Til


Deltagerne den 25. august 2016

August 2016

Workshop med Uddata 25. august 2016, kl. 09.30 – 15.00
på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ

Formålet med dagen var – via datatræk – at komme tættere på resultater af indikatorer til måling af EUD-reformens ’4
klare mål’. Denne gang med fokus på mål 2 og 3. Workshoppen blev faciliteret af Jes Barkler (JB) fra Uddata.
Workshopdeltagerne blev stillet forskellige opgaver, så man med tal fra egen skole selv kunne sammenholde disse
med datavarehusets.
Opsamling:
v

1.

Velkomst m/kort baggrund for mødet /Ebbe S. Hargbøl.
 ESH bød velkommen til mødet, og arbejdsgruppen som sammen med Jes har udarbejdet dagens
program. STUK har engageret Rambøll, der skal afsøge skolernes dataarbejde og bearbejdning mhp.,
at STUK kan videreudvikle kvalitetsværktøjer til skolerne. Amra og Anna fra Rambøll var derfor
inviteret med til mødet.
 Mia Rasmussen, Aarhus Tech (og arbejdsgruppen) viste, hvor skolerne kan finde de officielle tal ift.
mål 2 og 3 på ministeriets hjemmeside https://www.uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser
 JB gennemgik princippet bag database-strukturen ifm. indførelsen af EUD-reformen.

2.

Opfølgning på mål 2 – Afbrudsstatistik.
Gennemgang af, hvordan man med Z-udskrifter kan udarbejde afbudsstatistikker som STILs, dvs. opgøre
afbrud tre måneder efter påbegyndt uddannelse på henholdsvis GF1, GF2, HF.

 https://info.uddataplus.dk/maal-2-tal/
 Inden frokost delte deltagerne formiddagens problemstillinger og erfaringer.
 Deltagerne opfordres til at følge med på Uddatas hjemmeside ift. vejledninger, mv.

3.

Opfølgning på mål 3 – Antal/andel elever på talentforløb og med højniveaufag.
(Definitionerne fra ministeriet er – her før sommerferien - ikke helt på plads, så pkt. vil formentligt blive en
løsere snak med lidt bud på, hvordan man følger op).

 https://info.uddataplus.dk/maal-3-tal/





4.

8074 elever på fag på ekspertniveau
8073 elever på fag, der er højere niveau end det obligatoriske
8071 kun GF2 elever med tilgang…
Deltagerne opfordres til at følge med på Uddatas hjemmeside ift. vejledninger, mv.

Efterlysning af forslag til videre datasøgning og –bearbejdning og evt. aftale om endnu en workshopdag.

 ESB-sekretariatet og styregruppen afdækker evt. yderligere behov for flere workshopdage, der –
udover temadagen 10.11. – kan kvalificere skolernes dataindsamling og -bearbejdning.

Her er de vigtigste links udover ovenstående fra Jes Barkler, Uddata:

De ændringsforslag og overvejelser, der kom frem, opsummerer Jes i dette arbejdsdokument, hvor man kan følge
ændringerne:

http://info.uddataplus.dk/esbdosmer

Det med LOPSLAG er lidt tricky, og som jeg beskriver i ESB-dosmer-siden, vil jeg gerne udvikle udskrifterne, så
brugerne ikke behøver lave det. Men man burde alligevel kunne mestre det, så man kan kombinere Z-udskrifter på
alle mulige måder. Se vedhæftede intro-Excel-fil til LOPSLAG.
Excel-guruen Dave Bruns viser det også meget godt her: https://exceljet.net/tips/how-to-use-vlookup (VLOOKUP
er LOPSLAG på engelsk.)

Referent:
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ESB-sekretariatet
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