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Leder
Der er tryk på i uddannelsessektoren disse år. Næsten ingen uddannelsesområder får lov til at arbejde i ro
og finde sig selv og sin værdi – der sker reform på reform, ændring på ændring. Lige fra folkeskolen over
ungdomsuddannelserne og til videregående uddannelser. Evige forandringsvilkår sammenholdt med overenskomstforhandlinger, strejke- og lockoutskyer hængende over hovedet og årlige 2%-besparelser! Det er
ikke lette arbejdsvilkår for skolernes og institutionernes ledere og undervisergrupper! Man står tilbage med
usikkerhed om, hvordan denne turbulens spiller ind på elevernes og de studerendes læring. Hvad de formår
og magter, og hvordan de efter endt uddannelse er klædt på til et fremtidigt arbejdsliv.
De evige forandringers tid - næsten for spændende!
ESB-netværket er også i forandring – i forhold til mission og vision. 2018-årsmødedeltagerne har – på styregruppens opfordring tydeliggjort og besluttet, at netværket er et fagligt, vidensdelende og leverandøruafhængigt netværk. Spændende fokus som vi arbejder videre med i fremtiden, i første omgang på styregruppemødet i august!
Økonomien har der her i foråret også været fokus på. Vi kører ret stramt – især på grund af fusioner - så det
har været nødvendigt at beslutte kontingentforhøjelser (der især er gået ud over de store skoler).
Store og små forandringer skal ikke afholde os fra at ønske jer alle en rigtig dejlig sommerferie – vi se i efteråret!

Fra vores helt egen verden

Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser
ETU/VTU2017
Pernille Jensen og Emil Bovien Thorsen fremlagde resultaterne af 2017s ETU og VTU på præsentationsmøde
16.01.
ETU: Datagrundlag: Der har været ca. 16.000 besvarelser fra henholdsvis 20 teknisk-/merkantile skoler og
10 SOSU-skoler, hvor hovedparten har tilvalgt ESB-tillægsmodulet. Det er svært for skolerne ”at løfte” deres elevtilfredshed, da mange skoler i forvejen har en høj tilfredshed, og niveauet ligger allerede på et niveau over 80-85 indexpoint.
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Underviseren er fortsat det primære indsatsområde for elevtrivslen, og underviserne har over årene fået en
større andel i, hvorvidt eleverne trives. Temaerne pædagogik/didaktik og respekt/ansvar har størst betydning for eleverne – og hænger sammen med, om eleverne er tilfreds med skolen og trives. I kommentarerne efterspørger eleverne tydelighed, grænser mv.
ETU-gym. er sat i bero og i skrivende stunde (d.d. 21.06.) er det ikke meldt ud fra UVM, hvordan spørgerammen ser ud eller hvornår undersøgelsen skal afholdes, men man forventer at det bliver i år!
VTU: Der var ca. 7.200 besvarelser ud af 17.000 mulige, og der har været en god gennemførelse og opbakning fra skolerne. Der var blandt deltagerne på mødet noget diskussion og vidensdeling om, hvordan man
sender invitationen til VTU ud, og hvad processerne er omkring indsamling, samt hvem der sendes ud til.
Der er generelt en faldende tendens set over en årrække i virksomhedernes tilfredshed med praktiksamarbejdet, men overordnet set er virksomhederne dog stadig tilfredse. Dertil hører desuden at det er flere skolers opfattelse, at de virksomheder, der er tilfredse, ofte ikke svarer på undersøgelsen.
(Opsamling fra mødet 23.01)

Senest (fra styregruppemødet 11.06. m. ENNOVA): VTU ønskes skiftet til en ny platform og der nedsættes
en VTU-følgegruppe (1-2 møder i efterår 2018) til et udviklingsforløb, første møde evt. december 2018. Processen skal være afsluttet senest den 1/2-2019 og skal kunne idriftsættes på VTU-2019.

MTU
Ennova har udviklet en ny digital MTU-rapportering, der de seneste år er udarbejdet i samarbejde med kunder, adfærdsmæssige psykologer, kunder og brugeroplevelsesdesignere. Der er fokus på en rapportering
som leder til dialog og løbende handlinger.
ESB-netværket nedsætter evt. en arbejdsgruppe med første møde i november/december evt. med implementering i målingen allerede i 2019.

Årsmøde
Hvor vi på årsmødet i 2017 havde sat fokus på os selv som netværk - ”Hvor står vi? – Hvor vil vi hen?” kiggede vi i år ud og frem – ”Kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne og deres institutioner”. Desværre havde kun 16 deltagere fundet vej til Odense d. 20. marts,
hvor der udover fremtidsoplæg også var vigtig økonomi på programmet.
Oplæg
Konsulent Simon Fuglsang Østergaard fra Institut for Fremtidsforskning kiggede ind i krystalkuglen i forhold
til fremtidens arbejdsmarked og hvilke tendenser instituttet ser i fremtiden. Her står arbejdsmarkedet overfor – og den udfordring uddannelsessektoren befinder sig i – dét han karakteriserede som AVUCA-vilkår
med begreberne Acceleration – Volatile – Uncertain – Complex – Ambiguous.
Uddannelserne skal således have fokus på følgende opmærksomhedspunkter:
▪

Automatisering - 40% af de opgaver der løses i dag kan automatiseres og kunstig intelligent bliver den store ”driver” inden for automatisering.
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▪

▪
▪

Flydende, fragmenteret og projektorienteret – bliver uddannelses- og arbejdslivet. Grænser brydes ned, og der vil være et
stort behov for tværfaglige kompetencer – vi skal være ”flexperter”. Kombinationsuddannelser er/bliver nødvendige i
fremtiden.
Livslang læring og tilpasningsdygtighed – den fremtidige arbejdskraft skal besidde kompetencer som er vanskelige at automatisere, kreative og sociale færdigheder, gode samarbejdsevner og nysgerrighed.
Resiliens = positiv tilvænning til skiftende omstændigheder før, under og efter modgang, hop ikke tilbage, HOP FREMAD!

(Her skulle der have været et foto af Simon Fuglsang Østergaard, men fotografen var ikke lige vågen!)

Lajla Pedersen, ESB-sekr. og Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg
får sig lige en snak mellem de to oplæg

Anja Pihl, Herningsholm og Lea Bergstedt, Roskilde Tekniske
Skole går lige på mailen i pausen

Efter den interne del af årsmødet og frokosten tog Gitte Nørgaard over. Gitte er udover at være direktør på
Aarhus Business College også formand for DEG-Ls Udsynsforum, der i samarbejde med en vifte af interessenter fra erhvervslivet, arbejder med fremtidens kompetencer og arbejdsmarkedet.
Pointerne i Gittes oplæg og fremtidens kompetencekrav lå i tråd med pointerne fra Institut for Fremtidsforskning, dog tættere på skoledagligdagen:
▪
▪
▪
▪

Navigationsevne: Selvledelse, problemløsningsevne, initiativrigdom, innovationsevne.
Evne til at kode og afkode digitalt: Digital dannelse, forståelse og færdigheder, informatik som ny basiskompetence på
linje med læsning, skrivning og matematik.
Helhedsforståelse: indsigt, udsyn mod verden, tværfaglighed, forretningsforståelse.
Læringslyst og evne: livslang læring, læringsstrategier, viden om egen læringsstil.

De skolenære pointer gav deltagerne rigtig god mulighed for at diskutere efterfølgende, hvordan skolerne
arbejder frem mod disse kompetencer hos eleverne ud fra spørgsmålene:
• Hvordan kan vi arbejde med og undervise i de 4 kompetencer?
• Hvilken betydning har det for lærerrollen?
• Hvordan måler vi læringsudbyttet?
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Gitte Nørgaard, Aarhus Business College
og DEG-Ls Udsynsforum

Mads Michelsen, Sosu Herning og
Sanne Sandal, ZBC

Forsamling

For yderligere uddybning af Udsynsforums se hjemmeside og for at se Institut for Fremtidsforsknings
rapport om kunstig intelligent.
Oplæg Simon Fuglsang Østergaard & oplæg Gitte Nørgaard

Interne del
Med medlemsudmeldelser (dog få) og institutionsfusioner, så regnskabsåret 2017 - og med dét budgettet
for 2018 - ikke for godt ud, hvilket fik styregruppen til i vinter at nedsætte en særlig ’sparebande’ til at finkæmme netværkets økonomi.
Genopretningen indebærer:
For 2018-regnskabet:
- Overførsel af 100.000,-kr. fra Udviklingspuljen (resterer nu 80.586,-kr.)
- Div. besparelser på drift (bl.a. oplægsholdere).
For 2019-budgettet:
- Lønreduktion for sekretariatet.
Kontingentforhøjelse:
▪

▪

Grundtaksten er med vedtagelsen steget med 1.000 kr. for små skoler (0-1000 årselever). Grundtaksten for skoler med 1000–1500 og 1500-3000 årselever er steget med kr. 2.000, for 3000-4500 med
3.000 og over 4500 elever er steget til 10.000.
I variabel takst er skoler med lav årselevfordeling (op til 600 årselever) friholdt, mens der fra mellemstore til store skoler er foreslået en gradvis stigning jf. ovenstående.

Kontingent 2019

’Sparebandens’ fremkomne forslag til økonomisk genopretning fik styregruppens - og siden årsmødets –
godkendelse. Den enkelte medlemsskole bliver meddelt stigningen.
ESB-netværkets årsberetning blev gennemgået sammen med årets aktiviteter og efterfølgende taget til efterretning og godkendt af forsamlingen.
… os så var der valg til styregruppe!
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Den nye styregruppe er sammensat således:

Teknisk/merkantilt

SOSU

Marie Houmann Lyngs, NEXT
(nyvalgt - på valg i 2020)
Anja Juliet Pihl, Herningsholm
(nyvalgt - på valg i 2020)
Kristina Birch, TEC
(ikke på valg – på valg i 2019)
Lea Bergstedt, Roskilde Tekniske Skole
(suppl.nyvalg – på valg i 2019)

Sanne Sandal, ZBC
(genvalgt - på valg i 2018)
Ole Roemer
(ikke på valg – på valg i 2019)
Mads Michelsen, SOSU Herning
(suppl.på valg I 2018)

VUC
Heidi Rønnow Lund, VUC Roskilde
(genvalgt –på valg i 2020)
(vacant suppl.plads)

Specialskoler
(vakant plads)
(vakant suppl.plads)

Midlertidige repræsentanter i styregruppen for et år:
Pia Schmidt, EUC Sjælland

ESB-netværkets styregruppe 2018/19

Bagerst fra v.: Marie (NEXT), Pia (EUC Sjælland), Anja (Herningsholm) og Sanne (ZBC). Siddende: Ole (SOSU C), Lea (Roskilde
Tekniske Skole) og Heidi (VUC). (Kristina, TEC og Mads, SOSU Herning kunne ikke deltage i fotografering)

Notat Årsmøde 2018

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

ESB-sekretariatet
Nr. 1 – 2018, 1. og 2. kvartal

Redaktion: Ebbe Schou Hargbøl og Lajla Pedersen

Temadag 14.06. –
Persondataforordningen og anonymitetsproblematik i ETU
Forårets temadag havde ’persondataforordningen’ (GDPR) og anonymitetsproblematik på tapetet. Der har
her i foråret været stor travlhed på skolerne for at få bragt persondatabehandlingen i orden i henhold til
GDPRs bestemmelser og blandt medlemsskolernes kvalitetsmedarbejdere har der været ønske om, at se sin
egen rolle i denne sammenhæng.
Flemming Rasmussen (FR), der er databeskyttelseskonsulent i IT-driftsfællesskabet EFIF (som en del af vore
medlemsskoler benytter) holdt oplæg om hvad forordningen grundlæggende går ud på, og hvilke implikationer forordningen indebærer bl.a. for kvalitetsarbejdet på erhvervsskolerne og VUC. Endelig kom FR ind på,
hvordan man sikrer den bedste måde at beskrive en arbejdsgang, så man indfrier GDPRs bestemmelser?

Der blev lyttet intensivt til……
Flemming Rasmussens oplæg…
…. og hvad betyder det så for os på vore skoler!
(ALLE HAVDE GIVET DERES ACCEPT TIL AT OPTRÆDE I NYHEDSBREVET – JF. GDPR)

De 17 fremmødte deltagere fik meget konkrete informationer om GDPR med sig hjem og fik noget styr på
egen rolle i forbindelse med forordningen. Oplæg Flemming Rasmussen, EFIF
Efter frokost præsenterede Karsten Vest Nielsen (KVN) - som er chefkonsulent hos STIL - sit oplæg om dataansvarsplacering samt anonymitetsproblematik i forbindelse med især ETU. KVN tog tråden op fra FR og
gennem ret systematisk, hvor dataansvaret er placeret på institutionerne og hvilke forpligtelser man har i
forhold til den dataregistredes rettigheder.

Karsten Vest Nielsen under oplæg

og i ivrig borddiskussion!
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Tilspurgt hvordan det går med de nationale ETU-spørgerammer efter undersøgelsen om anonymitetsproblematikken måtte KVN være os svar skyldig. Indtil nu er der ingen afklaring omkring spørgerammernes –
både Gym. og ETU – præcise ordlyd. Gym. er ændret i forhold til første udkast og måske vil der også komme
revision af EUD. Vi venter spændt!
(KVN henviste til en del hjemmesider både mht. GDPR og nye muligheder og visninger i Datavarehuset – se
opsamling fra temadagen!)
Oplæg Karsten Vest Nielsen, STIL

Styregruppen…
… har i dette forår afholdt ordinære møder 11.01., 10.04 og 11.06.
Se referater her.

Fra vores samarbejde med omverdenen

SOSU-konference om ”Udvikling og kvalitet i SOSU-uddannelsernes
praktikdel” – 01.03.2018
ESB-netværkets planlægningsgruppe der gennem ¾ års tids havde forberedt konferencen fik endelig – i
samarbejde med Esbjerg Kommune og SUSO Esbjerg - bonus for indsatsen.
Ca. 160 deltagere var mødt op i SOSU Esbjergs fine og velegnede aula, hvor et relevant og populært program blev skudt af. Langt den største del af deltagerne repræsenterede SOSU-elevernes praktikdel: Regioner, kommuner, hospitaler, psykiatrien, plejeinstitutioner m.fl.

Direktør for Sundhed og Omsorg, Esbjerg
Kommune Arne Nikolaisen

Uddannelseskonsulent, Esbjerg Kommune
Jonna Thuesen

Cand.pæd., ph.d., MBA Linda Schumann Scheel

Programmet var bygget op med oplæg om formiddagen og 3 forskellige workshops om eftermiddagen.

Formand for det faglige udvalg PASS Ursula Dybmose

Spørgelysten var stor….

og workshops interessante…. og hyggelige!
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Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg, Merete Lerche F. Christensen, ZBC og Ole Roemer, SOSU C. kan være rigtig
stolte af deres store arbejdsindsats i ESB-forberedelsesgruppen. Stor succes!
- Oplæg Arne Nikolajsen, Oplæg Jonna Thuesen, Oplæg Linda Schumann Scheel og oplæg Ursula Dybmose
- Workshop A1 A2 A3
- Workshop B1 B2
- Workshop C

Konferencer
ESB-sekretariatet har i foråret deltaget i følgende konferencer:
▪ UVM-konference om data og læring – 23.04.
https://www.emu.dk/modul/tema-god-kvalitet-i-undervisningen

▪

Årsmøde i Danske SOSU-skoler – 14.-15.05.
https://sosu.dk/nyheder-og-presse/debat-netvaerk-og-ny-viden-paa-aarsmoede-2018/

Kommende styregruppemøder i 2018
28.08. (Strategi/Mission/vision)
06.11.

Øvrige møder og Temadage
2018
10.09.: - TEMADAG: ”Kvalitative opfølgning på undersøgelser, metoder/organisation
– forudsætninger og forventninger”
(Appetizer udsendes snarest muligt, når oplægsholdere er på plads!)

21.11.: - TEMADAG: ”Kvalitet i undervisningsmiljøet” (m. oplæg af DCUM)
For årets arrangementer, arbejdsgrupper, mødevirksomhed og løbende eksterne konferencer med links se
Årshjul 2018 på hjemmesiden. Referater, materialer m.m. kan altid rekvireres hos sekretariatet.

Mange hilsner – god sommer!
ESB-sekretariatet
Lajla Pedersen og Ebbe Schou Hargbøl
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