
Ledelsesrapport: Spredning af 
EVA’s produkter i 1. halvår 2020

Koncept for opfølgning på outcome på tværs af EVA’s produktportefølje



– EVA arbejder løbende med at synliggøre og måle, hvordan EVA’s produkter 

gør en forskel for beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle. 

– EVA har udviklet et koncept for dybdegående beskrivelser af anvendelsen af 

enkeltstående produkter, nemlig impact case-beskrivelser.

– I tillæg hertil har EVA udviklet en systematisk og kortfattet ledelsesrapport, der 

skal give et indtryk af spredningen af EVA’s produkter på tværs af 

opgaveporteføljen.

– Ledelsesrapporten opdateres for hvert kalenderår og præsenteres for EVA’s

bestyrelse på det tilbagevendende bestyrelsesmøde i april.

Om ledelsesrapporten
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Område Trykte medier Radio og TV Webkilder I alt

DAB 86 2 208 296

GRU 85 0 151 236

UU 121 1 189 311

DVU 100 1 182 283

VEU 9 0 13 22

TOTAL 193 29 525 747

Reach (læsere/lyttere/seere) 18.357.566 2.943.000 81.054.988 102.355.554
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Tværgående nøgletal: Medieoptrædener

Kilde: Infomedia

Note: 1) De områdespecifikke medieoptrædener opgøres på baggrund af områdespecifikke søgninger, og grundet overlap i hits stemmer summen af disse ikke med totalen. 2) 

”Reach” er Infomedias estimat for det antal læsere, lyttere og seere, som EVA har nået i perioden. 3) ”Trykte medier” er en sammenlægning af kategorierne ”Landsdækkende 

dagblade”, ”Lokale dagblade”, ”Lokale ugeaviser” og ”Magasiner”. 4) ”Webkilder” dækker over omtaler i online artikler, dvs. artikler ikke er trykte, men er tilgængelige online.

– Antal medieoptrædener i 1. halvår 2020

– Områdespecifikke medieoptrædener kan være overlappende



Benchmark: Inden for 

branchen ”Government” 

er den gennemsnitlige 

åbnings- og klikrate på 

hhv. 29 og 4 pct.

(Kilde: Mailchimp)

Område Antal nyhedsbreve Antal tilmeldte Åbningsrate (pct.) Klikrate (pct.)

DAB (inkl. EVA Tema) 13 6.943 52,1 14,5

GRU 8 5.705 43,2 8,0

UU 8 3.442 45,8 10,8

DVU 4 2.891 43,9 11,5

VEU 8 3.036 41,4 8,3

TOTAL 48 13.006 45,2 10,0
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Tværgående nøgletal: Nyhedsbreve

– Antal nyhedsbreve i 1. halvår 2020 og antal tilmeldte per. 30. juni 2020 

– Åbnings- og klikrate er beregnet som et gennemsnit for hele perioden 

Kilde: Mailchimp

Note: 1) ”Antal nyhedsbreve” er ekskl. pressemeddelelser. 2) Summen af de områdespecifikke nyhedsbreve stemmer ikke nødvendigvis med totalen, da nogle nyhedsbreve er 

sendt via flere tilmeldingslister. 3) ”Åbnings-” og ”klikrate” er beregnet som et gennemsnit af alle nyhedsbreve for perioden. 4) ”Åbnings-” og ”klikrate” kan i teorien inkludere 

nyhedsbreve fra før periodens start, dvs. hvis modtagere fx først har åbnet et nyhedsbrev fra december 2019 i januar 2020.



– HP-udgivelser i 1. kvartal 2020

– Unikke eksterne downloads siden offentliggørelse til og med 30. juni 2020

5

Publikationsspecifikke nøgletal: Downloads

Område Dato Titel/projektnavn Antal downloads

DAB 21. januar EVA Tema: Måling af kvalitet 1.097

DAB 27. januar Læringsmiljøkvalitet – National undersøgelse (hæfte) 2.447

DAB 27. januar Læringsmiljø i kommunale børnehaver (rapport) 2.084

DVU 28. januar Vidensomsætning fra FoU – En caseundersøgelse (caseundersøgelse) 193

VEU 29. januar Brug af Forberedende Voksenundervisning (FVU) (rapport) 482

GRU 30. januar Gruppearbejde i folkeskolen – Læreres perspektiver (hæfte) 800

GRU/UU 6. februar Synet på optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser blandt unge fra 10. klasse (rapport) 350

GRU 25. februar Undervisningspraksis i udskolingen (rapport) 1.122

VEU 2. marts Aktiviteten inden for offentlig videregående VEU (rapport) 297

TVÆR 16. marts           At lære at lære (magasin) 2.391

UU 27. marts Kreativitet i gymnasiet (rapport) 235



– HP-udgivelser i 2. kvartal 2020

– Unikke eksterne downloads siden offentliggørelse til og med 30. juni 2020
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Publikationsspecifikke nøgletal: Downloads

Område Dato Titel/projektnavn Antal downloads

DVU 6. maj En profil af studerende på velfærdsuddannelserne (notat) 146

DVU 6. maj Adgangsgrundlag, frafald og ledighed for velfærdsuddannelserne (notat) 54

GRU/UU 20. maj Elevernes syn på 10. klasse (rapport) 429

GRU 15. juni Gruppearbejde i folkeskolen – Elevers perspektiver (hæfte) 455

DAB 16. juni EVA Tema: Samspil på legepladsen 952

UU 18. juni Samarbejde om undervisningen på de gymnasiale uddannelser (rapport) 204



– Samtlige tilgængelige HP- og IDV-udgivelser på www.eva.dk

– Unikke eksterne downloads siden offentliggørelse
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Publikationsgenerelle nøgletal: Downloads
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