Workshop om ETU-onlinerapportering
”Hands on” på egne ETU2016-resultater

Opsamling fra workshop den 6. september 2017 vedr. ETU-onlinerapportering
Den nye digitale rapportering på ETU for EUD indeholder rapportering på forskellige lag. Det første lag giver
et direkte overblik over eget ansvarsområde, med både intern og ekstern sammenligning, samt effektanalyser, der giver uddannelsesledere m.fl., den viden man behøver for at arbejde med ETU.
Det andet lag, til kvalitetsmedarbejdere og andre der har brug for mere detaljeret information, giver Explore muligheder for at lave egne sammenligninger på nøjagtig de resultater, man har brug for. Man kan
også gå i dybden med baggrundsanalyser som forskellen mellem kvinder og mænd osv.
Tilsammen giver dashboard og Explore både en enkel og prioriteret rapportering til brug bredt i organisationen, samt en dybde og detaljeringsgrad i resultaterne som ikke er set før i ETU.

1. Velkomst og introduktion til dagens program (v. Ebbe og Emil Bovien Thorsen, Ennova).
• ESH bød velkommen til workshoppen, som er resultatet af et samarbejde med Ennova og
en ESB-udviklingsgruppe.
• Ennova: Der er udsendt en mail med login til deltagerne, udover systemet gennemgås også
ETU-priser.
o Dashbord – skolerapport og områderapport når dataindsamlingen er afsluttet. Indeholder effektanalyser, benchmarking
o Explore – explorativt dataværktøj til kvalitetsansvarlige
o Løbende rapportering – rapportering på de enkelte hold løbende under dataindsamlingen – designet til lærer eller holdansvarlige til opfølgning på det enkelte
hold.
▪ ETU-løbende rapportering – afrapportering på laveste organisationsniveau
(holdniveau) – adgang til ansvarlig lærer. Resultatet af den løbende rapportering kan ses dagen efter, og svarene kan herefter drøftes med de elever,
der har deltaget i undersøgelsen.
▪ Der skal minimum 10 svar til at vise en rapport.
o ETU-prismodel 2017 – Emil gennemgik ETU-prismodellen.
o Skalering – Ennova benytter 0-10-skalaen, hvor ministeriet fortsat bruge 0-5-skalaen.
2. Gennemgang af ETU2016-resultater fremvist via dashboard og Explore
• Emil gennemgik dashboard og Explore ud fra SDEs ETU-2016 resultater jf. præsentationen.
3. Deltager-log-in på egen ETU2016-rapporteringen
Deltagerne fik lejlighed til at logge ind i egne rapporter og arbejde med både dashboard og Explore.
• Generelle kommentarer:
o Områderapporter og skolerapporter fås i PowerPoint i dashbord.
o Adgang til områderapporter – afhænger af om skolen køber skolerapporten.
o Explore – alle der har adgang til skolerapporter har også adgang til Explore.
o Action Plan – modul til at lægge handlinger ind – og igangsætte opfølgning ud fra.
▪ Emil undersøger hos Ennova om muligheden for at lægge Action Plan ind i
ETU-onlinesystemet.
o Løbende rapportering – 10 svar før der kommer en rapport. Resultatet kan dog ses
i Explore ved 5 svar.
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Rådata kan også bestilles hos Ennova.
Explore – giver mulighed for at få baggrundsvurdering eks. alder og kommentarer.
Dashboardrapporter – er hurtig at læse og i princippet er man igennem rapporterne ved ”6 klik”.
Muligheder for uddannelsesledere/chefer ved brug af Dashboard:
▪ Positiv oplevelse ved at der er mindre prosa.
▪ Den løbende opfølgning vil være værdifuld.
▪ Vigtig med det hurtige overblik, som oversigten giver.
Det er et ønske fra deltagerne, at kommentarer kommer med i Dashboard og ikke
kun i Explore.
Den løbende rapportering kan også tilgås fra Action Pilot.
Det udleverede login virker indtil næste afrapportering – så deltagerne har mulighed for at præsentere systemet i egen organisation.

4. Workshop-dag i december for bredere brugerskare.
• Det blev aftalt, at der planlægges en ny workshop-dag i december 2017 for en bredere
skare blandt ESB-netværkets medlemsskoler, der så kan arbejde med deres egne ETU2017data. ESB-sekretariatet planlægger/melder datoen ud snarest.
5. Afslutning.
• Afslutningsvis blev deltagerne bedt om at evaluere dagen ud fra et ønske fra ESB-styregruppen. Kristina Birch, TEC og Heidi B. Nielsen, CELF (begge styregrupperepræsentanter) havde
udarbejdet et kort online spørgeskema.
o Resultatet af undersøgelsen sendes til Ennova – og behandles på det kommende
ESB-styregruppemøde den 19. september 2017.

Referent:
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Mobil 25 15 79 09
Mail lajla@projektcare.dk

2.
ESB-SEKRETARIAT * v/Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

.

