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Årlig selvevaluering i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

Landbrugsuddannelsen 

Formål: 
I henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal skolen hvert år foretage en 
selvevaluering på et af skolens områder inden for undervisningen. 
Proceduren skal sikre dokumentation af resultater og klarlægge, hvorledes undervisning og valgte 
undervisningsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål. 
 
Selvevalueringen kan også omfatte en opgørelse og vurdering af gennemførelse og frafald.  
Resultatet af selvevalueringen skal offentliggøres på JU´s hjemmeside inden 1. marts 2016. 
 
Uddannelserne: 
Efter aftale i ledergruppen omfatter den årlige selvevaluering på undervisningsområdet i 2015 
landbrugsgruppen, JU-Syd, Bredballegård. 
 
Landbrugsgruppen omfatter følgende uddannelser/trin: 

 Grundforløb 2, landbrugsuddannelsen 

 Trin 1, landbrugsuddannelsen 

 Trin 2, landbrugsuddannelsen, specialet jordbrugsmaskinfører 
 
Medarbejderne: 
Gruppen omfatter ca. 13 lærere, 1 elevcoach, 3 værkstedsassistenter og en uddannelsesleder. 
 
Metode: 
Selvevalueringen er gennemført på en række møder i landbrugsgruppen med forskellige temaer, 
emner og opgaver. 
 
Selvevalueringen har omfattet følgende områder med udgangspunkt i: 

 JU´s og landbrugsgruppens strategi og handlingsplaner med udgangspunkt i Kodeks for ledelse 
af erhvervsskoler 

 Sidste udarbejdede MTU fra 2013 

 JU´s pædagogiske grundlag 

 JU´s mission, vision og værdier 

 Løbende elevtilfredshedsundersøgelser 

 Seashore og Kruses ”Fem kendetegn for den gode skole” 
 
Emneområder/Resultater: 
 
Pædagogik og undervisning: 
Det pædagogiske fokus tager udgangspunkt i JU´s overordnede pædagogiske grundlag under  

overskriften: 
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”Pædagogiske metoder understøtter en helhedsorienteret, differentieret og praksisnær 

undervisning”. 

Med baggrund i EUD-reformen 2015 har det været relevant at diskutere, afstemme og opnå fælles 

tolkning af de pædagogiske intentioner, som ligger i EUD-reformen i relation til en praktisk 

undervisning og hverdag. 

Dette har konkret taget udgangspunkt i erhvervsfagene, hvor den centrale beskrivelse er 

gennemgået og revideret i forhold til JU´s pædagogiske grundlag og de både pædagogiske og 

didaktiske overvejelser, der ligger til grund for den ønskede daglige undervisning. De pædagogiske 

og didaktiske metoder vælges og aftales i teamet i henhold til fagets målbeskrivelse og målepinde. 

Det har endvidere været hensigten at operationalisere tankerne ind i det nuværende arbejde og 

tidligere erfaringer. Tankerne forudsætter et stort tværfagligt samarbejde i lærerkollegiet. Dette 

gælder såvel i den konkrete undervisning som i planlægning og opfølgning.  

Det pædagogiske fokus og lærerkollegiets muligheder for at planlægge sammen drøftes løbende i 

den daglige organisering af undervisningen. Der tilsigtes og planlægges oftere med større hold og 

to-lærer løsninger i undervisningen, et forhold som giver større dynamik og mulighed for at 

differentiere.  

Som noget nyt friholdes der to timer hver tirsdag eftermiddag til planlægning.   

For at styrke det interne samarbejde i gruppen og forståelse i gruppen for uddannelsens helhed 

har der været afholdt en temadag, hvor emnet var ”Erfaringsudveksling og vidensdeling”. Her 

præsenterede hver enkelt lærer sine fag og sine undervisningsområder. Udgangspunktet var 

plancher og de enkelte fags målpinde, samt hvorledes disse blev konverteret over i konkret 

undervisning.  

 

Sammen med de øvrige undervisningsgrupper på JU deltog landbrugsgruppen i foråret i et to-

dages seminar, hvor emnet var implementeringen af EUD-reformen, herunder fokus på ændrede 

pædagogiske forudsætninger og arbejdsmetoder. 

 
Opfølgning: 
Følgende mål for dagligdagen er opstillet i forhold til støtte for fremme og opfyldelse af de 
pædagogiske overvejelser og hensigter: 

 Mere tid til fælles planlægning – mere fælles tid til faglig sparring 

 Mindre travlhed i spidsbelastnings perioder – bedre langtidsplanlægning – vi skal komme 
tingene i forkøbet – mindre tomgang og frustrationer for eleverne – udvikling af flere opgaver 
eks. QR-koder, elev-quiz, o. lign. 

 
Personale: 
Intentionerne i det pædagogiske arbejde samt udviklings og sideopgaver har været udfordret af  

mange nye medarbejdere i gruppen. Derfor har arbejdet omkring handlingsplaner også måttet 

koncentrere sig omkring det interpersonelle og om landbrugsgruppens arbejdsform og kultur. 



Kvalitet på JU 
 

3 
 

Dette arbejde foregår løbende med ledelsesmæssigt fokus, jævnlige møder og diskussioner. 

Kulturen må tage udgangspunkt og udvikle sig med afsæt i JU´s overordnede værdier. 

 

I august 2015 afholdte gruppen en temadag, med det formål at opnå større fælles forståelse, 

enighed og tolkning af JU´s værdier. Dette arbejde resulterede i folderen ”De 7 værdier”. Folderen 

ligger hos hver enkelt lærer og er bl.a. den synliggørelse af de ”spilleregler”, hver enkelt har 

tilsluttet sig. 

 

Ved indgangen til lærerværelset hænger endvidere plancher med JU´ mission, vision og værdier. 

Ideen ved synliggørelsen er at fremme bevidstheden om disse bagvedliggende kriterier for skolens 

drift og kultur. 

 
Herudover har landbrugsgruppen fortsat det tidligere igangsatte arbejde med udgangspunkt i 
Seashore og Kruses ”Fem kendetegn for den gode skole”. Der har været afsat tid på hvert enkelt 
gruppemøde, hvor udgangspunktet var korte diskussioner og evalueringer af egen hverdag, praksis 
og gab i forhold til de fem kendetegn.  
 
Overskrifter for de fem kendetegn er følgende: 

 Fælles normer og værdier 

 Fælles fokus på elevernes læring 

 Samarbejde 

 Afprivatisering af praksis 

 Reflekteret dialog 
 

I efteråret evaluerede gruppen disse fem kendetegn i forhold til det øvrige arbejde og fokus. Der 
konstateredes at være god overensstemmelse mellem de forskellige ting, og gruppen genoptager 
det løbende fokus på disse punkter som basis for diskussion og aftaler.  
 
Opfølgning: 
Følgende mål for dagligdagen blev opstillet i forhold til støtte for samarbejdet i gruppen: 

 At skabe mere tid til pause for at skabe tid til at snakke sammen 

 At overholde de aftalte regler og aftale – at have fælles front over for eleverne – at opnå 

klarhed og bedre arbejdsmiljø kollegaer imellem 

 At udarbejde 10 kerneværdier i personalegruppen 
 
Undervisningen: 
De gennemførte tilfredshedsundersøgelser vurderes kun at give anledning til små justeringer i 
undervisningsformer, mængde af hjemmearbejde og balancen mellem teoriundervisning og 
praktiske projekter. 
 
Resultaterne for de seneste tre elevtilfredshedsundersøgelser af tilfredsheden med undervisnin-
gen fremgår af bilag 1. 
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Fysiske rammer: 
Som sidste punkt var der enighed om, at der skal arbejdes for en holdningsændring til de fysiske 
rammer, specielt i forhold til oprydning, renholdelse, generel orden og respekt for udstyr og 
maskiner. Formålet med dette er bl.a. at signalere til eleverne, at dette er væsentligt i forhold til 
kommende arbejdsgivere, opnåelse af praktikplads og i det hele taget grundlaget og forudsæt-
ningen for en velfungerende arbejds- og uddannelsesplads. 
 
Opfølgning: 

 Lærerværelser og gangarealer holdes ryddede 

 Teorilokaler efterlades hver dag opryddet efter undervisningen 

 Udenomsarealer opdeles i zoner, som eleverne kobles på i praktiske projekter med 
efterfølgende oprydning 

 Traktorøvelsesbanen gøres mere overskuelig og ryddelig 

 I hallerne synliggøres fast placering af udstyr, redskaber og værktøj 

 Der gennemføres dagligt eftersyn af traktorer før brug 
 
Afslutning: 
 
Selvevalueringens forbedringspunkter er sat i gang, og der følges løbende op på resultaterne på 
møderne i landbrugsgruppen. 
 
De udarbejdede handlingsorienterede skemaer opdateres løbende. Der afrapporteres til JU´s 
direktør i forbindelse med den årlige opdatering af bestyrelsen af status på JU´s overordnede 
strategi- og handlingsplan. 
 
 
27. januar 2016 
PAJ/CC 


