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ET FORÅR I SKYGGEN AF COVID 19!
Sommeren står for døren efter et forår præget af nedlukningen af landet pga. Coronavirus. Krisen har fået
mange til at rykke nærmere hinanden – på afstand. Andre har lidt afsavn og har længtes efter igen at kunne
mødes med deres kære.
Vi har oplevet store forandringer - holdt afstand uden at give hverken hånd eller knus og afholdt
fjernundervisning og online-møder fremfor fysisk fremmøde. I det hele taget har brugen af elektroniske
midler blomstret og udviklet sig. Nu evalueres der både centralt og ude på skolerne, så de gode erfaringer
kan bæres videre ind i fremtiden.
For netværkets vedkommende betød krisen, at vi måtte rykke forårets temamøde til efteråret, og at møder
i styregruppen og arbejdsgrupper blev afholdt online.
Også Nyhedsbrevet er under forandring. Nyhedsbrevet deles op i 2 dele. Første del vil bestå af nyheder,
dvs. informationer om aktiviteter og udviklingsfokus for efteråret 2020, anden del vil bestå af en status på
aktiviteterne i foråret 2020.
Tak for samarbejdet i dette første halvår af 2020 og
God sommerferie til alle!

Kommende aktiviteter og projekter
DATA OG DATABEARBEJDELSE
I foråret 2020 blev der indgået et samarbejde med STIL/STUK vedr. data og databearbejdelse. Dette
samarbejde fortsætter efter sommerferien.
HJEMMESIDE OG SOOCIALE MEDIER
I foråret blev det besluttet, at netværkets hjemmeside skulle revideres. Hjemmesiden vil blive opdelt i en
officiel side, som alle har adgang til og en særlig side for netværkets medlemmer. Desuden skal der
foretages en generel revision af siden, så den fremstår mere brugervenlig og mere appetitlig for kommende
medlemmer. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med dette efter sommerferien.
Når økonomien for 2021 er på plads, vil der blive taget stilling til, hvorvidt vi skal investere i en helt ny
hjemmeside.
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NYE MEDLEMMER
I efteråret arbejdes der videre på at synliggøre netværket som relevant for de nye FGU-institutioner.
Vi håber allerede at se nogle FGU-skoler repræsenteret ved temamødet i september, hvor de er blevet
tilbudt gratis deltagelse.
ERFA-GRUPPER
På baggrund af oversigten over medlemsskolernes brug af platforme og styresystemer, vil der blive lagt op
til etablering af en række erfa-grupper. Forslag til disse grupper vil blive fremlagt på temamødet den 2.9.,
hvor der også vil være mulighed for input til evt. yderligere grupper.
Selve oversigten vil snarest være at finde på netværkets hjemmesiden. Det vil gøre det lettere for
medlemmerne at finde sparringspartnere/hjælp hos hinanden.
LUDUS-ARBEJDSGRUPPE
Gruppen – der pt. består af Mia Rasmussen (Aarhus Tech), Jette Anna Sørensen (Herningsholm), Leif
Rasmussen og Rikke Christensen (Rybners), Trine Kynde Hovad, Syddansk Erhvervsskole, Rasmus Birch
(CELF) samt ESB-sekretariatet – fortsætter arbejdet i efteråret 2020.
ARRANGEMENTER I EFTERÅRET
I efteråret vil styregruppen arbejde videre på at udvide netværkets aktiviteter med Webinarer og onlinemøder i både styregruppen og i de nye erfa-grupper.
På denne måde vil netværket kunne tilbyde mere samtidig med, at vi bruger ressourcerne bedre.
STYREGRUPPEMØDER
Der afholdes styregruppemøder den 11.8.2020 (fysisk), den 6.10.2020 (Skype-møde) og den 1.12.2020
(fysisk).
TEMAMØDE den 23.9.2020 (BEMÆRK DEN NYE DATO)
Temadagen flyttes fra den 2/9 til den 23/9, da STUK afholder temamøde om kvalitetsarbejdet på
erhvervsskolerne den 1/9-20.
Dagen vil komme til at handle om uddannelsesstatistik og håndtering af data. Programmet tilrettes ift.
STUKs temadag. Der vil også blive mulighed for at erfaringsudveksle i mindre grupper.
TEMAMØDE 11.11.2020
Denne dag vil omhandle tilsynsbesøg – både på det formelle plan ved STUK/STIL og på det mere konkrete
plan med erfaringer fra skoler, der har oplevet tilsyn i foråret.
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Fra vores helt egen verden i foråret 2020
Foråret har været præget af meget samarbejde – både med STIL/STUK – og i arbejdsgruppen omhandlende
ny hjemmeside. Det er desværre kun blevet til et enkelte medlemsmøde, da forårets temadag blev rykket
til efteråret.

Årsmøde
Den 4. marts afholdt vi årsmøde i ESB-netværket. Temaet i år var ”Erfaringer med opfølgningsplan og
selvevaluering”.
De to oplægsholdere var rekvireret fra egne rækker ved Hanne Fischer Boel fra Kold College og Mia
Bergstedt fra Roskilde TS.

Årsmødets oplægsholdere
Hanne Fischer Boel – Kold College

Lea Bergstedt- Roskilde TS

Hanne tog afsæt i egen skoles måde at gribe selvevalueringen an. På Kold College tager skolens
selvevaluering udgangspunkt i en række systematiske evalueringer og opgørelser, som foretages løbende
hen over året i tråd med skolens strategiplan. Vi blev præsenteret for Kolds kvalitetssystem, som giver et
overblik over kvalitetsområder med detaljerede beskrivelser af hvert område med en indbygget årsrytme.
Skolens selvevaluerings- og opfølgningsplan er samlet i et dokument med de områder, der er fokus på.
Selvevalueringen udarbejdes i ledergruppen, hvorefter Hanne løbende opsamler de fokusområder, der skal
følges op på. Resultaterne følges op i afdelingerne hvor underviserne inddrages.
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Kvalitetsregnskabet udarbejdes sammenholdt med Kolds strategiplan med de 10 kvalitetsindikatorer på
EUD-området og med de 5 indsatsområder på HTX-området.
Erfaringen fra Kold er at en løbende selvevaluering giver brugbare resultater, men at udfordringen er
adgangen til al den aktivitet og viden (evalueringer og resultater heraf), som løbende gennemføres i
organisationen – og at få det beskrevet og systematiseret.
Hannes oplæg gav et klart indtryk af, at der tegner sig en systematisk evalueringskultur på Kold college.
Præsentation Kold college
Lea tog udgangspunkt i, hvorledes de på Roskilde Tekniske Skole har valgt at udforme et nyt kvalitetssystem
i 2020.
Vi blev introduceret til skolens helt nye visning der bl.a. indeholder selvevalueringsplan og nøgletal for EUD
jf. ministeriets nye tilsynsparadigme. På skolen er der fokus på UV-evaluering med udgangspunkt i DCUMs
anbefalinger og på øget anvendelse af kvalitative undersøgelser på flere områder bl.a. digitalisering, GF+ og
teamkultur (bevidst om hvordan skolen arbejder med fastholdelse, som en del af strategien).
På RTS har de valgt en ”semi-maxi-udgave” af selvevaluering med udgangspunkt i såvel ministeriets
minimumskrav – de 10 indikatorer på EUD og de 5 på gymnasiet – som skolens strategi.
Kvalitet gennemsyrer alle aspekter på skolen med øje for at kvalitetsarbejdet skal medføre en værdivækst
for skolen. Der lægges årligt opfølgningstal ud på skolens hjemmeside. På skolen arbejdes der med
forskellige paradigmer ift. EUD og HTX mht. selvevaluering og opfølgningsplaner
Af oplægget fremgik det tydeligt at kvalitetsarbejdet på RTS er højt prioriteret – det er således skrevet ind i
skolens strategiplan. Præsentation Roskilde TS

Der var inspirerende input fra de to skoler, og der lyttes koncentreret.

Tak for gode oplæg fra Hanne og Lea!
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Efter oplæggene blev der udvekslet erfaringer omkring bordene med udgangspunkt i status på skolernes
arbejde med selvevaluering.
Der blev talt om arbejdet med selvevaluering på de enkelte skoler, og hvilke undersøgelser (kvalitative/
kvantitative), der inddrages i selvevalueringen.
Desuden fik grupperne mulighed for at bidrage med input til et planlagt møde med STIL/STUK vedr. ETU.
Omkring bordene blev der bl.a. drøftet:
• Selvevaluering og modeller og fokus på tema og nøgletal – de fleste er kommet godt i gang.
• Forhold mellem drift og stab og inddragelse i selvevalueringsproces – og i hvilken grad man
synliggør selvevalueringsprocessen på hjemmesiden – og synliggør at skolen arbejder systematisk
håndteres forskelligt fra skole til skole.
• Frafald og gennemførelse har været temaer for gruppen, og hvad gør skolerne.
Forslag fra grupperne til dialog med STIL/STUK udmøntede sig i flg. henvendelse:
For at skolerne kan arbejde med elevtrivselsmålingen i det lokale kvalitetsarbejde, hvilket er et ministerielt
krav, er der behov for, at data er mere brugervenligt, lettere tilgængeligt og nemmere at bearbejde.

Der diskuteres og erfaringsdeles ivrigt.

Årsmødets ’fra vores egen verden’ rummede, foruden de to oplæg, ESB-netværkets aktivitetsberetning,
fremlæggelse af regnskab 2019 og budget 2020. Både beretning og økonomi blev vedtaget.
Notat Årsmøde 2020
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Vi sluttede dagen af med valg til styregruppe!
Den nye styregruppe er sammensat således:
Teknisk/merkantilt

SOSU

Marie Houmann Lyngs, ZBC
Rasmus Birch, CELF
Trine Kynde Hovad, SDE
Bente Egede, EUC Sjælland
Simon Ramskov, BC Syd
Lea Bergstedt, Roskilde Tekniske Skole
Hanne F. Boel, Kold College
Jette Annasofie Lunding Toft,
Herningsholm Erhvervsskole og gymnasier

Maibritt Rohde Christensen, SOSU Østjylland
ingen opstillede
Ole Roemer, SOSU H
)
Vicky Enemark Asmussen, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
Bo Kristiansen, SOSU Nord

VUC og Specialskoler

Efter afslutning af det officielle årsmøde, samledes den nye styregruppe til et kort møde.

Arbejdsgruppe om datatræk (Ludus)
Arbejdsgruppen vedr. LUDUS har i foråret afventet en tilbagemelding fra LUDUS-udviklingsgruppen. I juni
kom der en melding om, at udviklingsgruppen vil indtænke skolernes behov i deres fortsatte arbejde. Rikke
Christensen fra Rybner, som er skoleansvarlig for LUDUS - og som samtidig sidder tæt på
udviklingsgruppen- vil fremover indgå i netværkets arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fortsætter således i
efteråret.

Styregruppen…
… har i dette forår afholdt møder 29.1., 13.5. og 17.6.
Se referater på her:

Fra vores samarbejde med omverdenen

Samarbejde med STIL/STUK
I starten af 2020 rettede netværket en henvendelse til STIL/STUK indeholdende en række udfordringer i fht.
data og databearbejdelse. Efterfølgende blev netværket inviteret til et møde den 30.3.2020. På grund af
Corona blev mødet afholdt via skype. Ved mødet deltog Mia Aistrup og Christina Andersen fra STIL, Sanne
Kortbek Sandal fra STUK, Lea Bergstedt, Roskilde TS, Ole Roemer, SOSU H og Rasmus Birch, CELF som
repræsentanter for ESB-netværkets styregruppe samt Aila Hargbøl og Lajla Pedersen, ESB-sekretariatet.
Gruppen havde en rigtig god dialog med ministeriet, og netværket blev inviteret til et fortsat samarbejde.
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Netværket fik i marts måned en henvendelse fra Lars Held (STUK), med mulighed for at komme med
bemærkninger til vejledning om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde. Skolernes bemærkninger blev følgende
fremsendt.
På nuværende tidspunkt ligger der endelige vejledninger for kvalitetsarbejde på både erhvervsskoler og
gymnasier.
Se vejledningerne her EUD - GYM

Samarbejde med de nye FGU-institutioner
Aila Hargbøl har rettet kontakt til Formand (Hanne Fischer) og næstformand (Lone Hansen) for
Rektorkollegiet med tilbud om et møde, hvor sekretariatet får mulighed for at fortælle om ESB-netværkets
arbejde.
Desuden er der – med hjælp fra Lis Holm fra STUK – rettet henvendelse til tovholderne for Klynger i
mellemledernetværket for FGU-skoler med et tilsvarende tilbud. De nye FGU-skoler er samtidig blevet
tilbudt gratis deltagelse i netværkets temamøde i september. I skrivende stund afventes tilbagemelding på
disse henvendelser.

Se Årshjul 2020 på hjemmesiden. Referater, materialer m.m. kan altid rekvireres hos sekretariatet.
Mange hilsner – god sommer!
ESB-sekretariatet
Lajla Pedersen og Aila Hargbøl
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