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Kapitel 4 – Evaluering
4.1.0 Ledelsens evaluering
Ledelsen på Imarsiornermik Ilinniarfik, skal sikre at der foretages løbende evaluering af
kvalitetssystemet, således at dets effektivitet vurderes, med henblik på at sikre dets egnethed
til opfyldelse af målsætning og politik.
Ledelsen skal mindst én gang om året, gennemgå kvalitetssystemet, i overenstemmelse med P
P P 029-01 Procedure for ledelsens evaluering af kvalitetssystemet.
Evalueringen skal overordnet sikre at:
-

-

-

Afvigelser ledelsen er gjort bekendt med, bliver korrigeret og foranstaltninger sat i
værk der vil sikre, at disse afvigelser så vidt milgt ikke optræder igen.
Forslag til forbedringer, vurderes og i nødvendigt omfang i samarbejde med
kvalitetskoordinator implementeres i kvalitetssystemet.
Kvalitetssystemet i samarbejde med kvalitetskoordinator, bliver opdateret med nyeste
lovgivning, herunder regler og bekendtgørelser samt lærebogsmateriale, kontakt med
erhvervet mm.
Audit rapporter bliver gennemgået, samt korrigerende handlinger gennemføres for at
sikre fejl og mangler udbedres. Dette er gældende for såvel interne som eksterne audit
rapporter. Dette gennemføres i samarbejde med kvalitetskoordinator.
Eksterne evalueringsrapporter, lægges til grund for udvikling af kvalitetssystemet.

Evalueringen skal endvidere indeholde:
-

Registreringer vedrørende elevernes studieaktivitet.
Tilfredshedsmålinger fra elever, medarbejdere og aftagere, samt dokumentation
herfor.
Eksamens- og andre bedømmelsesresultater
Kvalitetsmålinger
Samlet vurdering af om uddannelsesmål opfyldes
Samlet vurdering af kvalitetsmålsætning og politikkers opfyldelse.

Ledelsen på Imarsiornermik Ilinniarfik, skal endvidere sikre og implementere de nødvendige
tiltag med henblik på en sikre en fortsat udvikling og forbedring af uddannelserne.
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Ledelsen skal sikre at evalueringen dokumenteres skriftligt, dels gennem brug af P P 029-01
Procedure for ledelsens evaluering af kvalitetssystemet, samt gennem udarbejdelse af skriftlig
rapport , vedrørende kvalitetssystemets evalueringen underskrevet af forstander.

