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Kvalitetssikringen, der har form af selvevaluering, finder på uddannelsen sted på følgende niveauer.
Den enkelte hf-studerende:
Hvert halve år bliver de studerende evalueret fagligt af alle deres undervisere. Evalueringen bliver giver i form af smileys og kommentarer i studiebogen i LUDUS. Denne evaluering bliver fulgt
op af en samtale med en kontaktlærer. Ud fra den enkelte studerendes evalueringer og samtalen
indskriver kontaktlæreren i samråd med den studerende faglige målsætninger for det kommende halvår. Efter afslutningen på samtalerne har ledelsen og studievejledningen møde med de
enkelte lærerteams for at drøfte eventuelle tiltag over enkelte studerende, grupper af studerende eller hele klasser.
Klassens undervisere, studievejledere og hf-ledelsen har adgang til de studerendes studiebog.
Afsluttende hold:
Inden eksamensperioden foretages der i de enkelte afsluttende hf-klasser en studiekompetenceundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at afdække, i hvilken udstrækning hf’erne i løbet af deres studietid har tilegnet sig de studiekompetencer, der ligger i hh-bekendtgørelsen og
som skal gøre dem klar til videregående de uddannelser. Undersøgelsen offentliggøres ikke, men
resultat indgår i handlestrategien for uddannelsen. Studiekompetenceundersøgelsen foretages
første gang i foråret 2016.
Hele uddannelsen
I overensstemmelse med VIA’s kvalitetssikringssystemer for professionsuddannelserne foretages der på hf-uddannelsen hvert anden år en studentertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen
dækker de studerendes tilfredshed med det fysiske undervisningsmiljø, tilfredsheden
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med undervisningsmiljøet, samt tilfredsheden med udbyttet af undervisningen. Undersøgelsen
foretages første gang i foråret 2016. Udvalgte uddrag af undersøgelsen offentliggøres på hjemmesiden.
Øvrige evalueringer
Der vil i den daglige undervisning i alle fag løbende ske både en formativ og en summativ evaluering.
Derudover vil særlige undervisningsmæssige aktiviteter bliver evalueret i det omfang ledelsen
finder det relevant. I det omfang ledelsen finder det relevant, vil disse øvrige evalueringer indgå i
den samlede kvalitetssikringsplan
Kvalitetssikringsplaner
I forbindelse med resultatet af studentertilfredshedsundersøgelsen udarbejder ledelsen på hf i
Nørre Nissum en toårig strategiplan med det formål at sikre kvaliteten af hf-uddannelsen. Planen fokuserer på udvalgte nøgleområder og diskuteres med studerende(HFR) og undervisere.
Planen vil primært tage udgangspunkt i studentertilfredshedsundersøgelsen, men vil indeholde
elementer af evalueringer på andre niveauer samt øvrige evalueringer. Ledelsen har ansvaret for
implementeringen af strategiplanen. Det næste kvalitetssikringsplan vil foreligger i efteråret
2016 og vil blive offentliggjort på hjemmesiden.
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