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LearningLabEvaluation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående spørgsmål gennemgås minimum halvårligt med LearningLab deltagerne i samlet 

flok.  

Der bør afsættes ca 45 minutter til seancen og ikke mere. Hvis et af emnerne behøver yderligere snak og 

evt ændringer, noteres det som LearningLab fokuspunkt (se nederst i skemaet) og indgår på den måde i 

den daglige samtale (dagsordenspunkt på morgenmøde eller andet dagligt møde) 

 

Marker hvert punkt når det er snakket igennem. Noter eventuelle bemærkninger (men kun hvis der 

er noget særligt at bemærke, fx at det afføder et fokuspunkt). 

 

Når skemaet er gennemgået husker man at få underskrifter på. Og så tager man en kopi til sig 

selv, så man kan slå tilbage i den ved næste gennemgang. Originalen sendes til CPL Leadpartner 

på Korsør ProduktionsHøjskole. 

De noterede max tre fokuspunkter noteres desuden på et synligt sted (fx på en tavle) i et lokale 

hvor I jævnligt mødes og taler om tingene. 

 

I projektperioden (dvs indtil sommer 2019) skal dette evalueringsskema desuden selv evalueres. 

Det vil sige at kommentarer til gennemgangen meget gerne må noteres på skemaet. 

 

 

Fortale: 

 

Vi er, udover at være et produktionsskoleværksted, nu også et certificeret LearningLab i Center for 

Praksislæring. Det betyder at vi skal leve op til nogle standarder for at være et LearningLab. Og 

om vi lever op til disse standarder skal ikke bare bedømmes af folk udefra, det skal også 

bedømmes af alle de mennesker, der har deres daglige virke her. Således vil vi bestræbe os på at 

være et sted, hvor man gerne vil komme og lave noget og lære noget. Derfor bruger vi nu en tre 

kvarters tid på at gennemgå de følgende sider: 

 

  

 

 

LearningLab: ________________________________________________ 

 

 

 

Dato:  __________________________ 



2 
 

  

Praksis og Produktion 
 

Hvordan er det at arbejde med her ? 
Fx: Er arbejdsmængden passende ? 

 

Er arbejdet 

ordentligt fordelt ? 

 

Er det 

gennemgående 

spændende ? og er 

det af og til for 

spændende ? 

 

 

 

 

Hvad er det vi laver - hvad bliver det til ? 
Fx: Hvad kender vi til slutprodukterne, betyder de noget,  hvad de skal bruges til ? 

 

Hvem opdager vi 

har lavet dem ?  - 

og hvordan ? 

 

Hvem bruger dem, 

når de er færdige ? 

(har vi set 

brugere/kunder – 

og talt med dem ?) 

 

 

Er kvaliteten i 

orden ? 

 

Hvordan er kontakten til branchen som sådan ? 
FX: Har vi lavet 

underleverancer til 

andre ? 

 

Har der været 

virksomhedsbesøg 

(os hos dem eller 

dem hos hos) ? 

 

Har nogle af os 

været i praktik i 

vores egen branche 

? 

 

  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Organisering og Omgivelser 
 

Fungerer dagligdagen ? 
Kommer vi til tiden og går vi hjem til tiden ? 

 

Fungerer reglerne 

for sygdom og 

konsekvenserne af 

evt pjæk ? 

 

Er pausereglerne i 

orden og fungerer 

de ? 

 

Har der været 

overarbejde for nylig 

– og hvis ja, hvordan var det at være med til ? 

 

 

Fungerer sikkerhedssystemet ? 
Kender vi alle 

sikkerhedssystemet 

? 

 

Kender vi alle 

hygiejnereglerne og 

–anbefalingerne  

(før, under og efter 

arbejdet) 

 

Er sikkerheds-

skiltningen i orden ? 

 

Er omgivelserne i orden ? 
Er der den 

nødvendige plads ? 

 

Er temperatur og 

luft i orden ? 

 

Er der maskiner og 

værktøj nok ? Og 

kan man finde det, 

når det skal bruges 

? 

 

 

 

 

  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Mangler vi nu arbejdsbeskrivelser/vejledninger/manualer nogle steder ?  
Til gamle eller nye 

arbejdsopgaver ? 

 

Til gamle eller nye 

maskiner/værktøj 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hvordan er det når der kommer folk på besøg (hvis der kommer nogen) ? 

 

 

  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Læring og Uddannelse 
 

Ved vi hvad der kan læres rent fagligt her ? 
Kan vi se de 

mulige 

faglige 

kompetencer 

(fx på tavlen) 

? 

 

Hvor tit får vi 

kigget på 

den faglige 

kompetence-

udvikling (på 

tavlen) ? 

 

 

 

 

 

Har nogle opgaver givet anledning til mere teoretisk undervisning ? 
Har der fx været brug for matematik ? 

 

Og lagde vi mærke 

til det ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Går nogle af os nogle gange til traditionel klasseundervisning ? 
Fungerer det godt ? 

 

Hænger det sammen 

med det daglige 

arbejde ? 

 

 

 

 

  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Fællesskab og sociale aspekter 
 

Hvem er med i gruppen her ? 
Elever, 

værkstedsleder, andre 

ansatte ? 

 

Er der nogle der er 

mere med end andre ? 

 

Er der nogle 

undergrupper/kliker (i 

eller udenfor 

arbejdstid) ? 

 

Har vi særlige traditioner her ? 
Indkitning/ 

farvel/fødselsdage/ 

kørekort/børn ? 

I forhold til resten af 

skolen (værksteds-

konkurrencer etc) ? 

 

 

 

 

 

Hvem holder hvilke pauser sammen ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husker vi at bruge arbejdstøj ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Er der fælles aktiviteter udover produktionen ? 
sport, fester, 

foredrag, ture etc 

? 

 

Er arrangementer 

organiseret af 

skolen eller af 

flokken som 

helhed eller af 

enkelte deltagere 

? 

 

 

  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Identitet og Dannelse 
 

Hvordan og hvor godt anerkendes arbejdet ? 
Aflønnes det og hvor 

godt ? 

 

Er der andre former 

for anerkendelse/ros 

? 

 

 

 

 

 

 

Tages der særlige hensyn ? 
Ved sygdom ? 

 

Ved invaliditet ? 

 

Ved misbrug 

 

Stilles der krav om 

behandling ? 

 

 

 

 

 

 

Er der nok hjælp ? 
Ved ordblindhed 

eller talblindhed ? 

 

Ved problemer med 

personlig hygiejne ? 

 

Er der personale 

eller aftaler med 

samarbejdspartnere 

der fx tager sig af 

det ? 

 

 

 

 

  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Gennemgået:  __________ 

 

Evt kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Evalueringen opsummeres i følgende max 3 fokuspunkter: 

Er der flere kandidater må de mindst vigtige vente til om 5 - 6 måneder, hvor vi skal have den næste 

evaluering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende deltog i evalueringen: 

 

Fulde navn: Underskrift 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

1:  _______________________________________________________ 

 

2: _______________________________________________________ 

 

3: _______________________________________________________ 


