Skabelon
Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse 2015
Handlingsplan vedrørende: Feedback til de studerende

Uddannelse: Læreruddannelsen i Aarhus

Mål – hvad skal I opnå?

Indikator

Konkret aktivitet

Tid

Ansvar

Beskriv hvad I gerne vil opnå
Indsatsområde:
Uddannelsens arbejde med og
udvikling af feedback til de
studerende

Bedre forventningsafstemning og
tydelighed mht. hvad
de studerende kan
forvente af
tilbagemeldinger på
deres aktiviteter i
undervisningen

Beskriv hvordan I registrerer at
I har opnået målet

Beskriv den konkrete aktivitet
Beskriv hvem der skal involveres

Beskriv hvornår I går i
gang med at gennemføre
aktiviteten og hvornår
aktiviteten er afsluttet

Hvem er ansvarlig
for gennemførelse
og opfølgning på den
konkrete aktivitet

Indeks på spørgsmål 33 er
steget med 2-4 point til næste
studentertilfredshedsundersøgelse

1.

August 2015 – januar
2016

Uddannelsesledelsen
(4, 5, 6), undervisere
(1, 2, 3) og
studerende (2, 3, 50)



Eksperimentere og
udvikle forskellige
responsformer, som
også indbefatter de
studerende som
respondenter for
hinanden

Af studieplanen skal det
fremgå hvilke feedback former
den studerende kan forvente
og hvornår

2.

Evaluering af undervisningen
skal indeholde spørgsmål vedr.
feedback på holdet

For at fremme
forventningsafstemningen
ml. undervisere og
studerende anvendes
studieplaner for hvert
modul
Det skal af studieplanen
fremgå, hvilke
tilbagemeldinger (feedback
former) den studerende kan
forvente ved forskellige
aktiviteter i undervisningen

3.

Der skal indgå mindst to
forskellige responsformer i
hvert modul

4.

I forsøgsperioden (aug.-jan.)
afholdes kurser for
undervisere i feedback
former

5.

Information om kravet til
feedback former sker
undervisere og studerende
ved semesterstart, august
2015

6.

På første årgangsmøde i
2016 evalueres indsatsen og

Perioden er en
forsøgsperiode, hvor
feedbackformerne
indarbejdes i
studieplanerne på alle
årgange

Uddannelsesledelsen
er ansvarlig for
opfølgning og
evaluering efter
forsøgsperiode
Underviser og
studerende
efterlever kravene
som beskrevet i
studieplanen for
hvert modul

Kommunikation
Beskriv hvordan,
hvor og til hvem der
skal informeres

Uddannelsesledelsen
orienterer Fællesråd,
UFO og formidler
ændringen på
studienet og
løbesedlen (de
studerendes
informations blad)

Skabelon
der arbejdes med
erfaringsudveksling og
videndeling. På baggrund
heraf beslutter ledelsen om
der skal udarbejdes nye
tiltag
2.
3.

