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Den årlige kvalitetsrapport til Pædagog, Kolding 

Den årlige uddannelsesberetning: Som forarbejde til den årlige uddannelsesberetning udarbejder 
studieledere i perioden primo november til ultimo december en status over udbuddets kvalitet. Status 
udarbejdes ved at besvare skema A: Status for Tilrettelæggelse og gennemførsel. Skemaet skal sikre 
inddragelse af væsentlige og relevante aktiviteter.  
Nøgletal: Kvalitetsrapporten indeholder udbuddets udvalgte nøgletal, data om kvaliteten af 
modulevalueringerne inkl. bachelorprojektet med karaktersnit og årets evalueringer fra stud_PULS (vedr. 
kravområde 2-4). Resultatet af evaluering af bachelorprojekterne er tilgængelig på ledelsesinformation.  
Modulevalueringer: I forbindelse med modulevalueringer får I alene årets gennemførte modulevalueringer 
på udbudsniveau. Hvis I har brug for mere detaljerede opgørelser, er der adgang til kvartalsrapporter og 
mere omfattende undersøgelsesresultater på ledelsesinformation  
Studentermobilitet og praktik/klinik: Det enkelte udbudssted ligger selv inde med data vedrørende 
kvaliteten af studentermobilitet og praktik/klinik.  
Spor B: Ifølge instruksen for spor B planlægger studielederen møde for samtlige undervisere, hvor 
besvarelsen af skema A tjener som oplæg til høring og drøftelse blandt underviserne af udbuddets status og 
mulige udviklingstiltag mht. til kvaliteten af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. 

Tabel 1: Anvendte farvekoder til nøgletalsresultater 
Datagrundlag  Grøn Gul Rød 
Beskæftigelse % >82  76-82  <76  
Karaktersnit bachelorprojekter >7 7-4 <4 
Frafald 1. studieår % <15  15-18  >18  
Studieintensitet (timer/uge) >36,7   36,7-33,8  <33,8 
Studieprogression % >75  68-75  <68  
Nøgletal for fagligt udbytte % >85  79-85  <79  
Nøgletal for fagligt niveau % >85  79-85  <79  
Beregning af nøgletal: er tilgængelig i fics: sagsnummer: 36373 

Tabel 2: Nøgletal for Pædagog, Kolding 
Datagrundlag Nøgletal for udbud Nøgletal for  

UC SYD 
Beskæftigelse % 80 80  
Karaktersnit bachelorprojekt 9,6 7,7 
Frafald %1 16 (4) 17 (18) 
Studieintensitet (timer/uge) 35,1 37,5 
Studieprogression % 76 72 
Tilfredshedsscore for fagligt udbytte % 90 87 
Tilfredshedsscore for fagligt niveau % 89 88 
 

                                                           
1 Frafaldstal angivet i parentes er tal opgivet før oktober 2015 (er tilgængelig i fics: sagsnummer: 36373) 
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Boks 1: Udbuddets modulevalueringer i perioden januar 2015 – oktober 
2015 
Fordeling af moduler med 
farvekode grøn, gul og rød for 
udbuddet 

Procentvis fordeling af moduler 
med farvekode grøn, gul og rød 
for udbuddet 

Procentvis fordeling af moduler 
med farvekode grøn, gul og rød 
for hele UC SYD 

   

Det førstnævnte tal i kolonne 1 referer til antallet af moduler med en bestemt farvekode mht. nøgletal for 
fagligt udbytte. Det sidstnævnte tal refererer til antallet af moduler med en bestemt farvekode mht. 
nøgletal for fagligt niveau. 

Udbuddets stud_PULS målinger 
For at kunne kvalificere stud_PULS data når spørgeguiden besvares som oplæg til høring og drøftelse i 
undervisergruppen anbefales det at inddrage den lokale stud_PULS proceskonsulent. 

Til tolkning af nedenstående tabel følger således: 
Gns. belastning: stud_PULS måles i belastningsgrader, dvs. i hvilken grad den studerende er belastet ift. 
forskellige temaer. Belastningsgraden 40 % er sat som tærskelværdi, dvs. at belastningsgrader herunder 
angives som positive svar. stud_PULS har seks kravområder, i pågældende dokument berøres kravområde 2 
(medstuderende), 3 (undervisere) og 4 (uddannelsen) (se tabel 3). 
T1: stud_PULS undersøgelse på 2.semester angives som T1 
T2: stud_PULS undersøgelse på 5.semester angives som T2 

  

18 % 

4 % 

78 % 

5 % 1+0 

11 % 2+0 

84 % 7+9 
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Tabel 3: Udbuddets deltagende angivet med gennemsnitligbelastningsgrad 
inden for kravområde 2-4 
Udbud  Kravområde 2 

medstuderende 
Kravområde 3 
undervisere 

Kravområde 4 
uddannelse 

Pædagog, Kolding Gns. belastning 0-100 % Gns. belastning 0-100 % Gns. belastning 0-100 % 
Svar fra studerende på 
2.sem. T1  
efterår 2014 

26 % 28 % 30 % 

Svar fra studerende på 
2.sem. T1  
forår 2015 

20 % 30 % 29 % 

Svar fra studerende på 
5.sem. T2  
efterår 2014 

25 % 27 % 29 % 

Svar fra studerende på 
5.sem. T2  
forår 2015 

27 % 33 % 33 % 

Kritiske underområder  
  • Feedback 

• Arbejdsbelastninger  
• Klarhed i målsætningen 
• Generelle færdigheder 

Ovenstående tabel angiver positive belastningsgrader ift. samtlige kravområder. Der bør rettes en 
opmærksomhed på kritiske underområder (se bilag 2). 
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Bilag 1: Udbuddets deltagende hold i stud_PULS i perioden 15.10.14-15.10.15 
Udbud T1 

efterår 
2014 

T2 
efterår 
2014 

T1  
forår 
2015 

T2  
forår 
2015 

T1 
efterår 
2015 

T2 
efterår 
2015 

Total 
hold i 
perioden 

Pædagog,  
Kolding 

2 2 3 3 - - 10 

Ovenstående tabel 2 angiver, at der i perioden 15.10.14-15.10.15 har deltaget i alt fem 2.sem. hold og fem 
5.sem. hold. 
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Bilag 2: stud_PULS kravområde 2, 3 og 4 med tilhørende underområder 
Krav-
område  
2. 
Mine 
medstude
rende 

2.1. 
Sammenhol
d: 
sammenhold 
eller 
holdfølelse i 
den gruppe 
man tilhører 
på studiet. 

2.2. 
Tilhørsforhol
d: eget 
tilhørsforhold 
til 
holdet/studie
gruppen. 
”Kemi” ift. 
medstuderen
de. 

2.3. 
Åbenhed 
og støtte: 
støtte fra 
medstude
rende, 
især på 
det 
personlige 
og 
følelsesm
æssige 
område. 

2.4. Faglig 
støtte: at 
kunne hjælpe 
og støtte 
hinanden på 
det faglige 
område. 

2.5. Gensidig 
accept: 
gensidig 
accept og 
anerkendelse 
mellem den 
studerende og 
studiekammer
aterne 

2.6. 
Gruppetænkni
ng: mekanismer 
i gruppen der 
gør det 
vanskeligt at 
udtrykke 
uenighed med 
fælles normer 
og holdninger. 

2.7. Krænkende 
behandling: 
omgangstone og 
–adfærd som kan 
opleves 
krænkende for 
den enkelte 
studerende. 

 

Krav-
område  
3. 
Mine 
undervise
re 

3.1. Kvalitet 
af 
undervisning
en: 
underviserne
s evner og 
færdigheder 
ift. at kunne 
variere og 
udvikle 
undervisning
en. Desuden 
underviserne
s faglige 
kompetence, 
og deres 
evne til at 
inspirere og 
gøre stoffet 
tilgængeligt 
og 
interessant. 

3.2. 
Organisering 
og 
planlægning: 
undervisernes 
evne til at 
kunne 
forklare og 
begrunde 
opgaver, samt 
deres evne til 
at få de 
studerende til 
at samarbejde 
om 
opgaverne 
når det er 
relevant. 

3.3. 
Feedback: 
undervise
rnes 
forståelse 
af 
værdien 
af 
feedback. 
Klare 
udmeldin
ger om 
forventni
nger og 
løbende 
vurdering 
af den 
studerend
e indsats, 
at kunne 
give kritik, 
ros og 
feedback 
på en 
konstrukti
v måde 
der giver 
den 
studerend
e lyst til at 
gøre mere 
ud af 
studiet. 

3.4. 
Evaluering og 
fleksibilitet: 
undervisernes 
evne til at 
inddrage de 
studerende 
synspunkter i 
undervisninge
n, og i givet 
fald korrigere 
når der er 
undervisnings
mæssige 
problemer. 
Underviserne
s villighed til 
at modtage 
evalueringer 
og 
konstruktive 
forslag fra de 
studerende 
mht. 
tilrettelæggel
se mv. 
undervisernes 
generelle 
fleksibilitet 
ift. at arbejde 
med udvikling 
inden for 
fagområdet. 

3.5. 
Anerkendelse 
og 
motivation: 
undervisernes 
forståelse af 
vigtigheden af 
at kunne 
møde de 
studerende 
hvor de er, og 
at respektere 
deres indsats 
og 
engagement. 
Deres evne til 
at motivere 
de 
studerende og 
værdsætte 
deres bidrag i 
undervisninge
n. 

3.6. Det 
personlige 
forhold: 
undervisernes 
evne til at være 
opmærksomme
, lydhøre og 
støttende 
overfor de 
studerende. 
Deres 
forståelse af 
den studerende 
behov og deres 
villighed til at 
beskæftige sig 
med relevante 
udfordringer og 
problemer, som 
den studerende 
oplever. 

  

Krav-
område  
4. 
Min 
uddan-
nelse 

4.1. 
Arbejdsbelas
tninger: krav 
der stilles 
vedrørende 
arbejdsmæn
gde og –
tempo på 
studiet; 
kvantitet, 
kvalitet og 
tid. 

4.2. Særlige 
krav: udslag 
på dette 
område 
skyldes oftest, 
at man på 
studiet møder 
indbyrdes 
modstridende 
krav og 
uforenelige 
hensyn – at 
arbejdsmæng
den er for 
stor til, at 
man kan få en 
dyb forståelse 
af stoffet. Det 
kan desuden 
handle om, at 

4.3. 
Afvekslin
g: 
variation 
og 
stimulatio
n på 
uddannels
en. 

4.4. 
Engagement: 
dette område 
handler om, 
hvorvidt 
studiet 
opleves som 
meningsfuldt 
for den 
enkelte. 
Området 
omhandler de 
krav om 
tilegnelse af 
faglig viden, 
der stilles, 
samt om 
studiet 
opleves som 
spændende 

4.5. 
Udviklingsmul
igheder: 
mulighed for 
at udvikle sin 
erfaring, 
viden og 
kunnen 
gennem 
studiet, såvel 
fagligt som 
personligt. 

4.6. Klarhed i 
målsætningen: 
de studerendes 
oplevelse af, 
hvad der 
forventes af 
dem på 
uddannelsen, 
fagligt og 
personligt. 
Viden om 
hvilket niveau 
der kræves af 
de studerende, 
for at de kan 
gennemføre 
studiet. Klarhed 
i 
uddannelsesins
titutionen og 

4.7. Generelle 
færdigheder: den 
studerende 
udvikling af 
analytiske 
færdigheder, 
samarbejdskomp
etencer og 
problemløsningsf
ærdigheder med 
udgangspunkt i 
studiet. Området 
beskæftiger sig 
også med den 
studerendes 
generelle 
oplevelse af egne 
evner ift. at kunne 
løse opgaver og 
gennemskue 

4.8. 
Social 
kontakt: 
mulighed 
for at 
udvikle 
sin 
erfaring, 
viden og 
kunnen 
igennem 
samarbej
de med 
andre 
studeren
de. At få 
tilgodese
t behovet 
for social 
kontakt 
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den 
studerende 
savner 
forudsætning
er for at 
kunne forstå 
stoffet eller 
følge 
undervisninge
n. 

og relevant 
for den 
studerende. 

undervisernes 
udmeldinger 
om deres krav 
og 
forventninger 
til de 
studerende. 

problemstillinger. fx 
gennem 
gruppear
bejde, 
projektgr
upper 
etc. 
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