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Afrapporteringsskema til forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU 2022 
Afrapporteringsskemaet skal udfyldes kortfattet, så styrelsen kan få et overblik over skolens gennemfø-
relse af og tilsyn med undervisningen i forbindelse med forsøget.  
Afrapporteringsskemaet udfyldes per uddannelse/kursusmål, der har indgået i forsøget.  
Afrapporteringen kan samles i ét skema, hvis skolen har afholdt flere kurser i samme uddannelsesmål.  
Det skal fremgå af afrapporteringen, hvis der er afholdt kurser inden for samme mål med forskellige 
rammer og gæstelærere. I givet fald skal gæstelærers kompetencer oplyses for hver enkelt. 
 

I. Kontaktoplysninger  

Skolens navn og adresse  
 

Skolens kontaktperson 
Navn på den person, der har haft det overord-
nede ansvar for forsøget  

II. Oplysninger om uddannelsen  

Afsluttes målet med en prøve/test? Ja 
Nej 

III. Status på forsøget  

Erfaringer i forhold til forsøget 
Kort beskrivelse af, hvordan forsøget med brug 
af gæstelærere er forløbet 

 
 
 
 

Eventuelle forbedringer/ændringer 
Kort beskrivelse af, om skolen har ændret sin 
praksis i forsøgsperioden   

IV. Skolens forpligtigelser   

Tilsynsstrategi   
Hvordan har skolen ført tilsyn? 
  

Myndighedsforpligtigelse 
Hvordan har skolen varetaget sine myndigheds-
forpligtigelser?  
Kvalitetssikring 
1) Hvordan har skolen arbejdet med sikring af 
kvaliteten på uddannelsen?   
 
2) Hvordan har skolen sikret, at undervisningen 
ikke blev virksomhedsintern? 
 
3) Anfør gerne konkrete parametre eller fokus-
områder, fx evaluering, antal auditbesøg, opfølg-
ning mm. 

 
 

 
 
 
 

 

V. Gæstelærerens kvalifikationer  

A) Har gæstelæreren formelle pædagogiske 
undervisningskompetencer? 

Ja 
Nej 
(sæt kryds) 

Hvis ja:  
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B) Hvilke formelle pædagogiske undervis-
ningskompetencer har gæstelæreren? 

Angiv gæstelærerens uddannelsesniveau  Erhvervsuddannelse 
Højere uddannelsesniveau?  
(Sæt kryds) 

VI. Aktivitet i forsøgsperioden  

Kurser, årselever, AMU-beviser  
Afholdte kurser:.……...( Angiv antal) 
 

 
Årselever på afholdte kurser: …..…(Angiv antal) 
 
 
Udstedte AMU-beviser: ……….( Angiv antal) 
 

Angiv i hvilket omfang gæstelæreren har va-
retaget undervisningen. Gæstelæreren har 
undervist: 

 
I hele kursets varighed: ……. (sæt X) 
 

 
I dele af kurset varighed:  
Under 25 pct. .….. (sæt X) 
 
Mellem 25 - 50 pct. ….. (sæt X) 
 
Mellem 50 - 75 pct. ….. (sæt X) 
 

Er kurserne blev afholdt som virksomheds-
forlagt undervisning? 

 
Antal kurser afholdt virksomhedsforlagt: …... 
(Skriv antal). 
 

 
Antal kurser afholdt på skolen: …... (Skriv antal) 
 

 
Antal kurser, hvor undervisningen har foregået 
både virksomhedsforlagt og på skolen: ... (Skriv 
antal) 

VII. Kvalitet  

Hvordan er kurserne overordnet blevet be-
dømt i ’Viskvalitet’ ? 

 
 
 

VIII. Anbefalinger  
Anbefalinger ift. evalueringen af forsøgsord-
ningen? 

 
 
 

 


