Opsamling fra HPØG-workshop den 1. november 2017
Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter,
Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.
Med udgangspunkt i Z-udskrifter gennemgik JB, hvordan deltagerne finder relevante data til årets HPØG.
Tallene kan bruges til at give et realistisk bud på måltal for fx 2017 samt som input til analysen.
Der vil være fokus på følgende måltal:
- Mål 2 – Frafald
- Mål 3 – Udfordre elever: Talentelever, EUX-elever, elever på højere niveau end obligatorisk.
1. Velkomst v/Ebbe S. Hargbøl (ESH)
 ESH bød velkommen til mødet med datatræk til HPØG – og velkommen til Jes Barkler, IST
Uddata.
2. Jes Barkler (JB), IST Uddata
JB orienterede om, at Uddata nu hedder IST Uddata.
Med udgangspunkt i Z-udskrifter viste JB, hvordan deltagerne finder relevante data til årets HPØG.
Tallene kan bruges til at give et realistisk bud på måltal for fx 2017 samt som input til analysen.
Der vil være fokus på nedenstående mål 2 – 3.




HPØG udarbejdes for nogles vedkommende for tredje gang, men for andre er det en ny
øvelse.
IST Uddata får ikke besked fra ministeriet om, hvad der skal indgå i HPØG, men henvendelserne kommer fra skolerne, som har behov for specifikke tal, og herefter udvikling IST Uddata nogle Z-udskrifter.
JB er ikke vidende om sammenhængen med ministeriets tal – men forsøger at lave datatræk, som kan matche skolerne behov

Se: IST Uddata: https://info.uddataplus.dk (tilføj /Z8079 m.fl.)
a. Mål 1


Z8093: Alle Ansøgninger - Viser alle ansøgninger fra B625 vinduet.

b. Mål 2 – Frafald







Z8079: Elever som inden for et kalenderår er startet på grundforløb
Info.uddataplus.dk/maal-2 (efter /-stregen kan man også skrive nr. på den enkelte zudskrift, som man vil vide noget mere om)
Z8070: Udtrækket viser GF1ere og deres eventuelle GF2 starter
Z8071: Udtrækket viser GF2ere og deres eventuelle HF starter.
Z8072: De elever som har færdiggørelsestaxameter
Z8076: Udtrækket viser elever, der har påbegyndt hovedforløb i perioden

c. Mål 3 – Udfordre elever: Talentelever, EUX-elever, elever på højere niveau end obligatorisk
v
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Z8047: Viser alle elever med Elevtype, samt elever der burde have det
Z8064: Afgåede elevers skæbne - viser, om elever med en bestemt afgang i en bestemt
periode, er fortsat på skolen eller ej
Z8074: viser elever på fag på ekspertniveau.
Z8073: viser elever på fag, der er på højere niveau end det obligatoriske.
Z8078: viser alle nye elever, og for dem vises blandt andet den seneste elevtype på
eleven, og i indikator3.3-kolonnen er der et X, hvis eleven er EUX-elev.
Z8076 Viser al Hovedforløbs-tilgang. Den har en kolonne med elevens sidste elevtype
og om der er et T i denne.
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Mail lajla@projektcare.dk

v

2.

ESB-SEKRETARIAT * /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

.

