Notat fra ESB-netværkets årsmøde 2019 den 14. marts 2019
1. Velkommen til ESB-netværkets årsmøde 2019.
v
/konsulent Ebbe S. Hargbøl (ESH), ESB-netværket.
• ESH bød velkommen til årsmøde 2019 og dagens oplægsholdere Maria Nørby, STUK/UVM
og Jes Barkler samt Emil Bovien Thorsen, Ennova og Tue Freltoft, Aspekt.
• Herefter kort gennemgang af dagens program, hvor der er kvalitetsnyt fra STUK/UVM, ESBnetværkets beretning fremlægges og til slut et oplæg fra IST/Uddata.
2. Kvalitetsnyt fra STUK – v/Maria Nørby under overskrifterne: Status på ”4 klare mål”, HPØG, fremtidige kvalitetsparametre samt tilsynsplan2019 m. fokus på EUD
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Det giver god mening at komme ud blandt skolerne, og høre hvad der sker. Dagens indhold
vil koncentrere sig om:
Styrelsens tilsynsplan Tilsyn og tilsynsberetninger - dækker gymnasier og EUD.
Tematisk tilsyn på følgende temaer: Opkrævning af deltagerbetaling – forventes gennemført 1./2. kvartal. Minimumstimetal på grundforløbet, og fuldførelse blandt elever, der optages på erhvervsuddannelser gennem optagelsesprøve (forventes i 4. kvartal). Ministeriet
vil se på, om disse elever har sværere ved at klare sig.
Status på EUD reformens 4 klare mål – Maria gennemgik resultatet af statusredegørelsen
og reformens 4 klare mål. Statusredegørelsen er udarbejdet til Folketinget – og kan læses
her: Statusredegørelse 2016-2018 – ligesom der kan læses mere på ministeriet hjemmeside om følgeforskningen.
Høj trivsel på erhvervsuddannelserne – resultaterne viser, at der ikke er sket de store forskydninger blandt eleverne fra 2016-2017. Data skal fremadrettet indberettes i et centralt
og obligatorisk it-system, der stilles til rådighed af Undervisningsministeriet til indsamling af
elevernes besvarelser af trivselsmålingen på folkeskoleområdet og tilsvarende brug af et
centralt it-system til gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet samt den forberedende
grunduddannelse. Før loven er vedtaget kan udviklingen af det centrale system ikke igangsættes, så det er uvist, om systemet bliver klart til ETU2019.
EUD-aftale 2018 – aftalen er ambitiøs – og omfatter folkeskolen, 10. klasse, vejledning og
erhvervsuddannelserne. Aftalen skal øge søgningen til EUD og styrke gennemførelsen. Der
skal være mere tid og fokus på bl.a. grundforløbet, den faglige stolthed og dannelse, undervisningsmiljø, sammenhængende forløb, frihed og forenkling og tidlig praktikpladsindsats.
Fra folkeskole til faglært – Handlingsplanerne (HPØG) afskaffes, og skolerne får friere rammer til tilrettelæggelsen af den lokale kvalitetsudvikling.
Tilsynet vil stadig kigge ind i Datavarehuset – og der screenes også ud fra disse data.
Skolerne vil fortsat skulle have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsernes skoledel og foretage en årlig selvevaluering.
Selvevalueringen skal afrapporteres i en opfølgningsplan, der skal offentliggøres på skolernes hjemmeside. Formkravet forsvinder – og der vil således ikke være krav til formatet.
Der bliver krav til erhvervsskolerne om øget elevinddragelse, herunder opfølgning på trivselsmålingerne.
Styrket kvalitetstilsyn og skærpede sanktioner –det risikobaserede kvalitetstilsyn justeres –
så der også kigges på enkeltafdelinger (afdelingsniveau) – og tilsyn på uddannelsesområder
(enkeltuddannelser).
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Sanktionstrappen anvendes i sin fulde skala ved vedvarende dårlig kvalitet på linje med
økonomisk uorden i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og gældende lovgivning.
Princippet i tilsynet er, at det skal være dialogbaseret, og at skolen skal være en aktiv deltager.
Der skal stadig være erfaringsudveksling om de gode indsatser, og læringskonsulentkorpset
står stadig til rådighed, ligesom der også kan sættes FOU-projekter i gang.
Delaftale om at bekæmpe parallelsamfund – det er besluttet for alle skoletyper, at der skal
være nye indikatorer og sanktionsmuligheder ift. at kunne bekæmpe parallelsamfund. Indikatorerne er under udvikling – men følgende indikatorer kunne være: 1) omfanget af snyd
til eksaminer, 2) antal bortviste elever, 3) vold på skolen og 4) religiøs chikane. Bemærk, at
ovenstående indikatorer ikke er vedtaget!
Sanktionsmuligheder – fra skolen retten til at optage elever via optagelsesprøve, standardiseret vurdering eller vejledningssamtale.
Korte kommentarer til oplæg:
”Talentspor” afskaffes og findes ikke længere i uddannelsesbekendtgørelsen. Begrebet ”talent” fastholdes, og der er afsat kr. 68 mio. til implementering af en ny talentindsats, hvor
skolerne får mere frihed til at udøve og arbejde med talent.
Det vil være op til hver enkelt skole at udvælge områder, og det kunne f.eks. være Mål for
flere piger på erhvervsuddannelserne, bevægelse i undervisningen, fokus på frafald.
Tilsynet påvirkes ikke af at HPØG forsvinder, skolerne skal stadig opgøre f.eks. frafald.
Branding af EUD-uddannelserne bl.a. ift. EUX og Praktik i Udlandet (PIU)
Tilsynet opleves også som støttende på skolerne – og ministeriet opfattes som en god samarbejds-/sparringspartner. Ris/ros modtages gerne i ministeriet.
Nogle skoler har været overrasket over dokumentationskravet ved tilsynsbesøget.
LUP (lokaleuddannelsesplaner) – der er igangsat et arbejde om forenkling af konceptet, og
hvordan det nye koncept kan understøttes af et IT-system. Lovforslaget skal behandles
sommeren 2019.
Udtagelse til tilsyn – hvordan foregår det? Ministeriet ser på de skoler, hvor data viser, at
der kan være problemer f.eks. ift. frafald.
Maria sender beskrivelse af fag på højere niveau til ESB-sekretariatet.
Fokus på voksenelever – og hvordan disse tiltrækkes til EUD-uddannelser.

3. ESB-netværkets beretning, økonomi/kontingent, evt. fusion med UddannelsesBenchmark (UB) og
valg til styregruppe v/Ebbe S. Hargbøl
ESH redegjorde for ESB-netværkets beretning 2018 herunder om aktiviteter og highlights og input
til 2019-aktiviteter fra 2018:
•
•
•

4 temadage er afholdt: 1) anonymitetsproblematikken og persondataforordningen, 2) evaluering, opfølgning og kvalitetsledelse, 3) undervisningsmiljø og 4) brug af data i kvalitetsarbejdet.
Følgegruppeaktiviteter på elektroniske platforme på ETU, VTU og MTU
ETU2018 – præsentationsdag blev afholdt den 16. januar 2019 – og de overordnede resultater præsenteret:
• Teknisk/merkantil: - Svarprocent: 70% [-2] - 16723 besvarelser ud af 23988 mulige
• Både Teknisk/merkantil og SOSU er status quo på elevtrivsel fra 2017-målingen
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Elevtrivsel målt på parametrene ‘undervisere’ (57%), ‘fysiske rammer’ (24%), ‘praktik’
(19%)
• SOSU: - Svarprocent: 79% [+10] - 6146 besvarelser ud af 7799 mulige
• Elevtrivsel målt på parametrene ‘undervisere’ (60%), ‘fysiske rammer’ (21%), ‘praktik’
(19%)
• VUC: - Svarprocent: 37% - 4026 besvarelser ud af 10749 mulige
• Den lave svarprocent skyldes at flere og flere VUC’er har fravalgt Ennova som leverandør.
• Gym. (HHX/HTX): - Svarprocent: 78% - 7301 besvarelser ud af 9377 mulige
• Resultaterne fra EUD og gymnasieområdet kan ikke sammenlignes, da spørge-rammerne jo ikke er ens. Gym. måler mere ‘egen motivation og indsats’ – mindre tilfredshed med skolen, faciliteterne og lærerne.
VTU-2018 – 36 deltagende skoler – heraf 23 teknisk-/merkantile og 13 SOSU-skoler.
MTU-2019 – præsentationer om MTU-koncepter fra Ennova og @ventures.
Netværksaktiviteter 2019:
Temadage afholdes i samarbejde med UddannelsesBenchmark og datoerne koordineres:
2. kvartal: Tema afventer – evt. flytte temadagen i 3. kvartal til 2. kvartal.
3. kvartal: Årlig kvalitetsopfølgningsplan, hvad kommer der efter HPØG? Kvalitetsoptimering?
4. kvartal: Teknisk temadag ift. nye IT-systemer, evt. samarbejde med FGU-institutioner,
elevinddragelse i ETU, analysedata og direktions/bestyrelsens arbejde med data?
Beretningen blev taget til efterretning

•

Økonomi (herunder regnskab 2018/budget 2019)
Styregruppemedlem Lea Bergstedt fremlagde regnskab 2018 – og budget 2019.
Regnskab 2018/budget 2019 som blev taget til efterretning og godkendt af medlemsskolerne.

•

Orientering om fusionsproces, evt. ekstraordinært årsmøde og fusion med UB – vedtagelse.
• En gruppe af styregruppens medlemmer repræsenteret ved Lea Bergstedt, Marie Houmann Lyngs og Ole Roemer arbejder med en gruppe fra UB om bla. følgende elementer:
• Formål med fusion
• Retningslinjer/vedtægter – organisation/struktur
• Økonomi
• Ansættelser
• Samarbejdsflader med eksterne partnere
• Foreløbig fusionstidsplan er planlagt med følgende: Møde 23/4 (intern ESB), 2/5
ESB/UB – og ESB/UB-seminar 6-7/6, ekstraordinært ESB-årsmøde 1. kvartal 2010 –
og evt. stiftende generalforsamling 2/4-2020 for det nye fælles netværk.
Kommentarer:
• Styregruppen har indledt fusionen på baggrund af, at mange skoler er blevet kombinationsskoler, og på den måde varetager alle skoleformer herunder VUC, gymnasier, teknisk-/merkantil og SOSU.
• Der har desuden været en del fusioner blandt medlemsskolerne.
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Ét samlet netværk kan være frugtbart og imødekomme nuværende og kommende krav
fra ministeriet.
Netværkene har forskellige kulturer bl.a. ift. organiseringen.
Alle skoletyper skal være repræsenteret både VUC, AMU og FGU.
Der er ikke fokus på leverandører
Økonomien er forskellig i de to netværk – men der kommer klarhed over dette i løbet
af de første fællesmøder.
Ministeriet arbejder på fælles IT-system til tilfredshedsundersøgelser, og et kommende
fælles netværk, vil derfor også – som nu – være leverandøruafhængigt.

Forsamlingen godkendte, at ESB-styregruppen arbejder videre med fusion.
•

Valg til styregruppe – følgende ESB-kontaktpersoner blev valgt til ESB-styregruppen:
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Marie Houmann Lyngs, NEXT
Rasmus Birch, CELF
Trine Kynde Hovad, Syddansk Erhvervsskole
Bente Egede, EUC Sjælland
Simon Ramskov, BC Syd
Kristina Birch, TEC
Lea Bergstedt, Roskilde Tekniske Skole
Hanne F. Boel, Kold College
Asbjørn Kurup, Randers Social- og Sundhedsskole
Ole Roemer, SOSU H
Vicky Enemark Asmussen, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
SOSU Nord vil gerne stille med en person til styregruppen, men afventer godkendelse fra overordnede – afventer godkendelse og navn?
Da forsamlingen har vedtaget, at fusionsprocessen igangsættes, er valget til
styregruppen for alle medlemmer gældende 1 år til det ekstraordinære årsmøde i 2020.

4. Nyeste datatræk fra IST Uddata – gennemgang, spørgsmål/svar.
• Jes Barkler gennemgik de nyeste datatræk – bla. ift. HPØGs mål 3. se mere på www.info.uddataplus.dk/hpog2019
• Jes Barkler opfordrer til, at skolerne henvender sig, hvis der er spørgsmål og problemstillinger ift. datatræk.
5. Den nye styregruppe samledes til et kort møde – og aftalte følgende mødedatoer:
• 30. april 2019 kl. 10.00 – 15.00 i Odense
• 26. juni 2019 kl. 10.00 – 15.00 i Odense
Referent:
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Mobil 25157909
Mail lajla@projektcare.dk
Godkendt af ESB-styregruppen den 21. marts 2019.
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