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1. Velkomst v. ESH m. baggrund for gruppens arbejde
 ESH bød velkommen til mødet, som er istandsat efter ønske fra ESB-medlemsskolerne
om udarbejdelse af en spørgeramme, som måler SKP-elevers tilfredshed.
 Tidligere har der været nedsat en 3-skolegruppe, som har udarbejdet en tidligere ”uautoriseret” spørgeramme, der har været brugt på forskellige medlemsskoler. Denne ønskes nu revideret.
2. Præsentationsrunde
Kort præsentation af deltagerne, og deres baggrund for deltagelse i arbejdsgruppen bl.a. ift.:
Hvilke SKP-aktiviteter er der på deltagernes skoler? Deltagende skolers arbejde med SKPcenterevalueringen? Hvilken egen rolle har deltagerne heri?
Korte kommentarer:
 ZBC: SKP er størst på det merkantile område. Gennemfører undersøgelse i uge 46.
Undersøgelsen måler elevernes tilfredshed med skoleperioden og ikke med praktikperioden. Forventer at gennemføre undersøgelsen 2 gange årligt.
 TEC: ETUen for praktikcentret har ligget hos praktikcentret. Praktisk koordinerende. Gerne mere indsigt i SKP – og bedre sparring på egen skole. 3-skolespørgerammen er blevet brugt. Mange SKP´ere, kører ETU i uge 43-46, og håber på en
stor besvarelsesprocent. Kvalitetssystem for praktikcentret bl.a. ift. opfølgning af
undersøgelsen.
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 KTS: Geografisk stort praktikcenter. Traditionel ETU, når eleverne er på skole,
praktikcentret har kørt egne spørgsmål hvert halve år. Meget konkrete spørgsmål
om, hvordan det er at være elev i KTS´s praktikcenter. Der afholdes møde med
eleverne indenfor hvert fagområde. Pædagogisk udviklingsarbejde (LP-modellen,
Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) er i gang, og der ses på, hvad der kan arbejdes med i SKP-sammenhænge. Opsamler ift. hvilke spørgsmål, der skal stilles.
 SDE: Har tidligere kørt 3-skoleundersøgelsen som en selvstændig undersøgelse
men fremadrettet som tillægsmodul til den obligatoriske – 500 SKP-elever. Bruger
ESEV/Survey Xact. Ønsker tillægsspørgsmål som tilføjes den obligatoriske ETUspørgeramme. Gennemfører 1 gang årligt.
 Mercantec: Praktikcenterleder & Praktikcenter med 200-250 elever i Viborg – fordelt på 8 uddannelser. Kontor/design – smede/industri mv. It og Auto er rigtig store afdelinger. Spørgeramme er udarbejdet.
3. Præcisering af arbejdsgruppens opgave - herunder indholdselementer / systematisering /
flow / konkrete spørgsmål
Elementer, som er opmærksomhedspunkter i en kommende spørgeramme:
 Spørgsmål i MBULs obligatoriske spørgeramme kan suppleres med et tillægsmodul,
som giver svar på nogle af de af EVA stillede spørgsmål jf. bilag ”Evaluering af praktikcentre del 1”.
 Lighedstegn ml. praktik & center.
 Sprogbrug i den obligatoriske er en udfordring, og det er hensigtsmæssigt, at der arbejdes med sprogbruget i en kommende spørgeramme.
 En måling af skolepraktik på skoleforløb.
 En måling af skolepraktik i arbejde.
 Spørgerammen skal være et værktøj, som kan bruges til at undersøge, hvor eleverne er
lige nu.
 Den obligatoriske ETU-spørgeramme bliver meget omfangsrig, hvis skolerne samtidigt
vælger tillægsmodulerne, som anbefalet af ESB-styregruppen, jf. benchmarkingperspektivet.
 Det er vigtigt, at der gives en god introduktion til spørgeskemaet, så eleverne ikke er i
tvivl om, hvad der spørges til.
 EMMA-kriterier/samtaler:
Refererer til de krav, eleverne skal opfylde for at blive optaget som elev og vedblive
med at opfylde for at være elev på et praktikcenter. EMMA står for, at Eleven skal være
egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil og Aktivt søgende.
 Opfølgning på Praktikmål.
 Fravær.
 Opfølgning på Virksomhedsforlagt undervisning (VFU).
 Praktikcenterelever er forståeligt for alle i stedet for SKP-elever.
 Evaluering af elever, der er på skole i vores praktikcentre.
 Angivelse af hvor længe praktikeleverne har været i praktik.
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a) Eksisterende (lokale eller skolesamarbejdende) spørgerammer.
 Der er udarbejdet lokale spørgerammer på skolerne, da spørgsmålene
i den obligatoriske ETU-spørgeramme ikke er tilstrækkelige ift. praktikpladscentrene.
b) Afgrænsning overfor den generelle, obligatoriske ETU.
 Arbejdsgruppen er enige om, at der ikke skal tilføjes flere spørgsmål til
i den obligatoriske, men at det er hensigtsmæssigt på sigt at omformulere disse spørgsmål, da skolerne oplever, at svarene vil være svære at
lave resultatopfølgning på.
c) Status: Frivilligt tillægsmodul
 Derfor besluttes det, at der skal udformes et frivilligt tillægsmodul til
den obligatoriske ETU-spørgerammes spørgsmål 22-23-24, da disse ikke opleves som fyldestgørende. Målgruppen er SKP-elever, når de er i
praktik.
4. Fremtidigt arbejde:
 Praktikpladscentrene skal evalueres i 2017 og det er formentlig EVA, der forestår opgaven.
 HPØG – skal indtænkes i spørgerammen – herunder indsatser ift. de 4 overordnede mål
i EUD-reformen.
 Det er vigtigt at kunne benchmarke – og benchmarking skal tænkes ind i spørgerammen til ERFA-grupper i praktikcentrene.
 Der skal også ses på resultatopfølgning, og hvordan skolerne arbejder med dette –
eventuelt som en ERFA-dag.
 En endelig spørgeramme sendes til Ennova for at afklare spørgetekniske problemstillinger, og herefter godkendes spørgerammen i ESB-styregruppen.
 ESB-styregruppens 4 modulanbefalinger kan være en del af benchmarkinggrundlaget
på ETU-præsentationsmødet i januar 2016.
 Peter Bernøe oplyser, at der afholdes en Praktikcenterkonference den 10. marts 2016 i
Odense, og at konferencen kan have arbejdsgruppens interesse.
Aftaler – her & nu:
 Arbejdsgruppedeltagerne sender hver især deres egne SKP-spørgerammer til ESBsekretariatet til inspiration til gruppens næste møde.
 ESB-sekretariatet udsender ”EVA-rapport del 1” til arbejdsgruppen.
 Næste møde afholdes den 26. november 2015 kl. 10.00 – 14.00 på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem og kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.
 ESB-sekretariatet udsender dagsorden i god tid før mødet med arbejdsgruppens opgaver.
Referent
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
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mail lajla@projektcare.dk
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