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Leder
”Så kom den langt om længe – den nationale ETU-spørgeramme for gymnasieområdet. Den var ellers varslet til ultimo september, men dukkede først op 21. november.”
Sådan indledte vi lederen til decemberudgaven af nyhedsbrevet i 2017! Lettere skuffede over forsinkelsen
men dog glade for at kunne komme i gang. Arrh… sådan skulle det ikke lige gå! Der skulle lige være styr på
lidt anonymitetsproblematik (kommende fra grundskoleområdet), en frisk persondatalovgivning og et yderligere tjek på indholdet og udformningen af spørgerammen. Så med et års forsinkelse kan skolerne/ leverandørerne i disse dage afslutte indsamlingen. Så kører vi!
22.11. fik vi så ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Aftalen - mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti – der bl.a. skal lette overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, forøge iværksættertankegangen i ungdomsuddannelserne og fokusere på dannelse og videreuddannelsesmuligheder. Gode tanker og prioriteringer, men som vi
sluttede nyhedsbrevet med i sommer (og det kan roligt gentages):
”Der er tryk på i uddannelsessektoren disse år. Næsten ingen uddannelsesområder får lov til at arbejde i ro
og finde sig selv og sin værdi – der sker reform på reform, ændring på ændring”.
Fra vores helt egen verden

Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser
ETU-online/dashboard
På opfordring fra Ennova – der ønskede at præsentere udviklinger i ETU-Dashboardet for EUD og det kommende for gym.-området – afholdt ETU-følgegruppen møde 24.09. (Følgegruppen består af: Trine Kynde Hovad Syddansk Erhvervsskole, Heidi R. Lund - VUC Roskilde, Kristina Birch - TEC, Vicky E. Asmussen - SOSU Fredericia-Vejle-Horsens, Berit
Olsen - SOSU Fyn og Lea Bergstedt - Roskilde TS) – Endnu engang tak til følgegruppen!

Ennovas Emil Bovien Thorsen og Pernille Jensen fremlagde resultater af medlemsskoleundersøgelser, der
viste fin tilfredshed med Ennovas dashboard og servicen ydet dertil. Det nye gym.-dashboard blev gennemgået og ønsker og kommentarer blev modtaget mhp. tilretninger. Evt. tilretninger indgår i 2018-undersøgelsen.
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Arbejdsgruppen kommenterer og kommer med forslag….

… og Emil og Pernille vurderer!!

Opsamling fra mødet 24.09.18

MTU – koncepter fra hhv. Ennova og @ventures
Den nye digitale MTU-rapportering fra Ennova blev præsenteret på et møde her i december (06.12.). Og
som noget nyt – da netværket nu er leverandøruafhængigt og på opfordring fra flere medlemsskoler – var
firmaet @ventures inviteret til også at præsentere deres MTU-koncept samme dag.
19 deltagere havde tilmeldt sig mødet og fik nogle gode indblik i de to modeller og formentlig også kvalitative og økonomiske forudsætninger for at vælge koncept til MTU-afholdelsen i foråret 2019?

Nicolai Malbek, Ennova

Dorte Skak Madsen og
Mogens Schlüter - SOSU Esbjerg,
Lars Hansen begge EUC Lillebælt - Anette Østerhaab - SOSU Østjylland
Asbjørn Kurup - SOSU Randers og
og Ulla Vegeberg Løgstrup hestehalen af Marianne Knudsen - Hotel- og Restaurantskolen
SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

Michael Lund-Larsen, @ventures

(Opsamling fra mødet 06.12.18)

ESB-SEKRETARIAT * v/Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

Nyt fra

ESB-sekretariatet
Nr. 2 – 2018, 3. og 4. kvartal

Redaktion: Ebbe Schou Hargbøl og Lajla Pedersen

SKP/ETU-spørgeramme
ETU-spørgerammen for elever, der er i praktikcentre, er netop blevet revideret. Et lille udvalg af den tidligere arbejdsgruppe tog lige arbejdshandskerne på igen på et møde 23.10. Udvalget bestod af Peter Bernøe
(Mercantec) og Eva Lie Bendixen (ZBC) og hovedformålet var pba. indstillinger fra resten af udvalget at forkorte og fokusere spørgerammen. Spørgerammen er siden godkendt af arbejdsgruppen og her medio december sendt ud til medlemsskoler med praktikcentre.

Det er givende og sjovt at sidde i ESB-netværkets arbejdsgrupper!! - Tak til Peter og Eva!

Temadag 10.09. –
”Evaluering, -opfølgning og kvalitetsledelse”
22 deltagere var mødt frem til temadagen om evaluering, -opfølgning og kvalitetsledelse. Vi havde inviteret
Christian Moldt som er kvalitetschef på professionshøjskolen Absalon til at stå for hele dagens program.

Opmærksomhedspunkter i kvalitetsarbejdet
I kvalitetsarbejdet skal vi være opmærksomme på:
▪ At have et klart formål så kvalitetsarbejdet er anvendelsesorienteret
Dorthe
Howalt
ogog
Lone
Kulawig,
Hansenberg
Diskussionslyst
▪ At
sikre
udvikle
det,
med klare forventninger,
et lokalt ansvar og at der en kapacitetsopbygEfter temadagens
frokost
lagde
Camilla
Hutters
ud
med
bl.a.
denne definition på trivsel:
ning
▪ At det er integreret i forhold til en koncernstrategi, en udviklingskontrakt og lovkrav mv.
▪ At det handler om ledelse, der har fokus på den samlede organisation
I kvalitetsarbejdet skal vi omvendt være opmærksomme på:
▪
▪
▪

Utydelige formål, tunge procedurer, fokus på fejl og kontrol og svært forståelige dokumenter
En uklar ansvarsfordeling, der opleves centraliseret og tvangspræget
At der ikke er overlap i forhold til andre kvalitetsindsatser, så arbejdet opfattes fragmenteret
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Herefter tydeliggjorde Christian de 3 tilgange til kvalitetsarbejdet:
1) Vi gør det ikke! (kvalitetsarbejde, hvad er det?)
2) Halvhjertet og uprofessionelt (gør kvalitetsarbejdet mere skade end gavn?)
3) Det professionelle kvalitetsarbejde (hvordan skulle vi kunne leve uden?)
… og så var der levende, inspirerende og udbytterige gruppediskussioner over temaerne:
a) Hvilke udfordringer oplever du som de væsentligste i forhold til evalueringsopfølgning/anvendelse.
b) Hvad ser du af muligheder for at forbedre anvendelse og opfølgning?

Efter frokosten stod programmet på kvalitetsledelse. Her fremhævede Christian følgende:

Elementer i kvalitetsledelse
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Arbejd konkret og brugerfokuseret med forbedringer.
Forstå hvad der ligger bag variationer (det er variationerne, man skal interessere
sig for) i de resultater, der opnås.
Hvad virker for hvem og under hvilke betingelser.
Forstå de systemer, som skaber resultaterne. (Vi kan ikke forbedre i større skala,
hvis vi ikke kan måle, om det vi gør virker)
Arbejd disciplineret med PDSA-(kvalitets-)cirklen ved indførelse af praktiske forbedringer. (Plan: Planlæg – Do: gennemfør indsatsen – Study: Evaluer indsatsen
– Act: Følg op)
Arbejd sammen i netværk for at opnå de bedste resultater.

✓ Bogtip om kvalitetsledelse: ”Learning to improve” – Anthony S. Bryk, 2015
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Christian Moldt, Professionshøjskolen Absalon, folder sig ud!

Opsamling fra mødet 10.09. og oplæg Christian Moldt

Temadag 21.11. –
”Kvalitet i undervisningsmiljøet –
mobning, fællesskab og dannelse på erhvervsuddannelserne”
Hvordan står det lige til med undervisningsmiljøet på erhvervsskoler og VUC? Hvordan arbejder Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) med deres kerneopgaver og hvilke nye skibe har det i søen? Hvad er
skolernes kvalitetsmedarbejderes og –lederes opgaver inden for området?
Disse spørgsmål med flere satte vi fokus på, på temadagen 10.09. Til dagen var der aftalt oplæg og aktiverende processer af udviklingskonsulent Maria Hummelmose og fagkonsulent Randi Bruhn Mannion begge
DCUM.
Der må have været travlhed på skolerne denne dag, for desværre kun 9 deltagere havde meldt deres ankomst. Så meget desto mere fik hver enkelt af disse tid til at komme i dybden i diskussionerne, som vi foretog i plenum i stedet for i de planlagte grupper.
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Engagementet og formidlingsevnen lå utroligt højt hos både
Randi Bruhn Mannion ...

… og Maria Hummelmose

Maria Hummelmose lagde flot ud med grundstenen i ”det gode undervisningsmiljø” og DCUMs opgaver i
forbindelse hermed. Bl.a. i supportering af skolernes pligtige 3-årlige undervisningsmiljøvurdering (umv).
Her er lige lidt reminders om umv:
✓
✓
✓
✓
✓

Mindst hvert 3. år – eller når der er sket væsentlige ændringer.
Tilgængelig f.eks. på hjemmesiden.
Ingen krav til metode, men den skal indeholde 4 elementer.
Elevernes oplevelse af undervisningsmiljøet skal indgå som væsentlig del.
Skriftlig vurdering af uddannelsesstedernes undervisningsmiljø.

Og et par anbefalinger:

▪

Planlæg og forbered umv’en grundigt

▪

Inddragelse sikrer ejerskab over umv’en

▪

Vælg undervisningsmiljørepræsentanter
Fokusér på indsatser og om de virker
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Efter frokost gennemgik Randi Bruhn Mannion elementer og perspektiver i begrebet ’erhvervsdannelse’, og
kom i den forbindelse ind på skolernes forpligtelse til at have udarbejdet en anti-mobbestrategi. Afslutningsvis anbefalede hun nedenstående værktøjer til at forsøge at minimere spiring til mobning:

Link til DCUM: http://dcum.dk/

Lea, Roskilde T.S.: ”Tænker vi det samme,
Poul Erik?”, Rybners.

Vicky: ”Er det dét, vi tager hjem med, Rikke?”, ’Forsamlingen’ og en altid skrivenbegge SOSU FVH.
de Lajla.

Opsamling fra temadagen 21.11. og DCUMs oplæg 1 – 2 – 3

Styregruppen…
… har i dette efterår holdt møder 28.08. og 25.10., hvor især netværkets økonomiske situation har sat sit
præg pga. fusioner og udmeldelser. Som bekendt har dette indebåret kontingentforhøjelser og en arbejdstidsnedgang med tilsvarende lønreduktion for sekretariatet.
(Se udsendte referater og http://www.esb-netvaerk.dk/).
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Fra vores samarbejde med omverdenen

Møde i STUK om gym.-ETU-spørgerammen
ESB-sekretariatet deltog 03.09. i et møde i STUK om tilretning/færdiggørelse af den nationale ETU-spørgeramme for gym.-området. Mødet var indkaldt mhp. at få høringsparternes endelige indstilling til spørgerammens endelige udformning, da der havde været en del indsigelser til udkastet fra især GL, Danske Gymnasier og elevorganisationer.

Møde med EVA om kommende temadag om databaseret undervisning
Sammen med UddannelsesBenchmark deltog ESB-sekretariatet 14.11. i et møde med EVA om en kommende fælles temadag 06.02.19 om databaseret undervisning. Temadagens program bygger primært på en
EVA-rapport om emnet udarbejdet gennem 2018 med skoledeltagelse. På temadagen vil der være oplæg
fra hhv. EVA og skoler der har indgået i undersøgelsen. Appetizer er på vej – se i øvrigt http://www.esb-netvaerk.dk/

Møde med UddannelsesBenchmark om igangsættelse af proces for evt.
fusion i 2020.
Som det er fremgået af flere styregruppereferater, har styregruppen besluttet at afholde møde med UB om
fremtidigt samarbejde og igangsættelse af en proces mhp. en evt. fusion. Dette møde blev afholdt 03.12.
på Roskilde T.S. i en samarbejdende og positiv ånd, og det blev aftalt – mellem repræsentanter fra ESB-netværkets styregruppe og UBs forretningsudvalg - at indlede en arbejds- og afklaringsproces mhp. en evt. fusion af de to netværk i 2020.
Det første møde i processen afholdes i jan./feb., hvor STUK er indbudt til at give sit bud på, hvor ungdomsuddannelserne bevæger sig hen i fremtiden, og hvor det samtidig fastlægges, hvordan en evt. fusionsproces skal komponeres emne- og tidsmæssigt mht. idégrundlag, medlemsforhold, økonomi, ansættelser m.m.
En evt. fusion skal godkendes af de to netværks respektive besluttende forsamlinger (hhv. årsmøde i ESBnetværket og generalforsamlingen i UB).

Konferencer
ESB-sekretariatet har i dette efterår ikke deltaget konferencer pga. besparelser.
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Kommende styregruppemøder i 2019
30.01.
(Evt. ekstraordinært møde kan forekomme afhængigt af udmeldelser og den deraf følgende økonomiske
situation som er kendt op til årsskiftet).
Kommende møder i foråret planlægges i styregruppen på førstkommende møde.

Foreløbigt aftalte og planlagte møder og temadage
2019
16.01.: - ETU/VTU2018-præsentation.
06.02.: - Temadag om ”Databaseret undervisning” i samarbejde med EVA og UB.
14.03.: - ÅRSMØDE i ESB-netværket.

For årets arrangementer, arbejdsgrupper, mødevirksomhed og løbende eksterne konferencer med links se
Årshjul 2018 og 2019 på hjemmesiden. Referater, materialer m.m. kan altid rekvireres hos sekretariatet og
ses på hjemmesiden.
Mange hilsner – rigtig glædelig jul og et knaldgodt nytår til alle medlemskontakter og samarbejdspartnere!

ESB-sekretariatet
Lajla Pedersen og Ebbe Schou Hargbøl
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