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Kort opsamling fra møde i arbejdsgruppen vedr. ”SKP”
den 26. november 2015 kl. 10.00 – 14.00 på
Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ

1. Kort velkomst (v. Yvonne) – med status på inspirationsspørgerammer.
 YA bød velkommen til mødet – YA er dagens mødeleder, da ESH desværre er blevet syg.
2. Overvejelser siden sidst – korte kommentarer fra deltagerne:
 YA orienterede om, hvordan spørgerammen (5-skolesamarbejdet) blev istandsat i
2010/2011. Spørgerammen var på daværende tidspunkt tænkt som et dialogværktøj.
 Der er mange steder i spørgerammen, hvor man kan blive i tvivl om, hvad der spørges
om/hvad menes der med spørgsmålene.
 Der er bekymring for sammenligneligheden/benchmarkingen. Fremadrettet kan skolerne
benchmarke, men bagudrettet er dette ikke muligt, når spørgerammen/spørgsmålene bliver ændret – men behovet for/ nytænkning af en ny spørgeramme, vurderer deltagerne er
større end sammenligneligheden tilbage i tid.
 Det er forskelligt fra skole til skole, hvor langt man ønsker at komme i dybden med resultaterne.
 EVA har fokus på om skolerne overholder gældende lov i forhold til SKP.
 Vigtigt at skolerne kan bruge spørgerammen internt mellem de forskellige afdelinger på
skolen.
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3. Revision/tilpasning af spørgeramme.
Herefter gennemgik deltagerne det udarbejdede oplæg til spørgeramme fra YA.
I første omgang blev mødedeltagerne enige om indholdselementer/overskrifter, hvorefter spørgsmålene blev systematiseret under hver overskrift ligesom spørgsmålene blev gennemgået.

4. Fremtidigt forløb og aftaler samt næste møde
 Det blev aftalt, at MGS sender AABCs spørgsmål til ”overskrift 8 Fællesskab / kollega / sociale relationer – herunder fysiske rammer/socialt miljø = relationer (miljøet blandt eleverne)” – og at disse medsendes sammen med SKP-spørgerammen til arbejdsgruppen.
 LAP udsender spørgerammen + spørgsmål fra MGS til arbejdsgruppen – og det aftales, at
alle gennemgår/tænker over indhold, systematisering, spørgsmålsformuleringer mv. til næste møde.
 Næste møde blev aftalt til den 9. februar 2016 kl. 10.00 – 14.00 på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.
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