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Deltagerne på VTU-intromødet

27. april 2016
Opsamling fra Introduktionsmøde den 25. april kl. 9.30 – 12.00 –
afholdt på Syddansk Erhvervsskoles
skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.
ESH bød velkommen til mødet. I år skal alle gennemføre VTU på baggrund af de 4 mål i EUD-reformen. Dagen i dag præsenteres VTU for de skoler, som ikke har målt VTU før.
Ennova og ESB-netværket har målt VTU siden 2004, og der er gennem årene ændret fokus i målingerne.
Formålet med dagen er, at skolerne får et overordnet indblik i, hvilke opgaver skolerne har i forbindelse
med målingen, og hvad det fælles udviklede koncept rummer af muligheder.







Mødet er primært tiltænkt skoler, som ikke kender til Ennova og ESB-netværkets udviklede VTUværktøj, og som ønsker at vurdere dette som en mulig tilgang til den kommende obligatoriske VTU
måling.
ESB-netværket & Ennova har målt VTU siden 2004, og vi har i fællesskab gjort en masse erfaringer i,
hvordan vi bedst muligt sikrer en høj svarprocent. Dette sker gennem stærke processer for udsendelse af invitations- og remindermails. Derudover er der udviklet et dashboard, hvor skolerne løbende kan følge med i resultaterne på både skole- og uddannelsesniveau.
Ennovas VTU-løsning lever selvfølgelig også op til alle centrale krav fra STIL og håndterer direkte levering af data til STIL.
Sidst vi målte VTU, deltog 21 af landets største erhvervsskoler, som gennemsnitlig havde en svarprocent på 50-60%.

Korte noter fra Ennovas præsentation:
 Det handler om at sætte en proces i gang på skolen, som er med til at udvikle praktiksamarbejdet
med virksomhederne.
 En kundemåling skal understøtte strategien, identificere og prioritere indsatsområder, og fungere
både på det strategiske og operationelle plan.
 Desuden skal det fungere som et værktøj til opfølgning og kunne identificere, hvad der gør sig gældende på bundlinjen.
 I en 10-årig periode er tilfredsheden mellem virksomhed og skole steget støt. Svarprocenten er steget markant efter indførelse af dashboard.
 Skolespecifikke spørgsmål kan tilføjes den obligatoriske spørgeramme, hvis der kan opnås enighed
om en spørgsmålsblok, som er fælles for skolerne.
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Skoleønsker:
 Virksomhedernes ansvar skal også kunne vurderes/identificeres i VTU-spørgerammen.


Der er et ønske om at systemet kan integreres med EUD+/Praktik+



Der er uklarhed om, på hvilket niveau VTU-spørgerammen skal besvares på SOSU-området?
Det aftales, at ESH undersøger hos STIL/STUK, og at der efterfølgende kommer en tilbagemelding
fra ESB-sekretariatet til medlemsskolerne.



Det er branchebestemt, hvornår det er bedst at foretage VTU-målingen, og det er helt op til den
enkelte skole at sondere, hvornår det er bedst at sende ud.



Sammenligning af eksempelvis 3-5 virksomheders resultater i systemet.
Dette kan gøres nu ved at eksportere resultaterne over i Excel



Dato for slutning af dataindsamling er fra Ennovas side pt. sat til den 30. november aht. at skolerne
kan nå at modtage benchmarkings- og skolerapporter inden jul. En skole oplever, at datagrundlaget således vil være forskellig ift. data fra STIL, da deres periode først ”lukker” den 31. december.
Det aftales, at vi i første omgang ser tiden an, og at det første år vil være ”en prøveperiode”.



Det vil koste kr. 5.000,- pr. blok til skolespecifikke spørgsmål.



Skolerne opfordrer til, at STIL udarbejder grundige vejledninger (til både ETU og VTU) til skolerne,
og at det kunne være hensigtsmæssigt, at der blev stillet systemværktøjer og -platforme til rådighed for skolerne. ESH efterlyser disse muligheder hos STIL/STUK.



En skole opfordrer til, at alle leverandører bør have en fair mulighed for at præsentere deres systemer.

Referent:
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Tlf. 2515 7909
Mail: lajla@projektcare.dk
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