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Den årlige kvalitetsrapport til Institut for Pædagog 

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 studieårets stud_PULS. 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 og grænseværdier 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 % >61-100 51-60 <30-50 
Nøgletal for fagligt udbytte % >85  79-85  <79  
Nøgletal for fagligt niveau % >85  79-85  <79  

Tabel 2: Nøgletal for Institut for Pædagog 
 Beskæfti

gelse % 
Karakter
snit 
bach. 

Frafald 
% 

Studieintens
itet 
(timer/uge) 

Studieprogr
ession % 

Tilfredshedssc
ore for fagligt 
udbytte % 

Tilfredshedssc
ore for fagligt 
niveau % 

UC SYD 81 (80) - 14 (17) 41,9 (37,7) 56 (54) 83 (87) 93 (88) 
Pædagog Esbjerg 75 (69) 9,5 (7,6) 11 (10) 37,5 (37,5) 63 (51) 75 (87) 88 (88) 
Pædagog Kolding 78 (80)  8,4 (9,6) 8 (16) 37,3 (35,1) 62 (57) 87 (90) 94 (89) 
Pædagog 
Aabenraa 

89 (76) 8,4 (8,3) 13 (13) 36,5 (34,2) 52 (56) 76 (93) 95 (91) 
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Boks 1: Pædagog Esbjergs modulevalueringer i perioden oktober 2015 – 
september 2016 

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. 

Boks 2: Pædagog Koldings modulevalueringer i perioden oktober 2015 – 
september 2016 

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. 

Boks 3: Pædagog Aabenraas modulevalueringer i perioden oktober 2015 – 
september 2016 

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. 
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Pædagog Esbjergs stud_PULS målinger 
2014/2015 (n=258)  2015/2016 (n=231) 

 
 
Fri kapacitet: Pædagog uddannelsen Esbjerg har opnået en større fri kapacitet fra studieåret 2014/2015 -
2015/2016, med en stigning fra 8 % til 10% (den anbefalede fri kapacitet for at den studerende skal kunne 
trives og være velfungerende på sin uddannelse, er min. 10 %). Denne forskel og forbedring skyldes en 
større tilfredshed med Uddannelsesinstitutionen og det Fysiske studiemiljø. 
(https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%
20Esbjerg%20N=231/363&instr_id=9&tgcheck=bb772b2f150516d93af33237ed23f9f4&repformat=pdf)  

  

https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%20Esbjerg%20N=231/363&instr_id=9&tgcheck=bb772b2f150516d93af33237ed23f9f4&repformat=pdf
https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%20Esbjerg%20N=231/363&instr_id=9&tgcheck=bb772b2f150516d93af33237ed23f9f4&repformat=pdf


Side 5 af 6 
 

Pædagog Koldings stud_PULS målinger 
2014/2015 (n=185)  2015/2016 (n=172) 

 
 
Fri kapacitet: Pædagog uddannelsen Kolding har for studieåret 2014/2015 en mindre fri kapacitet end 
studieåret 2015/2016, med et fald fra 10 % til 5 % (den anbefalede fri kapacitet for at den studerende skal 
kunne trives og være velfungerende på sin uddannelse, er min. 10 %). Uddannelsen har fra 2014/2015 – 
2015/2016 oplevet en øget belastning på området Uddannelsesinstitution, Medstuderende og Undervisere 
og det Fysiske studiemiljø 
(https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%
20Kolding%20N=172/297&instr_id=9&tgcheck=e848c8c1d84d349cfebf08d04b84725c&repformat=pdf)  

  

https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%20Kolding%20N=172/297&instr_id=9&tgcheck=e848c8c1d84d349cfebf08d04b84725c&repformat=pdf
https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%20Kolding%20N=172/297&instr_id=9&tgcheck=e848c8c1d84d349cfebf08d04b84725c&repformat=pdf
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Pædagog Aabenraas stud_PULS målinger 

2014/2015 (n=188)  2015/2016 (n=260) 

 
 
Fri kapacitet: Pædagog uddannelsen Aabenraa har opnået en større fri kapacitet fra studieåret 2014/2015 -
2015/2016, med en stigning fra 7 % til 9% (den anbefalede fri kapacitet for at den studerende skal kunne 
trives og være velfungerende på sin uddannelse, er min. 10 %). Denne forskel og forbedring skyldes en 
større tilfredshed med Uddannelsen og det Fysiske studiemiljø. 
(https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%
20Aabenraa%20N=260/423&instr_id=9&tgcheck=8935336264669e7dadddb7236982a64e&repformat=pdf)   

https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%20Aabenraa%20N=260/423&instr_id=9&tgcheck=8935336264669e7dadddb7236982a64e&repformat=pdf
https://www.pulsanalyse.dk/stud/user/puls_personal_report.php?reptitle=2015/16%20P%C3%A6dagog%20Aabenraa%20N=260/423&instr_id=9&tgcheck=8935336264669e7dadddb7236982a64e&repformat=pdf
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