Selvevaluering, juni 2022 (BEK §62, stk.3)
Selvevalueringen er udarbejdet på baggrund af drøftelser på skolens SU møde den 21. marts 2022 og på
AM møde den 17. december 2021 under punkterne om professionel kapital, APV og fokusområder for
arbejdet med skolens arbejdsmiljø i 2022.

Udviklingen på skolen og kvaliteten af skolens uddannelsestilbud er drøftet løbende på SU og i bestyrelsen i
foråret 2022. Senest på bestyrelsesmøde den 13. juni 2022, hvor bestyrelsen blev præsenteret for skolens
udfordringer med faldende aktivitetsniveau og de følgevirkninger, der har på organisationen og kvaliteten i
undervisningen på særligt AVU afdelingen.

Ud fra de samlede drøftelser har ledelsen udarbejdet en skriftlig opsamling af skolens selvevaluering for
2022:

Skolen har været gennem en årrække med faldende elevtal og deraf følgende personaletilpasninger. I
august 2019 er halvdelen af AVU-aktiviteten endvidere overdraget til FGU. Der har derfor i perioden
været stor fokus på at sikre skolens økonomi. Både 2020 og 2021 har endvidere været år præget af
Covid-smitte og skolelukninger, som naturligt har flyttet fokus fra pædagogiske udviklingsprojekter til
en mere håndfast krise-ledelse.
Der opleves her midt i 2022 som følge af ovenstående en vis træthed blandt medarbejderne, og der er
et udbredt ønske om en mere rolig hverdag med plads til konsolidering og til at udvikle en
undervisning, som er tilpasset de nye økonomiske rammer.
Statistikkerne fra kvalitetsarbejdet viser, at eleverne fortsat er meget tilfredse med skolens tilbud, og
at læringsudbyttet fortsat er stort. På ovenstående baggrund er det meget tilfredsstillende, at skolen
fortsat leverer en god uddannelse.
Der er planlagt strategiseminar for alle skolens ansatte i september 2022, og derefter vil der blive
udarbejdet en status på skolens strategimål med en handleplan for strategiske målsætninger i den
sidste del af skolens strategiperiode frem til 2024.
Opfølgningsplan på selvevalueringen forventes derfor først færdig efter bestyrelsesmøde i december.
På ledelsens og bestyrelsens vegne
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