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MEDLEMSKAB AF DANSK EVALUERINGSSELSKAB
Dansk EvalueringsSelskab har
de sidste 10 år initieret og
kvalificeret debatten om evaluering, kvalitetssikring og dokumentation i Danmark.
I denne periode er behovet for
og udbredelsen af evalueringer stødt stigende og betyder
mange nye aktører i feltet.
Mange af de nye kommuner
har oprettet kvalitetsenheder
og har fastansatte evaluatorer.
Vi opfordrer til at gamle som
nye aktører støtter op om
Dansk Evalueringsselskab og
på den måde bidrager til at

E-mail: sekretariat@dansk
evalueringsselskab.dk

Dansk EvalueringsSelskab
tilbyder institutionsmedlemsskab og personligt medlemskab. Prisen er kr. 825 pr. år
for et personligt medlemskab
og kr. 4.125 pr. år for et firma/
institutionsmedlemskab.

Medlemskabet gælder for
resten af kalenderåret.
Spørgsmål kan rettes til selskabets sekretariat, Stina
Andersen på følgende emailadresse:
Stina.Andersen@stab.rm.dk

Tegning af medlemskab sker
ved at udfylde og indsende en
tilmeldingsblanket, som kan
findes på:
www.danskevalueringsselskab.dk

MISSION FOR DANSK EVALUERINGSSELSKAB
Formålet med Dansk EvalueringsSelskab er at være en
platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger.

8200 Århus N
Telefon: 87 28 49 11

holde den faglige fane høj og
til stadighed være med til at
udvikle evalueringsteori og
metoder.

Dansk Evalueringsselskab har
særligt fokus på:
* Udvikling indenfor evalueringsteori og metode
* Nyttiggørelse af evalueringsresultater

* Faglig udvikling
* Standarder for god evalueringspraksis
Som et led i at opfylde missionen har bestyrelsen i DES
besluttet at udgive et nyhedsbrev til foreningens medlemmer og andre interesserede.
Nyhedsbrevet er desuden et
tilbud om at få en omtale af
egne konferencer, temadage,

afsluttede evalueringer eller
andet som kan have en bredere interesse.
Såfremt du ønsker en omtale
af et arrangement eller andet
bedes du henvende dig til
Trine Lolk Haslam pr. e-mail,
tlh@ucn.dk.
Deadline for indsendelse af
materiale til næste nummer af
nyhedsbrevet er d. 7 maj 09.
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DANSK EVALUERINGSSELSKABS KONFERENCE 2009
Dansk EvalueringsSelskabs
konference har i år temaet:
Effektmåling — Metoder,
anvendelse og effekter.
Konferencen finder sted den
10.-12. september 2009 og
afholdes i år på Hotel Nyborg Strand.
Der vil ligesom sidste år
være en vekslen mellem
udviklingsseminarer og parallelsessioner, da det er
vores ønske at konferencen
åbner muligheder for at lære
af hinandens erfaringer med
evalueringsarbejdet. Paral-

lelsessionerne er ét element
i denne strategi, idet vi håber, at de erfaringer, der
præsenteres her, kan komme deltagerne til gavn i deres daglige arbejde med
evaluering.
Udviklingsseminarerne er et
andet element, idet de i
større omfang end tidligere
er tænkt som læringsfora,
der vil inddrage deltagernes
erfaringer og udfordringer og
præsentere konkrete instrumenter og løsningsmodeller
for evalueringsopgaver.

Endelig skal Årskonferencen
også i 2009 samle de mange, der i dag arbejder med
evaluering – hvad enten det
er i en privat eller en offentlig kontekst – og være et
levende forum for videns- og
erfaringsudveksling og netværksdannelse på evalueringsområdet. Derfor: Vi
glæder os til at se dig på
Nyborg Strand!
Et kortfattet program for
konferencen vil blive offentliggjort i næste nummer af
nyhedsbrevet, der udkommer i maj måned.

GÅ-HJEM-MØDE
Evidensbølgen i evaluering
og dens tre forgængere
Mandag d. 11. maj 2009 kl.
16.00 til ca. 18.00 hos University College Nordjylland,
Sohngårdsholmsvej 51 A,
9000 Aalborg, inviterer
Dansk EvalueringsSelskab
til gå-hjem-møde med den
kendte svenske evalueringsforsker, Professor Evert Vedung.
Evert Vedung er professor

emeritus fra Uppsala og
æresmedlem af Dansk EvalueringsSelskab. Han er
desuden adjungeret professer ved Københavns Universitet og docent ved Åbo Akademi i Finland. Vedung har
fungeret ved adskillige universiteter i bl.a. Sverige,
Danmark, Østrig, Finland,
USA og Korea.
Til arrangementet vil Vedung
tale om evidensbølgen der
nu skyller nu ind over Dan-

mark og de nordiske lande.
Tidligere var det moderniseringsbølgen (New Public
Management) med mål– og
resultatstyring samt den
dialogiske bølge med interessenter og deliberationer.
Den havde i sin tid en forgænger i en videnskabsdreven bølge.
Tilmelding sendes til sekretariatet på e-mail:
Stina.Andersen@stab.rm.dk
senest onsdag d. 6. maj 09.

GÅ-HJEM-MØDE
Resultatbaseret styring i
dansk velfærdspolitik

med bogen ”Når måling
giver mening”.

Torsdag den 14. maj 2009,
kl. 16.00 til ca. 18.00 i Den
Gamle Hovedkasse, Københavns Rådhus, Stuen ved
Steffen Bohni Nielsen, forfatter, afdelingschef, Rambøll Management Consulting

De tror på, at en ny styringstilgang kan være med til at
sikre en ledelsesdrevet,
dataunderstøttet og fagligt
baseret opgaveløsning, således at måling og dokumentation er meningsfuldt for
både ledelse og praktikere.
Medarbejdernes faglige
refleksion og læring skal
understøttes af de samme
data, som ledelsens behov
for styringsinformation for at

Der måles, indsamles data
og dokumenteres som aldrig
før i den danske offentlige
sektor. Steffen Bohni og
hans kolleger er aktuelle

kunne realisere organisationens strategiske mål - så
måling giver mening.
Steffen Bohni argumenterer
for, at ”resultatbaseret styring” er et særdeles effektfuldt redskab til at ansvarliggøre hele organisationen fra
top til bund og sikre et fokus
hos alle på organisationens
strategiske mål.
Tilmelding finder sted til
sekretariatet på e-mail:
Stina.Andersen@stab.rm.dk
senest mandag den 11. maj
2009.

Gå ikke glip af årets evalueringskonference der afholdes d. 10.—
12. september 2009 på Hotel
Nyborg Strand.
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UDDANNELSER
Syddansk Universitet udbyder ny masteruddannelse i
kvalitet og ledelse.
En master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren (i daglig tale MPQM)
skal gøre en forskel i kvalitetsarbejdet. "Den Danske
Kvalitetsmodel" er under
indførelse i sundhedssektoren, hvor man er begyndt
med sygehussektoren og
gradvist går videre med hele
sundhedsvæsenet.

I socialsektoren har man
blandt andet på ældreområdet arbejdet med kvalitetsstandarder, og siden 1998
har det været lovbestemt, at
kommunernes serviceniveau for den personlige og
praktiske hjælp skal fastsættes i kvalitetsstandarder.
Fra 2001 er det fastsat, at
kvalitetsstandarderne også
skal omfatte den kommunale træningsindsats. I forbindelse med kommunalrefor-

men har kommunerne fået
flere sundhedsopgaver. Det
er sundhedsopgaver, der
naturligvis også skal kvalitetssikres.
Uddannelsen henvender sig
til ledere, mellemledere og
før-ledere i social- og sundhedsvæsenet og udbydes af
Syddansk Universitet Odense.
Se mere på www.sdu.dk

BØGER
Justine Grønbæk Pors har
på baggrund af sin Ph.d ved
Copenhagen Business
School (CBS) i København,
udgivet bogen: Evaluering
Indefra – politisk ledelse af
folkeskolens evalueringskultur, der undersøger Undervisningsministeriets initiativer for at styrke folkeskolens evalueringskultur.
Der er noget galt i den danske folkeskole. I hvert fald
ifølge de internationale undersøgelser, som i de senere år har påpeget, at folke-

skolen mangler en kultur for
at evaluere.
Det viser sig, at det ikke blot
handler om elevplaner og
nationale test, men om en
række metoder til at styrke
lærernes lyst og evne til at
evaluere sig selv.
Når evaluering bliver til selvevaluering må den politiske
ledelse af skolen være innovativ. Men en sådan innovativ ledelse forandrer samtidig radikalt betingelserne for
at være lærer.

”De prøver at
komme ind i
hjernen på
lærerne”

Citat er fra interview med
Justine Pors i månedsmagasinet undervisere.dk, februar 09

EVALUERINGSNYT NR. 23
Evaluerignsnyt ændrer form
og bliver i fremtiden et tidsskrift udelukkende med
faglige artikler uden nyheder.
DES ønsker med denne
opsplitning mellem nyhedsbrev og tidsskrift at komme
mere i kontakt med medlemmerne gennem nyhedsbrevet, der nu vil udkomme
6 gange årligt, samtidigt
med at alle fortsat kan nyde

gavn af den høje faglige
kvalitet, som artiklerne i
tidsskriftet traditionelt har
haft og fortsat vil få.
Tidsskriftet udkommer i
fremtiden 3 gange årligt.
Første nummer af det nye
Evalueringsnyt udkommer i
slutningen af maj måned
2009.
Det er muligt at indsende
artikler til brug for tidsskrif-

tet. Artikler sendes elektronisk til tnm@ucn.dk.

Artikler må ikke have et
markedsføringssigte

Retningslinjer:
Artikler skal være kortfattede, det vil sige max 5 sider
(linjeafstand 1,3)

Om nødvendigt bedes bestyrelsen foretage en vurdering
af disse forhold, ligesom
redaktøren forbeholder sig
retten til at vælge hvilke
artikler der kommer med
hvornår.

Artikler skal omhandle
evaluering
Artikler må ikke være
anstødelige og diskriminerende

Næste deadline for indlevering af artikler er d. 15.5.09.
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KONFERENCER
European Social Networks
årlige konference afholdes i
år i Prag og løber af stablen
d. 22-24. juni 2009.
Temaet i år er : Quality and
Performance in social services in Europe - better outcomes for people.
Om konferencen skrivers på
hjemmesiden: “With considerable current debate as to
what constitutes a quality

ERFA GRUPPER

social service, the European
Social Network has responded by organising,
probably, its most comprehensive event on Quality
and Performance in social
services in Europe to date.
The event will involve the
widest range of experts and
interests from the public,
voluntary and commercial
sectors and from central

and local government; from
commissioners, planners
and inspectors to providers
and user groups.”
Læs mere om konferencen,
hvilke workshops der afholdes, hvordan du tilmelder
dig og meget mere på.
www.esn-eu.org/prague/
eng/workshoplist.html
God fornøjelse!

BESTYRELSEN FOR DES

Som noget nyt arbejder DES
nu med etablering af ERFAgrupper. I næste nummer af
nyhedsbrevet vil vi komme
nærmere ind på dette, men
hermed udsendes en generel opfordring til alle om at
melde ind med forslag til
temaer for disse ERFAgrupper.
Forslag kan sendes pr. amail til Mads Teisen på:
mateis@tmf.kk.dk

Kom med
gode forslag nu !!

Øverst fra venstre: Sven-Åge Westphalen, Mads Teisen, Poul Skov Dahl, Peter Rhode,
Müzeyyen Boztoprak.
Nederst fra venstre: Elisabeth Friis Fredskilde, Tanja Miller, Runa Bjørn, Tim Jeppesen.

