
 
 

OPFØLGNINGSPLAN 2022 

På baggrund af ETU-resultater fra 2020 og 2021, der viser behov for indsatser, der understøtter elevernes tilfredshed i forhold til feedback, har SOSU 

STV’s selvevaluering for 2022 fokus på feedback. Feedback er et vigtigt tema for elevernes trivsel og læring og det er det parameter i vores ETU, hvor 

vi scorer lavest. 

OPFØLGNINGSPLAN 

OVERORDNEDE MÅL STRATEGI TIDSPLAN 

 

• Øge elevernes tilfredshed omkring 
feedback (ETU)  

• Styrke den pædagogiske dialog i de 
professionelle lærende fællesskaber 
om brug og effekt af feedback  

• Styrke dialogen med eleverne om 
deres udbytte og læring i forskellige 
feedback former. 

• Styrke skolens feedbackkultur 

• Bedre elevtrivsel 

• Øget gennemførsel  
 

Feedback har været et tema på SOSU STV siden 
efteråret 2021 og er i løbet af 2022 fortsat et 
tema for det pædagogiske personale på SOSU 
STV. Feedback var blandt andet et tema på 
pædagogisk dag i oktober 2021 med Lene 
Tanggaard som oplægsholder og facilitator for 
gruppedrøftelser. 
 
Vi ved, at feedback har betydning for elevernes 
mulighed for at blive så dygtige som muligt og 
derfor har temaet også et afsnit i vores 
pædagogiske didaktiske grundlag: 
 
”På SOSU STV tror vi på, at god feedback 
skaber udvikling og sammenhæng for eleverne. 
Alle undervisere skal arbejde i retning af at 
udvikle en didaktik, hvor klare mål, opgaver, 

Oktober 2021: Oplæg af professor og Ph.d. 
Lene Tanggaard omkring evaluering, feedback 
og bedømmelse. 
 
Dec. 2021 – februar 2022: Opfølgning i skolens 
undervisningsteams. Efter inspiration og med 
afsæt i Lene Tanggaards vigtige budskab har 
underviserne afprøvet og indhentet erfaringer i 
egen praksis. 
- Opsamling på månedsmøderne i de enkelte 

teams – ift. hvad der udfordrer og er svært. 
- Uddannelseslederrunde, hvor 

besvarelserne fra de forskellige teams er 
blevet delt. 

- Kørt en ny proces, hvor de to udvalgt 
overordnede spor blev valgt, efter hvad der 
blev mest efterspurgt.  
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øvelse og tydelig feedback skaber retning for 
elevens erkendelser og kompetenceudvikling.  
Med afsæt i det professionelle lærende 
fællesskab samarbejder underviserne om 
planlægning og gennemførelse af 
undervisningen. Der sker en løbende 
evaluering af undervisningen og vejledningen. 
 
Arbejdet med feedback er på SOSU STV et 
vigtigt pædagogisk didaktisk greb til at øge 
undervisningens kvalitet og styrker elevernes 
deltagelse i og udbytte af undervisningen. 
Underviserne arbejder målrettet efter, at 
eleverne på SOSU STV skal have tydelige mål og 
modtage klare tilbagemeldinger/feedback.” 
 

Feedback som tema på pædagogisk dag – 
proces på tværs af undervisningsteams samt 
opsamling i egne teams. 
Opsamling på pædagogisk dag samt videre 
proces i underviserteams 
Efterår 2022: 
Vi planlægger desuden at udbyde et 
erhvervspædagogisk diplommodul i 
facilitatorrollen, hvor feedback også indgår 
som tema, for en bred gruppe af undervisere 
på SOSU STV. 
 


