typer medlemmer med hver
deres egne særegenheder. Derfor bør en god teamleder
forsøge at tage forbehold for disse og finde ud af hvilke
behov hvert teammedlem har hvad angår følgende:







Hans/hendes behov for viden og færdigheder om
teamsamarbejde.
Hans/hendes accept og forståelse af teamets mål.
Hans/hendes arbejdspres og ansvarsområder.
Hans/hendes rolle i teamet.
Hans/hendes fornemmelse for teamsamarbejde.
Hans/hendes behov for anerkendelse/opmuntring.

Nr. 1 Spørgeskema
Nr. 5 Feedback I teams
Nr. 6 Selv-evaluering

AT PÅVIRKE OMSTÆNDIGHEDER I ET TEAM
Der er behov for ressourcer for at foretage de
nødvendige ændringer for at imødekomme teamets og
medlemmernes behov. Ressourcebehov skal afdækkes
og dokumenteres i teamplanen, da man i teamet bør
stille sig selv en række grundlæggende spørgsmål for at
sikre, at teamplanen er realistisk:
• Hvor meget tid/hvor mange timer har vi til at arbejde
på årsplanen?
• Hvor mange lærere og teammedlemmer kan inkluderes
i arbejdet?
• I hvilken periode på året kan der arbejdes på
teamplanen?
• Har vi ekspertisen i teamet til at udføre aktiviteterne?
Og er den til stede hele året?
• Hvilken budgetramme har vi? (kan vi f.eks. inddrage
eksterne eksperter eller en specialist, der skal udvikle et
product for os)?
De fornødne ressourcer inkluderer økonomiske,
menneskelige og formative ressourcer.

ENDELIGE MÅL FOR FORBEDRING
Når teamet har nået dette punkt, er det tid til at
udvælge og fokusere på en række aftale realistiske mål
for årsplanen.
Nr. 13 Team Plan - Model
Nr. 14 Kortsigtet udviklingsplan
Nr. 15 Årsplan
Nr. 11 Risikobaseret tænkning

HANDLINGSPROCESSEN I PDCA
Implementeringsfasen handler om at udføre de
planlagte aktiviteter i praksis. Generelt kan denne fase
ses som en testfase for at se hvordan
implementeringen af udviklingen påvirker
virkeligheden.
KONTROLPROCESSEN I PDCA
Evalueringsfasen indeholder en vurdering fra de
involverede, som kan være elever eller medarbejdere. I
denne fase er det vigtigt at indsamle data for
evalueringen.
Nr. 5 Feedback i teams
Nr. 10 Dataindsamling

DEN ENDELIGE ANALYSE AF PLANEN OG PDCA
HANDLING I MOD NYE CYKLUSSER
Denne vurderingsfase kan ses som en analyse af
evalueringsfasen, der identificerer svagheder og styrker
I implementeringsfasen og planen. Målet er at
reflektere over, hvilke forbedringer, der kan gøres og at
handle - at skabe grundlag for nye planer.

Anbefalinger for denne meget vigtige fase er:
• vær opmærksom på at denne vurderingsvase er en
central del af den såkaldte PDCA-cyklus.
• vær sikker på, at denne vurderingsfase finder sted,
reflekter over og brug evalueringsresultaterne.
• Anerkend, vurder og byg videres på positive
resultater og skab en positiv kultur, hvor det er tilladt
at fejle.
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• Planlæg vurderingsfasen på forhånd og reservér tid og
ressourcer.
• Inddrag medarbejderne ved at fremlægge
evalueringsresultaterne. Dette vil bidrage til diskussion
og støtte.
• Handl hurtigt på områder, hvor det er nødvendigt,
f.eks. frafald m.v.
• Brug vurderingsfasen til at videreudvikle jeres
kvalitetssystem.
GLEM IKKE AT FEJRE DET!!!
At fejre, at man har opnået et mål er en vigtig brik i
opbygningen og vedligeholdelsen af et effektivt og
selvsikkert team. Man kan fejre på det på mange måder,
når et team eller et medlem har nået et mål. Som nævnt
tidligere, skal teamlederen forstå sine teammedlemmer
og hvad der motiverer dem.

vigtigt, at teamet forstår hvordan alle medlemmer
inddrages samt vigtigheden af, at alle medlemmer er
aktive, for at give alle mulighed for at handle korrekt. Alle
medlemmer i teamet bør altid være klar over, hvad der
sker og forstå, om der er behov at understøtte teamet
eller enkelte medlemmer og dele muligheder for
forbedring og / eller problemer, der skal løses
Hyppigheden og datoerne for sådanne møder kan
variere; de kan ikke defineres på forhånd en gang for alle,
men bør aftales i teamet – selv om vi foreslår, at man
som minimum sætter dem ved opnåelse af milepæle eller
med prædefinerede, alt efter hvilken aktivitet, der skal
udføres samt graden af usikkerhed, risici og farer, der kan
opstå i løbet af implementeringen.

Dog bør enhver ændring i teamplanen drøftes og
godkendes af alle teammedlemmer. Faktisk er
kommunikationsflowet og delingen i teamet helt
grundlæggende: Kendskabet til forudsigelserne,
VÆR GOD OG FORTÆL OM DET TIL DE INVOLVEREDE
årsagerne til afvigelser og mulige forholdsregler i forhold
Nogle gange er det nemt at glemme hvor vigtigt det er, at
til dem, er et essentielt aspekt for at forhindre konflikter
alle involverede interessenter er velinformerede. Stolte
mellem de enkelte punkter i planen.
og fuldt engagerede teammedlemmer bør også huske
hvor vigtigt det er at holde elever, familier, virksomheder
og offentlige myndigheder informerede om de mål, man
HVORDAN BRUGES DET:
opnår!
 Start med individuelt at liste alle aktiviteter /
prioriteter1 fra årsplanen – eller fremhæv dem, du
DEN NYE PLANLÆGNING
Den såkaldte PDCA-cyklus er en vedvarende
er ansvarlig for (du kan bruge det allerede
forbedringscyklus, som bør gentages igen og igen for at
godkendte1 tool for ikke at få flere tools i spil).
sikre en løbende forbedring.
 Skriv en liste med de resultater og outputs, der er
opnået.
REALISTISK PLANLÆGNING
 Tjek de følgende elementer/data1 for hver aktivitet:
Når et team har sat1 strategiske mål, opdelt dem i
delmål,1, fordelt roller, opgaver og individuelt ansvar 1, er
det vigtigt at forudse et “sammenligningsprogram” – dvs.
en række planlagte møder, hvor teamet får mulighed for
at analysere, hvordan det går med hensyn til tid,
omkostninger og kvalitet. Med andre ord bør teamet
tjekke teamplanens bæredygtighed løbende og evaluere
om der er behov for ændringer for at gøre den mere
realistisk.
For at en teamplan bliver realistisk, er det nødvendigt at
evaluere mens der er stadig er tid og ressourcer til evt. at
iværksætte ændringer og kommunikere med den
ansvarlige for de individuelle aktiviteter for at være sikker
på, at der er en forståelse for mål og behov. Det er meget

 Realistisk tidsramme for at opnå det – brug en
GANTT eller en simpel kalender.
 Antal involverede personer.
 Reelle omkostninger.
 Kvaliteten af resultater.
 Noter alle afvigelser fra det planlagte og analyser
alle muligheder for forbedringer 1 eller
forhindringer, der skal overkommes i teamet.
 Teamkoordinatoren eller et andet teammedlem,
som teamet udpeger, rapporterer om de fælles
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beslutninger og mulige handleplaner, der kan
implementeres individuelt eller i teamet.
 Vær sikker på, at hvert enkelt teammedlem forstår
de kritiske punkter, den fornødne indsats og det
endelig resultat, der skal nås.
 Læg rapporten som bilag til teamplanen og brug
den som input på et kommende teammøde til at
evaluere ændringer og / eller opliste andre nye
indsatsområder.

1

Kryds-tjek tool 8 “Ruteplan for en effektiv teamplan”
Kryds-tjek tool 9 “Vision/mission udvikling for teams”
1 Kryds-tjek tool 13 “Team plan model”
1 Kryds-tjek tool 12 “Prioriteringer i teamet”
1 Kryds-tjek tool 10 “Dataindsamling”
1 Kryds-tjek tool 11 “Risikobaseret tænkning”
1
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