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1.1 Baggrund for SMART-projektet og projektpartnerne
Denne vejledning til organisationen er resultatet af et europæisk 
projekt; SMART – Second Chance Schools Working with a Systematic 
Measurement of Outcomes. SMART blev finansieret under Erasmus+ 
programmet, under nøgleaktion 2, Strategisk Partnerskab, og varede 
24 måneder – fra september 2014 til juli 2016. Projektet havde syv 
partnere fra Danmark, Irland, Sverige, Belgien, Italien og Holland, 
der repræsenterede universiteter, second chance skoler, regionale 
myndigheder og civile samfundsorganisationer. Projektet havde en 
transnational tilgang til al udvikling for at kunne give ressourcer og 
støtte til at gøre organisationerne i stand til at nå projektmålene. 
Baggrundsinformation på projektpartnerne findes i Bilag 1. En af de 
vigtigste drivkræfter i SMART-projektet er, at de bløde færdigheder 
relateret til den følelsesmæssige, sociale og personlige udvikling 
hænger sammen med de bredere fordele ved læring. De er derfor 
mere problematiske i forhold til måling sammenlignet med de mere 
hårde resultater som progression, tilstedeværelse og certificering. 
Anerkendelse af udviklingen i de blødere færdigheder skal ses på 
samme måde som de mere håndgribelige færdigheder, som de unge 
mennesker opnår. Formålet med denne håndbog er at tage fat på disse 
udfordringer i forbindelse med de andre resultater fra SMART-projektet  
(www.edu-smart.eu).

1.2 Rationalet bag SMART-projektet
I 2012 bestilte generaldirektøren for Uddannelse og Kultur (DGEAC) 
forskning  i god praksis indenfor second chance uddannelse og 
succesfaktorerne herfor. Formålet var at identificere muligheden for 
overførsel til tidlig uddannelse og træning. Studiet viste, at der var stort 
potentiale for, at tidlig uddannelse og træning kunne lære noget af 
udbydere af second chance uddannelse. Samtidig viste studiet også, 
at der er huller i de kvalitative og kvantitative succesmål i forhold til at 
kunne dokumentere effekterne på lang sigt af tilbud, der er designet 
til at reducere tidligt skolefrafald. Studiet anbefalede udviklingen af 
en kvalitetsramme til at understøtte overførslen af god praksis fra 
second chance uddannelse og til at opbygge evidensgrundlaget for de 
langsigtede effekter og resultater af second chance uddannelse. Disse 
resultater fungerede som en vejledning for SMART-projektet. 
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Som et resultat af en hurtigt skiftende global økonomi og bekymringen 
for EU’s evne til at skabe en konkurrencedygtig arbejdsstyrke, er 
medlemsstaterne i stigende grad fokuserede på uddannelsessystemerne. 
Især er der et øget fokus på deres rolle i at gøre det bedre i forhold til 
at forberede alle elever til at møde uddannelses- og træningskrav og 
forberede unge mennesker på arbejdsmarkedet. Efterhånden som der 
gives mere ansvar til udbydere af pensum, metoder og evaluering, påhviler 
det dem i højere grad at demonstrere effektivitet. Dette er især relevant 
for udbydere af kompenserende uddannelse, såsom second chance 
uddannelse og ungdomstilbud, som reagerer på tidligt skolefrafald, men 
hvor brugen af uformel og ikke-formel læring gør succesfaktorer svære 
at måle. Skiftet fra at definere standarder ud fra en undervisningsvinkel til 
i stedet at definere dem baseret på læringsresultater har stor indvirkning 
på kvalitetssikringspolitikker og praksis.

SMART-projektet udviklede en kvalitetsramme, der kan bruges af 
udbydere af second chance uddannelse, og som adresserer de huller, 
der blev identificeret af DGEAC, og vil gøre udbydere i stand til at 
dokumentere deres succesfaktorer og forbedre kvaliteten og relevansen 
af læringstilbud inden for uddannelse, træning og ungdomsarbejde. 

Øget bevidsthed om second chance metoder og validering af second 
chance læring kan kun opnås igennem etableringen af en fælles ramme 
for kvalitetskriterier, indikatorer og benchmarks, der måler kvalitativ 
og kvantitativ data. SMART-projektet kombinerer god praksis indenfor 
kvalitetsmonitorering og måling, og inkluderer eksempler fra eksisterende 
second chance tilbud, der allerede selvevaluerer, og tilpasser det til at 
møde behovene inden for second chance uddannelse. Dermed sikres 
anerkendelse, agtelse og værdi af de uformelle og ikke-formelle metoder, 
som er karakteristiske for second chance uddannelse.

Det, der var klart inden for SMART-projektet, var, at 
uddannelsesorganisationer havde en bred vifte af viden og information 
omkring elevernes akademiske fremskridt fra karaktersystemer og 
andre områder. Samtidig var der huller i organisationernes information 
og viden omkring udviklingen af elevernes sociale og personlige 
færdigheder imens de var tilmeldt skolen/centret. Derfor blev SMART 
effektmålingssystemet udviklet og dets fokus er på at validere den 
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uformelle læring og det, eleverne i tilbuddene, har opnået. 

1.3 Hvad er formålet med vejledningen til organisationen?
Formålet med denne vejledning er at støtte og vejlede organisationer 
i implementeringen af en kvalitetsramme, der inkluderer metoder og 
mekanismer, der har to primære formål;

1. Måling af udviklingen i de bløde færdigheder på en sammenhængende 
og struktureret måde med et systematisk effektmålingssystem 
(SMS).

2. Identifikation af succesfaktorer på elev-, lærer- og organisationsniveau 
der er kritiske for at sikre succes inden for second chance miljøer.

Som nævnt supplerer denne vejledning to andre resultater fra SMART-
projektet; det systematiske effektmålingssystem for second chance 
uddannelse og Håndbog til lærere. Begge er tilgængelige på www.
edu-smart.eu. Den beskriver, hvordan organisationer kan understøtte 
introduktionen af måling af de bløde færdigheder i second chance 
uddannelsesmiljøer. Den forklarer de centrale koncepter og metoder, 
der er blevet identificeret og designet i SMART-projektet. Den udforsker 
også, hvordan organisationer kan udvikle et kvalitetsrammesystem, der 
måler elevernes bløde færdigheder. Den ser også på nøgleaspekter i 
organisationskulturen, den selvreflekterende udøver, den logiske model 
som et uddannelsesmæssigt planlægningsværktøj og endelig brugen af 
e-platformen designet som en del af SMART-projektet. 

1.4 Centrale koncepter der understøtter den systematiske 
måling af bløde færdigheder

Teoretiske rammer kan være nyttige platforme, hyorpå pædagogiske 
metoder/praksisser kan udvikles, specielt når disse metoder/praksisser 
er nye eller innovative som indenfor SMS. En række nøgleteorier og 
koncepter blev diskuteret af projektpartnerne i udviklingsfasen af 
projektet med det formål at udvikle en kvalitetsramme og SMS til bløde 
færdigheder. Igennem denne proces blev to centrale koncepter valgt til 
at være det teoretiske fundament for udviklingen af en ramme for bløde 
færdigheder. Disse er effekten af organisationskultur og kritisk tænkning 
inden for en refleksiv praksis tilgang. 
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1.5 Kulturelle skift i en organisation
Organisationskultur er et system af fælles antagelser, værdier 
og overbevisninger, der styrer, hvordan mennesker opfører sig i 
organisationer. Som vist nedenfor, er en stor del af en organisations 
kultur gemt under overfladen. I de fleste tilfælde deltager medarbejderne 
i organisatoriske strukturer og processer uden at være bevidste om de 
holdninger og værdier, de arbejder indenfor/under. Normalt er der behov 
for en ”brændende platform”, før det går op for folk, at den traditionelle 
måde at gøre tingene på ikke længere er tilstrækkelig. Bevidstheden 
om behovet for forandring opnås mest effektivt, når medarbejderne i 
en organisation kommer under internt og eksternt pres. Organisatorisk 
stress forårsaget af det politiske, økonomiske, sociale og juridiske miljø, 
såvel som en intern appetit for forandring og det ubehag, det medfører, 
giver normalt anledning til organisatoriske forandringsprocesser. 

Vedtagelse af en kvalitetsramme for bløde færdigheder og senere 
SMS indenfor uddannelsesorganisationer vil udfordre en organisations 
eksisterende kultur på flere niveauer, f.eks. elev- medarbejder- og 
organisationsniveau. Valideringen af uformel og formel læring vil støtte 
en organisation i at reflektere over og gennemgå dens nuværende 
kvalitetssikringsprocesser. Det vil tvinge organisationen til at overveje og 
reflektere over antagelser, overbevisninger og procedurer og de metoder, 
hvorigennem læringsresultater måles. Det kræver, at organisationer har 
en forandringsparat tankegang, en reflekterende tilgang på det øverste 
ledelsesniveau, og at dette gennemtrænger alle medarbejderniveauer. 
Med forandringsparat mener vi 
at have evnen til at tilpasse sig 
eller gennemføre forandringer. 
Dette er meget vigtigt, når 
man tænker på den effekt, 
inkluderingen af SMS har 
indenfor for udbud af second 
chance uddannelse. Effekten og 
virkningen af denne teoretiske 
tilgang som praktiseret indenfor 
SMART og udviklingen af SMS 
udforskes nærmere i kapitel 3.
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1.6 Refleksiv praksis indenfor uddannelses- og træningsorg-
anisationer
Den andet teoretiske koncept er kritisk tænkning indenfor pædagogisk 
udvikling, teori og praksis. Dette er en anerkendt væsentlig egenskab 
indenfor de mest succesfulde uddannelsesmiljøer på alle niveauer. For 
lærere og førstelinje-udøvere er dette en meget respekteret evne, der 
anerkendes for at have mange fordele specielt for dem, der forsøger at 
udvikle et støttende og positivt læringsmiljø. Mange kritiske teoretikere, 
der arbejder indenfor feltet med kritisk tænkning har udtrykt, at kritisk 
refleksion er en vigtig menneskelig aktivitet, hvor folk genoplever deres 
læringsoplevelse. Som et eksempel kan nævnes Donald Schöns 1983 
bog The Reflective Practitioner, hvor koncepter såsom refleksion-på-
handling og refleksion-i-j handling introduceres. De forklarer, hvordan 
fagfolk imødekommer udfordringerne i deres arbejde med en form for 
improvisation, der forbedres igennem øvelse. Yderligere diskussion 
af dette koncept indenfor en kvalitetsramme for bløde færdigheder og 
SMS-udvikling opridses i kapitel 3.
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Afsnit 2

Den logiske model 
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2.1 Introduction the Logical Model
Der er adskillige metoder og værktøjer tilgængelige indenfor pædagogisk 
planlægning og ledelse, men indenfor SMART-projektet  blev den 
logiske model anset for at være den mest passende model til denne 
opgave. Den er specielt egnet til udviklingen af en kvalitetsramme 
for bløde færdigheder. En logisk model (også kendt som en logisk 
ramme, forandringsteori eller et programmatrix)  er et værktøj, der 
bruges af finansieringskilder, ledere og evaluatorer af programmer til at 
evaluere effektivteten af et program. Ofte bruges det også i pædagogisk 
planlægning og implementering. Logiske modeller kan vises som 
grafiske skildringer af de logiske sammenhænge imellem ressourcer, 
aktiviteter og resultater af et program. 

Indenfor den logiske model måler en organisation dens resultater, 
selvom den først skal definere, hvilke resultater den ønsker at opnå, og 
hvordan den ønsker at opnå dem. Derefter skal organisationen udvikle 
et effektmålingssystem, som gør den i stand til at holde styr på succesen 
af de ønskede resultater. Senere kan resultaterne bruges til den fortsatte 
udvikling af organisationen og/eller som dokumentation for indsatserne. 
SMS adresserer målingen af resultater direkte i forhold til udvikling af de 
bløde færdigheder.

2.2 Hvad er fordelene ved at lave en logisk model?
Formålet med at lave en logisk model i denne sammenhæng er, at den 
kan danne grundlaget for et vurderingssystem; udviklingen af en logisk 
model kan dog også skabe udvikling og styrke organisationen i sig selv:

• Fælles og fokuseret oversigt
Den logiske model vil give en oversigt over organisationens arbejde 
henimod et fælles mål. Ved at illustrere organisationens arbejde og 
strategi bliver sammenhænge og implicitte forståelser systematiseret 
og afklaret. 

• Refleksion og forbedring
Den logiske model giver et fælles sprog og et fælles udgangspunkt 
for refleksion og forbedring. Arbejdet med den logiske model giver 
anledning til systematiske diskussioner og klar kommunikation 
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vedrørende ens egen praksis. 
Det er vigtigt at revurdere den logiske model regelmæssigt, så den 
afklarer organisationens fælles mål, skridtvise resultaterne og de 
anvendte aktiviteter i organisationen. 

For at skabe klarhed over hvad der måles, og hvilken funktionalitet 
målingerne har, skal de følgende nøglespørgsmål besvares:
  
3. Hvordan afklares mål og indsatser?
4. Hvordan måles resultaterne?
5. Hvilke områder skal måles?
6. Hvordan skal dataene indsamles?

2.3 Hvordan afklares mål og indsatser?
Mål og indsatser kan afklares ved at designe en logisk model.  

Med andre ord beskriver en logisk model de resultater en skole/
organisation ønsker at skabe for eleverne, og hvilke aktiviteter en skole/
et center gør for at opnå de tilsigtede resultater og forandringer. En logisk 
model beskriver dermed forholdet imellem teori og praksis.

Den beskriver:
• formålet med skolen/centret (de strategiske mål/resultater)
• skolens/centrets tilsigtede resultater for målgruppen (resultaterne på 

kort sigt, på mellemlangt sigt og på langt sigt)
• skolens/centrets praksis (aktiviteter og metoder (indsatser)

Det kan illustreres med modellen nedenfor:

Til venstre for linjen er de ting, der kan planlægges og monitoreres, 
og som kan tilpasses eller ændres direkte. Dette omfatter ressourcer 
og aktiviteter. Ressourcer dækker over menneskelige, økonomiske og 
organisatoriske ressourcer. Aktiviteter udgør alt det, organisationen gør 
med ressourcerne: det er tilgange, metoder og aktiviteter, der sættes i 
gang for at skabe de tilsigtede resultater. 
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Til højre for linjen er de tilsigtede resultater af aktiviteterne. De kan kun 
tilpasses eller ændres indirekte, da det er de resultater, en organisation 
håber at opnå igennem nogle givne aktiviteter: Det er resultater på 
kort, mellemlangt og langt sigt såvel som organisationens overordnede 
strategiske målsætninger.

I udviklingen af en logisk model skaber organisationen klarhed over dens 
ideer om sammenhængen imellem de aktiviteter, den sætter i gang, og 
de tilsigtede resultater af aktiviteterne.

En logisk model for en skole/et center ser således ud:

Når man laver en logisk model, bruger man de strategiske målsætninger 
som udgangspunkt; hvad er den/de overordnede mål, man ønsker at 
opnå. Derefter arbejder man sig tilbage i modellen fra højre til venstre.
Herefter ser organisationen på de delmål, der skal opfyldes, for at nå 
den/de overordnede mål, det vil sige resultaterne på kort, mellemlangt 
og langt sigt.

Til sidst beskriver organisation de specifikke indsatser, skolen/centret 
gør, for at opnå de kortsigtede resultater, det vil sige, aktiviteterne. 

Med denne fremgangsmåde kan organisationen designe en logisk 
resultatkæde helt fra de overordnede mål til medarbejdernes daglige 
opgaver og med en beskrivelse af delmålene/resultaterne undervejs.

Vi har indsat en logisk model fra en af skolerne i SMART-projektet for at 
vise, hvordan en logisk model kan se ud. 
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Man skal være opmærksom på, at en logisk model er en forenkling 
af virkeligheden. Den kan ikke give forklaringer på, om årsagerne til 
resultaterne udelukkende kan tilskrives indsatserne, men den kan 
bruges som en indikation på dette.  Det er også vigtigt at huske på, at 
en logisk model og systematisk effektmåling ikke kan stå alene eller 
erstatte medarbejdernes erfaring og faglighed.

2.4 Hvordan måles resultaterne?
Når den logiske model er udarbejdet, og det er klart, hvad organisationen 
ønsker at opnå, og hvordan det skal gøres, er det tid til at beslutte, 
hvordan man måler, om de ønskede resultater er opnået.

Hvor den logiske model er en kortlægning af det arbejde, skolen/centret 
udfører, er effektmåling en del af dokumentationen.

Alle resultater kan måles, både resultater på kort sigt, mellemlangt 
sigt og langt sigt, men den model, der introduceres i SMART skole/
center projektet, måler kun de kortsigtede resultater. Grunden til, at der 
fokuseres på de kortsigtede resultater, er, at det giver organisationen 
større mulighed for løbende at tilpasse tilgange, metoder eller aktiviteter, 
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imens eleverne stadig er i gang med skolen eller tilbuddet, hvis de 
forventede resultater ikke opnås. Derudover er der ofte andre datakilder 
i skolens kvalitetsramme, der giver viden omkring de langsigtede 
resultater. Det kunne eksempelvis være statistik på, hvor mange elever, 
der gennemfører en ungdomsuddannelse, efter de er færdige med 
tilbuddet.

2.5 Hvilke områder skal måles?  
Det første skridt i denne del af processen handler om at beslutte, hvilke 
af de kortsigtede resultater, man ønsker at måle og monitorere. Dette 
kaldes kvalitetsindikatorerne. 

Det er ikke nødvendigt og ofte heller ikke muligt at måle ethvert kortsigtet 
resultat. Organisationen bør vælge hvilke områder, den ønsker at måle, 
ud fra en prioriteret rækkefølge. Hvad ønsker ledelsen at vide? Hvad vil 
lærerne gerne have mere viden omkring?

Derudover er det i udvælgelsen vigtigt at tage højde for, hvilke data, 
der allerede er tilgængelige igennem andre kilder, og at man vælger 
resultater, der faktisk kan måles.

Der er adskillige mulige områder at se på, når man ønsker at monitorere 
og måle elevernes udvikling. Det kan være områder som akademiske 
færdigheder, niveau af stofmisbrug, deltagelse i eller progression i 
videre uddannelse eller sikring af job. De områder, skolen vælger at 
måle, afhænger af de områder, skolen/centret arbejder med og af, hvilke 
af disse områder, det er muligt at måle for den enkelte skole/center. 
Når man vælger de områder, man ønsker at arbejde med, er det vigtigt 
at vælge dem, som skolen/centret er forberedt på at arbejde med og 
ændre, hvis det er nødvendigt ud fra målingerne. Derved er der størst 
chance for, at målingerne og den indsamlede information bliver brugt og 
gør en forskel. 
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2.6 E-platform
Dette afsnit handler om udviklingen af et systematisk effektmålingssystem 
og brugen af det. Et systematisk effektmålingssystem udstikker 
processerne og procedurerne for en organisations kontinuerlige 
selvmonitorering og selvevaluering.
 
Et systematisk effektmålingssystem vil ofte bestå af målinger på forskellige 
niveauer og af forskellige indikatorer. Fokus i SMART-projektet er dog 
især på, hvordan udviklingen i elevernes sociale, følelsesmæssige og 
personlige færdigheder måles. 

2.6.1 Hvilke måleindikatorer bør bruges? 

Nogle af kvalitetsindikatorerne er måske så specifikke, at det er muligt at 
måle dem direkte, eksempelvis tilstedeværelse. Andre indikatorer viser 
sig derimod måske at være svære at vurdere, specielt når man ønsker 
at måle sociale og personlige kompetencer. Her er man nødt til at finde 
måleindikatorer. 

Her er et eksempel:

Kvalitetsindikator: At eleven kan samarbejde.

Måleindikatorer, der viser, at eleven kan samarbejde, kunne være: 
Eleven bidrager til gruppearbejde. Eleven kan udføre forskellige roller 
i gruppearbejdet. Eleven tager ansvar for gruppen, processen og 
resultatet. Eleven kan indordne sig andre. 

Ved at identificere måleindikatorer kommer der flere ord på betydningen 
af de valgte kvalitetsindikatorer, som dermed bliver mere entydige og 
specifikke. Dette vil gøre det nemmere for organisationen at finde ud 
af, om det ønskede resultat – kvalitetsindikatorerne – er blevet opnået. 
Samtidig vil organisationen udvikle et fælles sprog og forståelse af de 
områder, den har valgt at måle på og arbejde med. 

For at hjælpe jeres organisation på vej, har SMART udviklet en liste af 
foruddefinerede kvalitets- og måleindikatorer – se nedenfor. 
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Når organisationen har identificeret sine måleindikatorer, har den lavet:

• En logisk model for organisationen, som beskriver og kortlægger 
forventningerne til resultaterne, og hvad organisationen gør for at 
opnå dem. 

• En liste over de kvalitetsindikatorer som organisationen vil inkludere 
i sit effektmålingssystem.

• Måleindikatorerne, som er organisationens definitioner af dens 
kvalitetsindikatorer, og hvad man skal være opmærksom på. 

2.6.2  Hvordan indsamles dataene?

Når man vil måle udvikling og vil være i stand til at dokumentere sit 
arbejde, er der behov for data. Ved at lave en vurdering af de pågældende 
færdigheder, ændrer man sin viden til data.
Det betyder, at man går fra at have personlig og implicit viden omkring 
eleverne til at have eksplicit data (målingerne), der kan deles, og 
udviklingen kan monitoreres.
Det betyder, at når organisationen har besluttet, hvad den ønsker at 
måle ved at bruge den logiske model, skal den træffe beslutninger 
om indsamlingen af data: Den skal beslutte, hvordan den vil foretage 
målingerne, hvor tit målingerne skal laves, hvem der er ansvarlig for 
målingerne, og hvordan indsamlingen af data skal sammenfattes.

2.6.3 Målemetode – brug af et spørgeskema

SMART-projektet har valgt et spørgeskema til at indsamle kvantitativ 
data om udviklingen i elevens personlige og sociale færdigheder. Dette 
redskab er blevet valgt, fordi det giver standardiseret data. Det kan 
dermed bruges til effektivt at benchmarke og vise udvikling fra én måling 
til den næste og dokumentere den læring, der har fundet sted. 

Som nævnt tidligere, så har SMART-projektet udviklet en liste af 
foruddefinerede kvalitetsindikatorer og måleindikatorer og lagt dem 
ind i en e-platform for at hjælpe organisationen på vej i processen. 
Organisationen kan bruge platformen til at lave dens eget 
spørgeskema. Spørgeskemaet laves ved at vælge imellem forskellige 
kategorier af kvalitative indikatorer. Hver kvalitativ indikator har en række 
relaterede spørgsmål (måleindikatorerne), som organisationen kan 
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vælge ud fra. E-platformen kan findes her: http://52.38.131.123:8080/
smstool/login. 
 
2.6.4 Hvem udfylder spørgeskemaet? Udvælgelse af 
respondenterne

Dataene i spørgeskemaet kan indsamles på mange forskellige måder 
afhængig af den type dokumentation, organisationen ønsker, og 
hvordan den ønsker at bruge dataene. Dette bør overvejes, når man 
beslutter, hvem der skal vurdere den læring, der har fundet sted – det 
vil sige at udfylde spørgeskemaet. De respondenter, der inkluderes i 
dataindsamlingen, vil have indflydelse på den type data, organisationen 
får, og hvordan resultaterne kan bruges.

SMART-projektet anbefaler ikke nogen respondentgruppe fremfor 
en anden, men vær opmærksom på, at det er afgørende, at 
dataindsamlingsmetoden forbliver den samme hver gang en måling 
laves over en skole-/centerperiode. 

2.6.5 Frekvens og rapportering

SMART-projektet foreslår, at skolen/centret måler elevernes udvikling 
minimum tre gange i løbet af en skoleperiode, da det vil gøre det muligt 
at måle de små skridt i elevernes udvikling. De samme spørgsmål stilles 
hver gang for at kunne følge elevernes udvikling.

Det anbefales, at der laves en før-, under- og eftermåling.

• Den første måling finder sted, når eleverne har været i gang med 
tilbuddet/forløbet ca. en måned. Denne måling fungerer som før-
målingen og giver dokumentation for elevernes karakteristika og 
mulige fokusområder. 

• Den anden måling finder sted halvvejs igennem tilbuddet/forløbet. 
Denne måling fungerer som under-målingen og viser elevens 
udvikling fra begyndelsen af tilbuddet/forløbet til halvvejs i tilbuddet/
forløbet. 

• Den tredje måling finder sted, når tilbuddet/forløbet er ved at være 
slut. Denne måling fungerer som efter-målingen, og som med før-
målingen, giver den dokumentation for elevernes udvikling igennem 
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hele tilbuddet/forløbet.

Med det formål at kunne bruge den indsamlede data kan større skoler/
centre eller organisationer måske drage nytte af at lave rapporter 
for forskellige niveauer af organisationen; elev-, klasse- og skole-/
centerniveau.
 
Nu har organisationen udviklet:

• En logisk model for organisationen, som beskriver og kortlægger 
forventningerne til resultaterne, og hvad organisationen gør for at 
opnå dem.

• En liste over de kvalitetsindikatorer som organisationen vil inkludere 
i sit effektmålingssystem.

• Måleindikatorerne, som er organisationens definitioner af dens 
kvalitetsindikatorer, og hvad man skal være opmærksom på.

• Et system til indsamlingen af data.

2.6.6 Hvordan genereres de data, der skal bruges fra en 
organisatorisk kontekst?

Før en organisation indsamler dataene, skal den planlægge hvordan, 
hvornår og af hvem den indsamlede viden skal bruges. Målingerne 
giver et dokumenteret benchmark for fortsat pædagogisk forbedring i 
tilbuddene og større mulighed for tilpasning til målgruppens behov.

Målingerne kan bruges som et dialogredskab, både imellem ledelsen, 
lærerne og andre medarbejdere, internt i de forskellige afdelinger/teams 
såvel som på tværs af teams og imellem lærere og elever. De kan også 
bruges som et dialog- og dokumentationsredskab af beslutningstagere 
og andre interessenter, der agerer som den kritiske ven af skolen/centret.
 
Det er meget vigtigt at huske, at resultaterne af målingerne er en 
afspejling af en proces imellem eleverne, lærerne og organisationen. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at resultaterne ikke kan og ikke 
skal ses som en evaluering af elevernes kompetencer eller af lærernes 
eller organisationens færdigheder. Det betyder, at de beslutninger, der 
træffes på baggrund af resultaterne skal tage højde for alle niveauer i et 
helhedsbillede af organisationen. 
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2.7 Anbefalinger til organisationen på brugen af den 
genererede data 
Med det formål at udvikle organisationen og opnå succes for eleverne 
kan skridtene nedenfor tages. De vil sikre, at hvert niveau har en tilgang, 
der sikrer, at de bedste resultater for eleverne opnås. 

1. På baggrund af før-målinger laver organisationen succeskriterier. 
Succeskriterierne afspejler skolens/centrets ambition indenfor en 
specifik kvalitetsindikator. Succeskriterier er typisk kvantitative i et 
spørgeskema, enten udtrykt som totaler (f.eks. 80% skal være gode 
til at samarbejde) eller som udvikling (f.eks. 80% skal have forbedret 
deres samarbejdsfærdigheder). Dette kræver et stort engagement 
imellem organisationen, lederen og lærerne. Det skal ikke pålægges 
lærerne på en måde, der giver disharmoni imellem medarbejderne. 

2. På baggrund af under-målinger er det muligt for organisationen 
at vurdere, om den bevæger sig i den rigtige retning i forhold til 
succeskriterierne, eller om der er behov for at sætte en indsats i gang 
eller at lave ændringer i forhold til de aktiviteter, der understøtter 
kvalitetsindikatorerne. 

3. På baggrund af efter-målinger afgør organisationen, om den har 
opnået succeskriterierne, eller om der er behov for at sætte en 
indsats i gang eller at lave ændringer i forhold til de aktiviteter, 
der understøtter kvalitetsindikatorerne.  Hvis afstanden imellem 
resultaterne og succeskriterierne er for stor, vil skolen/centret 
måske ønske at lave sin logiske model om. Hvis dette er tilfældet, 
skal det overvejes, om de anvendte aktiviteter og metoder ikke har 
haft den ønskede effekt, eller om udefrakommende faktorer har haft 
indflydelse på processen. 

Når der er truffet beslutning om, hvordan den opnåede viden skal bruges, 
har organisationen lavet følgende: 

• En logisk model for organisationen, der beskriver de resultater, den 
ønsker at opnå, og med hvilke metoder.

• En liste over de kvalitetsindikatorer som organisationen vil inkludere 
i dens effektmåling.

• En liste over måleindikatorerne, som er organisationens definitioner 
af dens kvalitetsindikatorer, og hvad den skal være opmærksom på.

• Et klart system til indsamlingen af data.
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• Et klart system til anvendelsen af dataene.

Når organisationen har gennemgået alle disse skridt, har den et komplet 
effektmålingssystem vedrørende udviklingen af elevernes personlige, 
følelsesmæssige og sociale færdigheder.
De målinger, der generes, kan bruges i forbindelse med andre 
informationskilder (såsom akademiske målinger) i en kombineret 
kvalitetsramme til at validere elevernes overordnede udvikling. 
Målingerne kan bruges til at validere den uformelle/formelle læring, der 
opnås på skolen/centret. 
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3. Understøttelse af en organisation i at indføre SMS og 
E-platformen

Dette afsnit handler om at støtte organisationen i at indføre SMS 
og E-platformen og indarbejde resultaterne af at færdiggøre SMS i 
arbejdsgangene. Det er dog essentielt, at organisationskulturen har 
fleksibiliteten og refleksiviteten til at forandre sig og indføre resultaterne af 
SMS-processen. Et centralt element i denne proces er at organisationens 
evne til at forstå og reflektere over sin egen kultur, specielt i forhold til 
valideringen af læring og målingen af bløde færdigheder.

3.1 Kulturelle skift i en organisation for at understøtte 
inkluderingen af SMS

En organisationskultur har synlige og usynlige elementer. De 
synlige elementer inkluderer: mission, strategi, mål, foranstaltninger, 
arbejdsprocesser og procedurer, færdigheder, adfærd og eksterne 
relationer. Usynlige eller underbevidste kulturelle elementer inkluderer: 
værdier, overbevisninger, perspektiver, fordomme, fundamentale 
antagelser og frygt. Når der introduceres nye målemetoder såsom 
SMS, er en organisation nødt til at reflektere over og muligvis revidere 
nogle af elementerne ovenfor. Dette skaber udfordringer på mange 
forskellige niveauer (elev, lærer, ledelse), så en organisationskultur skal 
være flydende for at give plads til denne forandring. Udfordringen for 
centre/skoler er at identificere de elementer af den kultur, der tjener 
læringsmiljøet og dem, der hindrer udviklingen og målingen af bløde 
færdigheder. Ledelsesstilen indenfor uddannelsesmiljøer vil have en 
stor effekt på implementeringen af SMS. For at kunne imødekomme et 
konstant skiftende miljø, er skoler/centre nødt til at forstå deres egne 
kulturelle præferencer og fordomme og bruge redskaberne fra SMS og 
SMART til at navigere forandring på en støttende måde. Der skal derfor 
være en stærk forpligtelse og enighed i organisationen for at kunne 
implementere SMS effektivt.

3.2 Effekt af kulturforandringer på arbejdsgange
Det er meget vigtigt, at organisationen værdsætter målingen af 
udviklingen i bløde færdigheder som en del af den overordnede måde, 
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centret/skolen arbejder på. Hvis det er tilfældet, vil det kræve et kulturelt 
skift i forhold til at acceptere resultaterne, der er blevet udviklet for disse 
unge mennesker som et resultat af valideringen af den uformelle læring, 
der er blevet dokumenteret og bevist på E-platformen. Anerkendelsen af 
de bløde færdigheder, der er blevet udviklet i disse unge mennesker skal 
også ses på samme måde som mere håndgribelige færdigheder, der er 
blevet opnået, såsom certificeringsresultater o.s.v. 

De følgende eksempler er nogle mulige organisatoriske praksisser, der 
ville blive revideret som følge af implementeringen af SMS-processen:
 

• Rekruttering af passende og kompetent personale, der værdsætter 

udvikling i bløde færdigheder som en måde at arbejde med de unge 

mennesker på

• Gennemførsel af årlige MUS med medarbejderne

• Yde støtte til lærere/tutorer igennem tilstrækkelige støttesystemer, 

f.eks. mentorordninger, vejledningsseancer o.s.v.

• Tilbyde passende faglige udviklingsmuligheder til medarbejderne

• Tilbyde passende vejledningsmetoder

• Give tid til teammøder i skemaet så medarbejderne har mulighed 

for at reflektere over de unge menneskers bløde færdigheder før 

udfyldelse af E-platformen

• Anerkendelse af unge menneskers resultater indenfor dette område

Sådanne ændringer er forbundet med organisationskulturens evne 
til at reagere. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at dette er blot 
eksempler, og hver organisation er på sit eget udviklingsstadie. Derfor vil 
de nødvendige forandringer være unikke for den specifikke organisation.
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3.3 Selvrefleksion indenfor undervisnings- og 
træningsmiljøer til at understøtte SMS
Resultaterne af at følge den logiske model og at bruge SMS og 
E-platformen giver en stor mængde feedback og data på elevernes 
udvikling indenfor en ramme for bløde færdigheder. Information 
vedrørende udviklingen i elevernes følelsesmæssige, sociale og 
personlige udvikling er nu tilgængeligt. Fordelene ved denne information 
kan kun udnyttes indenfor en reflekterende tilgang, der er vedtaget på 
alle niveauer i organisationen. Forskning indenfor kritisk refleksion 
har vist, hvordan bevidst og kritisk refleksion bidrager til enestående 
undervisning og forbedrede uddannelsesmæssige resultater for alle 
unge mennesker. Dette anvendes indenfor ikke-formel og formel læring 
og på akkrediterede og ikke-akkrediterede tilbud. Kritisk reflekterende 
tilgange opfordrer lærere til at: 

• evaluere deres tilgang til undervisning og læring regelmæssigt

• reflektere over deres engagement og effekt på unge 

mennesker,specielt i forhold til udvikling af bløde færdigheder

• forstå mere om de positive effekter af effektive pædagogikker af høj 

kvalitet på unge menneskers læring 

• blive mere bevidste om vigtigheden af interaktioner af høj kvalitet, 

herunder strategisk intervention og indholdsrige samtaler for at 

maksimere unge menneskers læring

• bruge handlings-research tilgange – f.eks. at trække på alternative 

læringsstrategier for at hjælpe unge mennesker til at lære, når de 

familiære metoder fejler

• At konstruere læring sammen med de unge mennesker og andre 

partnere, så det passer til det unge menneskes familie og fællesskab.
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3.4 Effekten af refleksiv praksis på læringsmiljøet

SMART-projektet anerkendte, at medarbejdernes personlige antagelser, 
værdier, overbevisninger og fordomme kan have indflydelse på de 
beslutninger, de træffer om centrale faktorer i læringsmiljøet. Teoretiske 
tilgange såsom refleksiv tænkning opfordrer til de følgende processer for 
at adressere udfordringer eller barrierer, f.eks: at reflektere, planlægge, 
interagere, monitorere og vurdere. Nogle nøglekomponenter identificeret 
igennem SMART-projektet ved brug af SMS er:

• At forstå unge mennesker

• At bygge partnerskaber

• At etablere fleksible læringsmiljøer

• At skabe sammenhænge for læring

• At udforske hvad unge mennesker lærer

Det blev bevist igennem SMART, at lærere i et skole-/centermiljø 
har flere roller og ser unge mennsker igennem forskellige briller, 
og derfor udvikler deres personlige og professionelle identiteter sig 
løbende. Indenfor en refleksiv kultur ville medarbejderne formulere, 
stille spørgsmål ved, overveje og debattere deres forskellige viden, 
og specielt i forhold til den data, der er genereret igennem SMS og 
E-platformen. Det er på dette tidspunkt, at SMS-dataene kan spille en 
vigtig rolle i kvalitetssikringsprocesserne, men det er helt essentielt, at 
medarbejderne evner at reflektere over resultaterne af sådanne målinger. 

3.5 Udvikling af kvalitetsindikatorer til organisationer for at 
understøtte SMS og E-platformen 
I Bilag 2 findes en liste over de organisatoriske kvalitetsindikatorer, der er 
blevet udviklet af projektpartnerne igennem projektets livscyklus. Disse 
kvalitetsindikatorer beskriver bedst organisationer, der sikrer, at målingen 
af bløde færdigheder er integreret i den måde, organisationen arbejder 
på, på mange forskellige niveauer. Det er op til hver enkelt organisation 
at beslutte, hvilke kvalitetsindikatorområder der er relevante for dem. En 
kvalitetsramme for organisationer bør kun bestå af information og data, 
det er muligt at handle på, så den indsamlede data bør give mulighed for 
at forbedre effektiviteten af SMS indenfor en organisation. 
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Måleindikatorerne er dog blevet dokumenteret (som per E-platformen)  
til at validere, at kvalitetsindikatorerne er blevet mødt for en organisation, 
der implementerer SMS. Dette gøres ved at gennemgå den relevante 
dokumentation for at bekræfte, at de udviklede kvalitetsindikatorer er 
blevet opnået i en organisation. Denne kvalitetsramme er en vejledning 
til organisationer til at begynde at gennemgå de af organisationens 
arbejdsmetoder, der bedst understøtter brugen af udvikling af bløde 
færdigheder indenfor second chance uddannelsesmiljøer. Disse 
kvalitetsindikatorer er blevet udviklet igennem skrivebordsresearch og 
ud fra SMART-partnernes viden. Disse kvalitetsindikatorer, aktiviteter, 
metoder og tilgange er dog ikke blevet afprøvet i praksis endnu, men 
ud fra research og partnernes generelle viden var vurderingen, at de 
repræsenterede, hvordan en effektiv organisation burde se ud, hvis den 
leverede en effektiv tilgang til at måle og validere bløde færdigheder i en 
uddannelsesmæssig sammenhæng. 
 
3.6 Medarbejdertræning 
Som nævnt i kursushåndbogen for lærere, blev undervisningsmodulet 
udviklet som en del af SMART-projektet; dette undervisningsmodul for 
lærere blev udviklet i samarbejde med medarbejdere i second chance 
uddannelsesmiljøer. Fra det undervisningsmodul for lærere, der 
blev udviklet og implementeret  i dette projekt, blev det klart , at 
når medarbejdere i second chance uddannelsesmiljøer bruger 
E-platformen til at validere udviklingen i deres elevers bløde 
færdigheder…De skal gives løbende faglig udvikling, før de begynder 
at bruge denne model. Dette blev meget klart udtrykt i evalueringen 
af undervisningen. Medarbejderne har ikke kun brug for træning i 
E-platformens funktionalitet, de skal også føres igennem en proces, hvor 
de evaluerer deres egne undervisningsmetoder og tilgange med kritiske 
øjne. Dette kræver tid og plads at gøre dette i et miljø, der opfordrer til 
denne type analyse på mange forskelige niveauer. 
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Konklusioner og anbefalinger
Fra et organisationsperspektiv er det vigtigt, at vi identificerer de 
store udfordringer ved at implementere SMS-modellen i second 
chance uddannelsesmiljøer. Dette vil give en række organisationer 
muligheden for at reflektere over mulige udfordringer  (se 4.1 nedenfor) 
på en konstruktiv måde, som vil gøre dem i stand til at forbedre deres 
praksis, uanset om det er på operationelt niveau eller i forhold til de 
undervisningsmetoder, der bruges i klasseværelset med hensyn til 
at implementere SMS. Nedenfor er detaljeret en række anbefalinger, 
der giver mulighed for effektiv brug af rammerne for udvikling af bløde 
færdigheder inden for second chance uddannelse.  

4.1 Udfordringer ved at implementere SMS indenfor second 
chance uddannelse
De følgende punkter anses for at være de store udfordringer for 
organisationer, der implementerer SMS inden for second chance 
uddannelse:

• At overvinde arbejdskulturen i organisationen

• Budget til CPD

• Abejdstilrettelæggelse for medarbejdere/kontrakter i organisationen

• Medarbejdernes intellektuelle viden til at implementere SMS

• Værdsættelse på mange niveauer af organisationen af den viden/de 

beviser, der genereres (ledelses-, medarbejder- og elevniveau)

• Medarbejderdeltagelse i kurser 

4.2 Anbefalinger 

I det følgende er der en række anbefalinger, der burde være med til at 
sikre inklusionen af en ramme for udvikling af bløde færdigheder i  en 
organisation.
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Budget
 
Der bør laves en budgetpost til CPD; denne budgetpost skal give 
mulighed for specifik træning, der allerede er blevet udviklet som en del 
af SMART-projektet (www.edu-smart.eu). Dette skal gives til ledelse og 
medarbejdere for at sikre en forståelse af de forskellige processer, der 
er involveret i valideringen af udviklingen af de bløde færdigheder for 
deres elever.

Organisatorisk håndbog til medarbejdere 

Et sæt klare og sammenhængende politikker, der klart udtrykker, 
at medarbejderne har en stor rolle at spille i forhold til udviklingen 
af deres elevers bløde færdigheder, skal skrives i organisationens 
medarbejderhåndbog.  SMART kursushåndbogen for lærere bør 
bruges til at undervise medarbejderne i implementeringen af SMS. 
Alle undervisningsdokumenter og information på brugen af SMS er 
tilgængelig på www.edu-smart.eu.

Evalueringsmetoder 

Vær sikker på at procedurer til at evaluere kvaliteten af undervisning og 
læring i klasseværelset er på plads, dette vil vise, om kritisk tænkning 
metoder anvendes af medarbejderne i klasseværelset. Dette bør være 
en del af de overordnede evalueringsprocesser for kvalitetsrammen, der 
opererer indenfor skolens/centrets overordnede kvalitetssikringssystem. 

Kommunikationskanaler

Der skal udvikles gode kommunikationskanaler imellem ledelse og 
medarbejdere for at sikre, at der er en klar forståelse af formålet med 
udvikling af bløde færdigheder for eleverne. Dette skal kommunikeres af 
lederne i organisationen. 

Kvalitetsindikatorer for organisationer

De kvalitetsindikatorer (vist i Bilag 2), der er blevet udviklet til organisationer 
skal ses som en vejledning til organisationer til at begynde at gennemgå 
de af organisationens arbejdsmetoder, der bedst understøtter brugen 
af udvikling af bløde færdigheder indenfor second chance uddannelse. 
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Det er klart, at nogle af disse kvalitetsindikatorer har prioritet for nogle 
organisationer fremfor nogle andre. Det er op til hver enkelt organisation 
at beslutte, hvilke kvalitetsindikatorer, der bedst repræsenterer, at en 
ramme for bløde færdigheder er blevet implementeret indenfor deres 
uddannelsesmiljø. 

Involvering fra forældre 

Forældre skal være partnere i forhold til at bekræfte, at de ser forbedringer 
i udviklingen af deres børns bløde færdigheder, og at denne læring også 
ses i praksis udenfor klasseværelset. Skoler/centre skal havde udviklet 
procedurer indenfor deres kvalitetsrammer til at sikre, at forældrenes 
synspunkter dokumenteres og inkluderes. 

Passende tid til medarbejdere til at bruge SMS i deres arbejdsdag

Fra et organisatorisk perspektiv skal der være accept af, at medarbejderne 
skal gives tid til at deltage i teammøder, at udfylde E-platformen og 
have tid til refleksion over de unge menneskers fremgang i forhold til 
udviklingen af bløde færidigheder.  

Udvikling af den logiske model 

Når der er lavet en logisk model for en organisation, er det vigtigt, at 
organisationen har skabt klarhed over forskellen imellem indsatser/
aktiviteter og resultater for eleverne. Organisationen skal derfor afklare 
de ting, der kan kontrolleres direkte (indsatserne) og de ting, der kun 
kan kontrolleres indirekte (resultaterne) i organisationen. Det er vigtigt, 
at dårlige resultater ikke skyldes en bestemt del af skolen/centret, 
men at grunden til de dårlige resultater ses fra helhedsperspektiv af 
organisationen. 
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Bilag 1

København Kommunes Ungdomsskole tilbyder gratis 
fritidsundervisning og fuldtidsuddannelse for unge mennesker, der 
bor i København. Deres arbejdsområde er at støtte og involvere unge 
mennesker i uddannelsesaktiviteter og at assistere udsatte unge 
mennesker i overgangen fra grundskolen til videregående uddannelse. 
København Kommunes Ungdomsskole var projektleder på SMART-
projektet. 

EURICON tilbyder et fuld service koncept til udvikling af projekter 
og netværk, der bygger vedvarende europæiske og regionale EU 
partnerskaber og forbedrer livskvaliteten for EU-borgere. 

Art 27 er inspireret af den 27. artikel i menneskerettighedsdeklarationen, 
og specialiserer sig i ”edutainment” som en metode at lære for livet på 
igennem uddannelse (kunst og sprog), udstillinger, arv, fair handel og 
partnerskaber. 

Esbjerg Ungdomsskole tilbyder gratis fritidsundervisning 
og fuldtidsuddannelse for unge mennesker, der bor i Esbjerg. 
Deres arbejdsområde er at støtte og involvere unge mennesker i 
uddannelsesaktiviteter og at assistere udsatte unge mennesker i 
overgangen fra grundskolen til videregående uddannelse.

Limerick and Clare Education and Training Board Youthreach 
O’Connell Avenue Further Education Campus tilbyder uddannelse 
og træning til unge mennesker, der har forladt skolen tidligt i Limerick 
byregion som en del af ydelsen fra Limerick and Clare Education and 
Training Board (LCETB).

CESIE er et europæisk center, der promoverer højere uddannelse og 
forskning og arbejder for udvikling af innovation i uddannelses-, sociale, 
økonomiske og kulturelle sfærer uden lukrativt formål. Det blev grundlagt 
i 2001 på baggrund af oplevelser af vores inspirator, sociolog Danilo 
Dolci.
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Bilag 2

Aktiviteter, 
metoder og tilgange Kvalitetsindikatorer

Dokumentation (eller 
monitorerings- og 

evalueringsværktøj)
Kravene fra lokale, regionale, 
nationale eller EU-
myndigheder imødekommes 
igennem bæredygtige interne 
politikker og procedurer

Passende 
regnskabsprocedurer er på 
plads

Målene på regionalt og EU 
niveau opnås

TOrganisationen 
møder kravene 

og målene 
fra de lokale, 

nationale og EU 
politikker

Statutten for 
organisationen svarer til 
kravene og målene på 
lokalt, nationalt og EU-
niveau

Organisationens 
årsrapport (hvis der er 
sådan en) bemærker de 
opnåede mål

De interne forordninger 
laves og inkluderer 
kravene fra de lokale, 
nationale og EU-
mæssige politikker

Rekruttering af kompetente 
medarbejdere

Alle medarbejdere 
gennemgår MUS

Alle medarbejdere 
er igennem en årlig 
performance-evaluering 

Organisationen yder støtte 
til lærere/tutorer igennem et 
tilstrækkelig støttesystem, 
mentorordninger o.s.v.

Der tilbydes passende 
muligheder for faglig udvikling 
til medarbejderne

Effektiv ledelse i 
organisationen

CV’er for de rekrutterede 
medarbejdere

Number of annual 
evaluation questionnaire 
for staff

Professional 
development 
programmes are 
conducted 

Teachers/tutors are 
supported by the 
supervisors through 
evaluation meetings, 
feedback provided
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Aktiviteter, 
metoder og tilgange Kvalitetsindikatorer

Documentation 
(or monitoring and 

evaluation tool)
Partnerskaber med lokale 
udbydere  (organisationer, 
arbejdsgivere o.s.v.)

Anerkendelse af godt 
engagement fra arbejdsgivers 
side 

Eleverne har mulighed for at 
få praktisk erfaring i lokale 
organisationer

Tilbyde besøg til 
lokale trænings- og 
uddannelsesorganisationer, 
lokale myndigheder o.s.v.
 
Deltagelse i netværksmøder på 
lokalt, nationalt og EU-niveau

Effektive 
netværk og 

partnerskaber 
med relevante 

organer og 
grupper

Partneraftaler med 
samarbejdspartnere 

Der skabes flere 
partnerskaber, og 
organisationens officielle 
database øges

Deltagerlister, beviser på 
den praktiske erfaring

Underskriftslister, 
evaluering af møderne, 
besøg til partnere og 
interessenter 

Feedback fra unge mennesker 
og ledere vidner om høje 
standarder i undervisning og 
læring

Hyppig, detaljeret og præcis 
feedback fra medarbejderne 
efter vurdering af deres læring

Hver elev har en tutor og en 
individuel udviklingsplan

Vær sikker på at der sættes 
betingelser for alle elevers 
læring

Høj kvalitet i 
undervisning, 

vejledning, 
læring og 
vurdering

Evaluerings-/
feedbackspørgeskemaer 
fra eleverne

Før-evalueringer 
af eleverne før 
læringsoplevelsen 
gennemføres af 
lærerne/tutorerne og er 
tilgængelige

Individuelle 
læringsplaner laves for 
hver elev
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Activities, methods and 
approaches

Quality 
indicators

Documentation 
(or monitoring and evaluation 

tool)
Organisationen støtter 
lærernes/tutorernes 
arbejde

Lokalitet tilpasset 
læringsbehovene og 
undervisningen

Giv lærerne mulighed for 
og plads til at øve sig på 
SMS-modellen

Høj kvalitet i 
undervisning, 

vejledning, 
læring og 
vurdering

Organisationsledelsen 
gennemfører evaluerings- og 
monitoreringsmøder med 
tutorer for at høre deres 
feedback.

Evalueringsspørgeskemaer 
fra lærere/tutorer ved 
udgangen af hvert år

Tutors are following 
young people in the whole 
process of the experience

Support for 
Developing of 
Independent

All the documents from 
conducted on arrival, 
interim and final training 
(registration, signature lists, 
evaluation, etc.)

Tutorer følger de unge 
mennesker igennem hele 
processen

Tildeling af 
støttemedarbejdere til 
at hjælpe elever finde 
passende bomuligheder, 
åbne en bankkonto og 
andre behov

Sundhedspersonale er 
tilgængelige for eleverne

Træning gives ved 
opstart og midtvejs for at 
integrationen sker bedre

Støtte til 
udvikling af 
selvstændig 

tilværelse 
og give 

mulighed for 
at tage ansvar 

for eget liv 
(empowerment) 

for unge 
mennesker

Kontrakter/aftaler 
underskrevet med 
eleverne, der inkluderer alle 
betingelser (f.eks. EVS-
kontrakt)

Evaluering fra elever/frivillige

Dokumenter på 
bomuligheder 
(lejekontrakter), 
bankdokumenter o.s.v.
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Activities, methods 
and 

approaches

Quality 
indicators

Documentation 
(or monitoring and evaluation 

tool)

Tutorer/lærere 
involveres i 
organisationers 
strategiske 
planlægning

Lærere/tutorer er 
involveret i alle 
medarbejdermøder

De giver feedback til 
organisationsledelsen 
på planlægningen

Lærere involveres 
i organisationens 

beslutningsproces

Mødereferater fra 
medarbejdermøderne

De forandringer, der er 
baseret på feedback fra 
medarbejderne, overvejes

Det unge menneske 
deltager i de 
læringsoplevelser, der 
involverer den ikke-
formelle uddannelse

Der tilbydes 
alternative 
pædagogiske 
muligheder

De ikke-formelle og 
formelle tilgange 

integreres

Registreret deltagelse af 
eleverne i læringsaktiviteten 
(deltagerlister, 
onlineregistrering, 
underskriftslister)

Organisationens 
synlighed er høj

Organisationen er 
tillidsfuld og ansvarlig 
imellem partnerne

Organisationen har 
et godt ry

Antal følgere, likes, 
abonnenter på de sociale 
medier og antal besøgende 
på hjemmesiden

Formidling om organisationen 
på partnernes hjemmesider og 
andre kanaler

Anmodninger fra partnere om 
samarbejde registreres



38

Activities, methods and 
approaches

Quality 
indicators

Documentation 
(or monitoring and 

evaluation tool)
Unge mennesker gives 
enestående vejledning på 
passende information for 
at sikre, at den individuelle 
læringsplan møder deres 
individuelle behov

Elever fortsætter til uddannelse, 
træning eller arbejde

Unge mennesker bliver 
mere ansvarlige og 
opgavemotiverede

En højere tolerancetærskel og 
mere teamarbejde

Lave tilbud 
til unge 

mennesker, 
der ikke har de 
grundlæggende 

kvalifikationer 
og sociale 

færdigheder

Der laves en individuel 
behovstilpasset 
læringsplan for hver 
elev

De evalueringer, der 
skal gennemføres af 
tutorer på de sociale 
færdigheder, laves og 
gøres tilgængelige

Evaluering af elevens 
arbejdsbyrde og 
resultater gennemføres 
på organisationsniveau
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