Notat fra ESB-netværkets Årsmøde 2012
den 21. november 2012
på Syddansk Erhvervsskole

Konsulent Ebbe S. Hargbøl bød ESB-netværkets medlemsskoler velkommen til ESB-netværkets årlige temakonference, og måtte beklageligvis meddele, at Per Hansen, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen havde meldt afbud i sidste øjeblik pga. møde med ministeren.
1. Årsberetning / regnskab 2012 og budget 2013
 Ebbe S. Hargbøl fremlagde regnskab 2012 og budget for 2013
 Ebbe S. Hargbøl orienterede om årets aktiviteter i ESB-netværket
1.1.1. Regnskab 2012 og budget 2013
 Regnskab 2012 og budget 2013 blev godkendt
1.1.2. Årskontingent 2013
 Årskontingent 2013 forbliver uændret ift. 2012
2. Valg af styregruppemedlemmer
Inden for hver skoleform blev følgende valgt eller genvalgt til ESB-styregruppen:
2.1 Erhvervsskole





Morten Holst Nielsen, TEC – Ikke på valg før 2013
Mia Rasmussen, Aarhus Tech – Ikke på valg før 2013
Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole – Genvalgt
Anne Birthe Mortensen, Tradium (Suppleant) – Genvalgt

2.2 VUC




Signe Gylling – VUC Nordsjælland – Nyvalgt
Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nord – Ikke på valg før 2013
Peter Müller, VUC Nordjylland – (suppleant) – Nyvalgt





Carl E. Tronhjem, SOSU Sjælland – Ikke på valg før 2013
Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg – Genvalgt
Annemette Strøbeck Tarp, SOSU Randers (suppleant) – Genvalgt

2.3 SOSU

2.4 Specialundervisning
 Ingen repræsentation
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2.5. Gymnasier


Ingen repræsentation

2.6. Erhvervsakademier
 Ingen repræsentation
3. Peter Bastian fortalte ud fra hans nyeste bog Mesterlære om bl.a. femininitet og maskulinitet i den
danske uddannelsesverden, og offerkultur contra talentudvikling.
 Ud fra Peter Bastians oplæg drøftede deltagerne, hvordan skolerne forholder sig til elever
mht. at stille krav, disciplin og laden-stå-til, og om vi i virkeligheden gør dem en bjørnetjeneste, og måske endda fastholder dem i offerroller.
4. Fremtidige aktiviteter – forsamlingen fremkom med følgende forslag til fremtidige aktiviteter:
 Phd. studerende kan måske inddrages i arbejdet med elevtrivselsundersøgelserne, især mhp.
at afdække ovenstående problematik (offerkultur) – evt. som et særligt tillægsmodul.
 Evaluering af den nye spørgeramme vedr. introduktion/brobygning, når der foreligger resultater fra medlemsskolerne. Vurdere om der er grundlag for benchmarking mellem skolerne,
der evaluerer på intro-/brobygningsforløb.
5. ESB-styregruppemøde
 Den nye ESB-styregruppe samledes til et kort møde efter Årsmødets afslutning og aftalte første styregruppemøde til den 4. december 2012 kl. 10.00 – 15.00 på Syddansk Erhvervsskole, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ, hvor der bl.a. skal konstitueres et forretningsudvalg – ligesom der skal aftales møderække for 2012 for både styregruppen og FU.
 Styregruppesuppleanter opfordres til at deltage i styregruppemøder og bliver indkaldt og får
materialer på lige fod med de faste medlemmer.
 Udlånsaftalen med TEC vedr. ESB-konsulenten forventes afklaret inden 30. november 2012
og godkendes derfor af den ”gamle styregruppe”.
 Det blev endvidere drøftet, om det vil være hensigtsmæssigt at flytte den årlige temakonference til om foråret, da der er mange arrangementer, konferencer, møder mv. i november
måned.

Referent
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
21. november 2012
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