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Ideer og forslag til fremtidige
aktiviteter
Viderebearbejdning/
inspiration

Opgaveløsning

Temadage/
møder generelt

Netværkssparring/
undergrupper

Eksternt samarbejde

Sekretariat

Inspiration til gennemførelse af undersøgelser –
og efterfølgende benchlearning-/ benchmarking

Løse opgaven på den
bedste professionelle &
kvalitative måde – så alle
ikke opfinder ”den dybe
tallerken” – hurtig
opgaveløsning.

Have en todeling/segmentering
af temadage/møder mv. – så
der er mere plads til videndeling
– og ikke kun oplæg.

Vigtigt med sparring med kolleger i
netværket, da der ofte ikke er
nogle at sparre med på egen skole

Vision – beskrivelse af hvad netværket er
– men også påvirke opad for eksempel i
forhold til ministerium mv.

Bruge ESB-sekretariatet til
formidling af kontakt – evt.
til ”undernetværk”

Målet er ikke at få flere
deltagere for enhver pris – men
målet er at få engagerede
deltagere

Udveksling og sparring med en
kollega fra samme ”skoleform” –
ift. ”hands on” opgaver

Andre samarbejds-partnere: FOA,
Elevorga-nisation, KORA ifm. reformen,
EVA, SFI, evt. afprøvning af hypoteser
/konklusioner

- Facilitering af møderne ift. Ib
Ravns processer
- Tænkepauser på netværksmøde
- Segmentering på netværksmøder (se BG-dias)

VTU-erfagruppe – etableres til
møde den 1. juni 2016

Samarbejdspartnere kan være mere
proaktive ift. kommende rapporter og kan
henvende sig til ESB-netværket, som i
denne sammenhæng kan afholde en
temadag om rapportens indhold og
konklusioner

Målet er ikke at få flere
deltagere for enhver pris – men
målet er at få engagerede
deltagere

Italesætte ESB-netvær-kets
aktiviteter lokalt – brede
oplysninger ud til relevante
medarbejdere

2-dags seminar ml. UB’s bestyrelse og
ESB-net-værkets styregruppe
(erfaringsudveksling-vidensdeling og tema
m. ekstern oplægsholder)

Forbedring af årsmøder (form
og indhold)

Vi skal fastholde netvær-kets profil
for kvalitets-medarbejdere-/ledere

Særlige temaer på
styregruppens møder (m.
foreslået af eller forberedt af
styregruppemedlemmer)

Kan styregruppen i højere grad
bruge hinanden som netværk i
netværket?
Styregruppeseminar?

Vision – beskrivelse af hvad
netværket er – men også
påvirke opad for eksempel i
forhold til ministerium mv.

’Ekspert’oversigt på
hjemmesiden tilføjet
spidskompetencer (hvis viden
andre netværkspersoner kan
bruge af)

Hvad kan vi arbejde med og hvordan?
Inspiration

Opgaveløsning

Inspiration til gennem-førelse af
undersøgelser – og efterfølgende
benchlearning-/ benchmarking

Løse opgaven på den bedste
professionelle & kvalitative måde – så
alle ikke opfinder ”den dybe tallerken” –
hurtig opgaveløsning.

Selve formålet med ESB-netværket –
bør afspejles i vision, mission formål
mm.

Vision – beskrivelse af hvad
netværket er – men også påvirke
opad for eksempel i forhold til
ministerium mv.
Se oplæg til Mission, vision og
strategiske pejlemærker

Del af strategi (mission, vision,
strategiske pejlemærker) og målsætning
for styregruppens arbejde ”What’s in it
for us” (altså medlemsskolerne)

Hvad kan vi arbejde med?
Temadage og sparring
Temadage/
møder generelt
Have en todeling/segmentering af
temadage/møder mv. – så der er mere
plads til videndeling – og ikke kun oplæg.

Netværkssparring/
undergrupper
Vigtigt med sparring med kolleger i
netværket, da der ofte ikke er nogle at
sparre med på egen skole

Planlægge faciliterende møder/temadage Videndeling – give plads på temadage
Målet er ikke at få flere deltagere for
enhver pris – men målet er at få
engagerede deltagere

Udveksling og sparring med en kollega
fra samme ”skoleform” – ift. ”hands
on” opgaver

Manifestere kvalitetsdagsordenen i ESBnetværket: Vi skal fastholde netværkets
profil for kvalitetsmedarbejder/ledere
(som følge af mission, vision,
pejlemærker)

”Hands-on” workshops for forskellige
målgrupper

Hvad kan vi arbejde med?
Hvordan kan vi samarbejde eksternt?
Eksternt samarbejde
Vision – beskrivelse af hvad netværket er –
men også påvirke opad for eksempel i forhold
til ministerium mv.

Andre samarbejds-partnere: FOA, Elevorganisation, KORA ifm. reformen, EVA, SFI, evt.
afprøvning af hypoteser /konklusioner
Samarbejdspartnere kan være mere proaktive
ift. kommende rapporter og kan henvende sig
til ESB-netværket, som i denne sammenhæng
kan afholde en temadag om rapportens indhold
og konklusioner

Sekretariat
Bruge ESB-sekretariatet til
formidling af kontakt – evt. til
”undernetværk”

FORSLAG TIL MISION/VISION –
HVOR SKAL VI HEN?
MISSION:
EBS-netværket bidrager til at igangsætte og styrke effekten af
kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af uddannelserne på
medlemsskolerne gennem samarbejde og videndeling.

VISION:
ESB-netværket vil være et proaktivt, professionelt og effektivt netværk, der
tager initiativ og leverer resultater til medlemsskolernes kvalitetsarbejde (fra
strategi/visionsoplægget)

