Instrument til registrering af status for implementeringen af et kvalitetsmanagement
1 Fremgangsmåde
Gennem en flertrins fremgangsmåde med forskellige instrumenter til ekstern evaluering (Q2E, QEE Hessen, QEE Bremen, Q Hamborg), henholdsvis med
præsentationer af QM skole-systemer (Danmark, Holland), samt en QM-systematik i hh. til Detert, afledtes i første omgang dimensioner. I næste trin blev de Items,
som er tilstede i instrumenterne, tilordnet disse dimensioner og disse dermed kontrolleret for komplethed, mulig redundans og holdbarhed og efterfølgende
modificeret.
I tredje trin blev der så udvalgt de tilordnede Items, som repræsenterer den respektive dimension bedst og så ledt efter en formulering, som på den mest
omfattende vis gengiver kernen af de deri indeholdte udsagn. Fremgangsmåden og resultaterne blev så yderligere kontrolleret i et tredje gennemsyn.
Målet var at udvikle et meget kompakt, men så omfattende instrument som muligt til registrering af, en given implementeringens-status' for et
kvalitetsmanagement på en skole. Her er det vigtigt, at instrumentet er uafhængigt af det til grundliggende QM-system.

2 Dimensioner og items til den kompakte registrering af QM-status

Dimension
Q-strukturer: forbillede: eksistens
Q-strukturer: forbillede: indflydelse
Q-orienteret ledelse: Q-ansvar SL:
struktur
Q-orienteret ledelse: Q-ansvar SL:
praksis
Q-strukturer: behandling af
deficitter: struktur
Q-strukturer: behandling af
deficitter: praksis

QM-status-oprettelse

Item
Vores skoleforbilledes udsagn, (skoleprogram / kvalitetsforbillede) forholder sig til det, som er vigtigt for vores skoles
pædagogiske hverdag.
Ved diskussioner eller beslutninger omkringpædagogiske spørgsmål argumenteres der også med skoleforbilledet
(skoleprogarm / kvalitetsforbillede).
Vores skoleledelse sørger for egnede rammebetingelser (ressourcer, efteruddannelse, fungerende arbejdsgrupper, f.eks. Qgrupper, gruppekoordination) til omsætning af kvalitetskravene.
Vores skoleledelse handler med henblik på kvalitetsmanagementet retningsvisende, konsekvent og autentisk.
Vore instrumenter og fremgangsmåder til afsløring og bearbejdning af kvalitetsproblemer (f.eks. pædagogiske,
organisatoriske) står deres prøve i praksis.
Ideer, ris og ros eller forslag til forbedring af kvaliteten tages i vores skole op med alvor og med konsekvens i det praktiske.
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Data-/feedbackbrug: indhentning af
Q-data: praksis
Data-/feedbackbrug: indhentning af
feedback: praksis
Data-/feedbackbrug: brug til
bedømmelse
Data-/feedbackbrug: ændring i
forbindelse med data-feedbackbrug
Q-arbejdets systematik
Samlet bedømmelse af QM

QM-status-oprettelse

Hos os på skolen indhentes data (f.eks. indenfor rammen af evalueringer) vedr. virkningen af det pædagogiske arbejde
(eksempelvis omkring eksamensresultater eller tilfredshed) på systematisk vis og behandles.
Indhentningen af tilbagemeldinger (`feedback‘ – fra elever, kolleger eller andre) til egen pædagogisk fremgangsmåde er
hos os en fast bestanddel af vores professionelle selvforståelse.
De indsamlede data eller feedback bruges målrettet til at vurdere hhv. reflektere over egen pædagogisk fremgangsmåde.
Resultater af dataindsamlingen (evalueringer) eller tilbagemeldinger (feedback) bruger vi hos os på skolen målrettet til
forbedringen af den pædagogiske praksis.
Vores kvalitetsmanagement bruges til systematisk at videreudvikling skolen og undervisningen, med inddragelse af de
involverede.
Hos os på skolen oplever jeg, at anstrengelserne i forbindelse med kvalitetsmanagementet retfærdiggøres af de positive
virkninger, der derigennem opnås den pædagogiske praksis.
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