
 
 
 
 
 
 

 
Årshjul for det udvidede risikobaserede kvalitetstilsyn inkl. parallelsamfund på eud 2021/2022 
 

Tidsangivelse Det risikobaserede kvalitetstilsyn Parallelsamfundselementer i det risikobaserede tilsyn 

Okt. til dec.  

 

Screening på database-

rede indikatorer 

 Alle udbydere af erhvervsuddannelser screenes på ni kva-

litetsindikatorer. Ca. 20 til 30 institutioner udtages i 

screeningen. 

 Alle udbydere af erhvervsuddannelser screenes på tre 

parallelsamfundsindikatorer.  

 Alle institutioner, der falder ud, på mindst én af de tre 

indikatorer analyseres nærmere.  

 Alle institutioner, der falder ud på parallelsamfundsin-

dikatorer, vil blive undersøgt nærmere ud fra alle til-

gængelige, relevante data.  

 

Nov. til  dec.  

 

Indledende analysefase 

parallelsamfund 

 

  Indledende analyse af de institutioner, der falder ud på 

en eller flere parallelsamfundsindikatorer med henblik 

på at undersøge, om der er grundlag for at udtage til 

nærmere redegørelse. 
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Tidsangivelse Det risikobaserede kvalitetstilsyn Parallelsamfundselementer i det risikobaserede tilsyn 

December 

 

Breve udsendes til in-

stitutioner, som falder 

ud i screeningen  

 De ca. 20-30 institutioner, der udtages i screeningen på 

baggrund af kvalitetsindikatorer, orienteres herom per 

brev vedlagt skabelon til redegørelsen for kvalitetsudfor-

dringer og indsatser.   

 

 Hvis der er institutioner, som på baggrund af analysen 

udtages til nærmere redegørelse, orienteres de herom 

per brev vedlagt en skabelon til brug for redegørelsen 

om problemstillinger og indsatser vedr. parallelsam-

fund og bilag.  

 

Januar  Der afholdes en workshop/webinar med læringskonsu-

lenter om statusredegørelse og kvalitetsarbejde, for insti-

tutioner, der er faldet ud i screeningen. 

 

Februar 

 

Udarbejdelse af status-

redegørelser  

 Institutioner der er faldet ud i screeningen udarbejder 

en kort statusredegørelse om institutionens udfordrin-

ger og initiativer på baggrund af de kvalitetsindikato-

rer, de er falder ud på.  

Der er frist den 1. februar.  

 Institutioner der udtages til nærmere redegørelse udar-

bejder en parallelsamfundsredegørelse. 

 Der er frist den 1. februar.  

 Hvis der er institutioner, der falder ud på både kvalitetsindikatorer og i parallelsamfundsanalysen, skal de udarbejde 

to redegørelser, som fremsendes med brevet fra STUK (to forskellige redegørelsesskabeloner).  

 I så fald er der frist den 1. marts.  
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Tidsangivelse Det risikobaserede kvalitetstilsyn Parallelsamfundselementer i det risikobaserede tilsyn 

Februar/ marts 

 

Analyse og orientering 

af institutioner om ud-

faldet (tilsyn eller ej) 

 Blandt de institutioner, der bliver udtaget i screenin-

gen, forventes cirka fem til otte institutioner at blive 

udtaget i kvalitetstilsynet.  

 Udvælgelse af institutioner til tilsyn beror primært på 

institutionernes statusredegørelser samt screeningsre-

sultater. Se mere om udvælgelse her. 

 Institutionen orienteres per brev om udtagelse til til-

syn og indledes med et tilsynsbesøg/møde. 

 De institutioner, som er udtaget i screeningen, men 

ikke til tilsyn, får brev herom og evt. anbefalet under-

støttende indsats fra læringskonsulenterne.  

 På baggrund af redegørelser og screeningsresultater og 

den indledende analysefase foretages en samlet vurde-

ring af, om institutionens indsatser er tilstrækkelige til 

at håndtere udfordringerne, eller om de skal udtages til 

tilsyn.  

 Institutionen orienteres per brev om udtagelse til til-

syn, og institutionen tilbydes et rådgivningsforløb med 

ministeriets læringskonsulenter.  

 Institutioner, som ikke udtages til tilsyn efter indsen-

delse af redegørelserne, men som oplever problemer 

af mindre karakter, er velkomne til at rette henven-

delse til ministeriets læringskonsulenter for råd og vej-

ledning. Institutionerne orienteres herom per brev.  

 

April / maj  

 

Afholdelse af tilsyns-

møder/besøg 

 

 Tilsynsmøder/besøg, hvor STUK taler med ledelse og 

så vidt muligt lærere og elever hver for sig.   

 

 Evt. rådgivningsforløb 

 

 

Maj til juni 

 

Afslutning eller fortsæt-

telse af tilsyn 

 

 På baggrund af tilsynsbesøg træffer STUK beslutning 

/afgørelse om det videre forløb:  

o Tilsyn kan afsluttes, hvis STUK vurderer, at 

institutionen arbejder med problemstillingerne 

fyldestgørende 
o Tilsyn forsættes uden sanktioner 

o Tilsyn forsættes med sanktioner. 

    

 Evt. rådgivningsforløb  
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