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SOMMERFERIE – hvor dejligt!
Folketingsvalg og regeringsdannelse landede lige op til sommerferien, og i netop skrivende stund har vi fået
en ny og politisk markant undervisningsminister. Spændende, da nye ministre som oftest betyder nye tiltag
og ændringer af eksisterende praksis. Heldigvis er der da på vores – kvalitetsområdets – stor konsensus om
krav til og indsatser fra skolerne blandt flertallet af partierne i Folketinget. På Folkeskoleområdet plejer der
dog at være mere ’uro’ og denne gang står omfanget af de nationale tests måske til en slankning.
Velkommen til Pernille Rosenkrands Theis, der sikkert ikke får så meget sommerferie som vi andre forhåbentligt får… nyd sommerferien i fulde drag! God sommerferie til alle!

Fra vores helt egen verden

Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser
ETU - præsentation 16.01.
Ikke mange medlemsskoler var mødt frem til fremlæggelsen af 2018-resultaterne af ETU og VTU. Man
skulle tro, at skolerne kendte undersøgelsens resultater, for dér var der ikke mange nyheder at komme efter. Dog var årets scoop, at svarprocenten på SOSU-områdets ETU nåede op på 79% - en stigning på 10% i
forhold til året før! (For teknisk/merkantil 70%).
Både teknisk/merkantil og SOSUs elevtrivsel var status quo med minimale forskydninger og som sædvanlig
toppede betydningen af undervisernes indsats i langt højere grad end betydningen af de fysiske rammer og
praktikken. Tendensen på elevtrivslen generelt er efterhånden ret stabil og spørgsmålet er, om vi overhovedet kan nå en højere faktor end 82-83 på både teknisk/merkantil og SOSU.
Den ny frivillige tillægsspørgeramme om digitalisering ser ud til at have været en succes, da hele 12 af 16
medlemsskoler på teknisk/merkantilt område havde tilvalgt den og 10 af 12 SOSU-skoler tilsvarende.

Emil Bovien Thorsen og Henrik Madsen Raben
Fra ENNOVA fremlagde årets resultater

Hanne Fisher Boel (Kold College), Trine Hovad
(SDE), Marie Houmann Lyngs (NEXT) og Anne
Birthe Mortensen (Tradium) diskuterer.

……..tilsyneladende var resultaterne på Roskilde
Tekniske Skole helt gode! (Lea Bergstedt)
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På gymnasieområdet havde 11 HTX/HHX-skoler valgt at benytte ENNOVA som leverandør – på VUC 8 medlemsskoler. 2018 var første år der blev foretaget ETU på gymnasieområdet og spørgerammen måler i højere grad egen motivation og indsats end tilfredshed med skolen, de fysiske rammer og lærerne end EUDspørgerammen gør.
Svarprocenten stod mål med SOSUs – 78% og hvis man skal fremhæve et oplagt indsatsområde, må det
være på undervisningen (faktor 55 for STX og HTX/HHX), i mindre grad på VUC (faktor 65). Et andet resultat
der springer i øjnene, er evalueringen af den sociale trivsel. Spørgsmålet ”Jeg har det dårligt i skolen” får en
faktor 81-84!
Den obligatoriske og nationale ETU på gymnasieområdet har nu haft sin debut og skolerne har fået et værktøj til systematisk indsats på elevernes trivsel.

VTU- præsentation 16.01.
36 medlemsskoler – 23 teknisk/merkantil og 13 SOSU – har deltaget i årets VTU og svarprocenten er stort
set høj på alle skoler i forhold til tidligere målinger (landsgennemsnitligt 44% på teknisk/merkantilt og 60%
på SOSU). Der er siden 2012 sket en jævn stigning i virksomhedernes tilfredshed alt i alt med samarbejdet
med skolerne. Omvendt er der 8-10% af virksomhederne, der er stærkt utilfredse med samarbejdsskolerne.
Præsentationsdagen sluttede af med gode diskussioner om, hvordan skolerne kan følge op på samarbejdet
med de ’utilfredse’ praktiksteder og hvordan man kan forbedre samarbejdet med elevernes udvikling.
Opsamling 16.01.19 – og alle benchmarkingrapporterne findes på http://www.esb-netvaerk.dk/

Årsmøde
14. marts afholdt vi årsmøde i ESB-netværket. Temaet i år var ”Kvalitetsnyt fra STUK”, og vi havde entreret
med kontorchef Maria Nørby fra STUK, der kom godt og grundigt gennem bl.a. status på de ’4 klare mål’,
HPØG, fremtidens kvalitetsparametre samt tilsynsplan 2019 med fokus på EUD.
Efter den mere interne del med beretning, økonomi og valg til styregruppe var der lige plads til sidste nyt
fra IST Uddata fremlagt af Jes Barkler.

Årsmødets gæsteoplægsholdere
Maria Nørby – STUK

Jes Barkler – IST Uddata
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Marias oplæg tog afsæt i Tilsynsplan og tilsynsberetninger for 2019, EUD-statusredegørelsen for 2016-18
som er udarbejdet til Folketinget samt EUD-aftalen 2018, en ambitiøs plan der udstikker nye dessiner for
indsatser på skolerne.
Omkring den nationale ETU skal data fremadrettet indberettes i et centralt og obligatorisk it-system, der
stilles til rådighed af Undervisningsministeriet til indsamling af elevernes besvarelser af trivselsmålingen på
folkeskoleområdet og tilsvarende brug af et centralt it-system til gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet samt den forberedende grunduddannelse. Før loven er vedtaget kan udviklingen af det centrale system
ikke igangsættes, så det er uvist, om systemet bliver klart til ETU2019. Der er netop disse dage tilgået skolerne besked om, at det centrale it-system først forventes sat i værk i 2020 og at ETU2019 skal afholdes med Ennova som leverandør, jf.
kontrakt indgået mellem Ennova og STIL.

Handlingsplanerne (HPØG) afskaffes, og skolerne får friere rammer til tilrettelæggelsen af den lokale kvalitetsudvikling. Skolerne vil fortsat skulle have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling
og resultatvurdering af uddannelsernes skoledel og foretage en årlig selvevaluering. Selvevalueringen skal
afrapporteres i en opfølgningsplan, der skal offentliggøres på skolernes hjemmeside. Formkravet forsvinder
– og der vil således ikke være krav til formatet.

Der var godt med nyheder i Maria Nørbys oplæg, så koncentrationen blandt årsmødedeltagerne var stor. Oplægget rejste mange
spørgsmål, som vi arbejder for at kunne få svar på med konkretiseringer og udmøntninger på STUKs planer på en temadag i 3. eller
4. kvartal!

Som en sidste nyhed åbnede Maria Nørby op for, at alle skoletyper som kommende opmærksomhedspunkter skal give deres bidrag til at minimere tendenser til parallelsamfund. UVM vil arbejde med udvikling
af indikatorer og sanktionsmuligheder i den forbindelse.
Jes Barkler gennemgik de nyeste datatræk – bla. ift. HPØGs mål 3, og endnu engang opfordrede han til at
skolerne blot henvender sig, hvis der er problemer eller spørgsmål.
Tak for gode oplæg fra de to!
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Årsmødets ’fra vores egen verden’ rummede aktivitetsberetning, ETU-, VTU- og MTU-resultater for netværket og fremlæggelse af regnskab 2018 og budget 2019. Både beretning og økonomi blev vedtaget.
Endelig redegjorde sekretariatet for den pågående fusionsproces med UddannelsesBenchmark, hvor de
store emner er beslutninger om nye fælles vedtægter samt et fusioneret netværks økonomiske vilkår, herunder kontingentstørrelser og sekretariatsfunktion. I forhandlergruppen for ESB-netværket sidder styregruppemedlemmerne Maria Houmann Lyngs, NEXT – Lea Bergstedt, Roskilde Tekniske Skole og Ole Roemer, SOSU H.
Årsmødedeltagerne tilsluttede sig den fortsatte fusionsproces.
Årsmødenotat 2019 – her findes bl.a. link til oplæg samt Tilsynsplan, EUD-statusredegørelse og EUD-aftale!

… og så var der valg til styregruppe! Den nye styregruppe er sammensat således:
Teknisk/merkantilt

SOSU

Marie Houmann Lyngs, NEXT
(genvalgt)
Rasmus Birch, CELF
(nyvalgt)
Trine Kynde Hovad, SDE
(nyvalgt)
Kristina Birch, TEC
(genvalgt)
Bente Egede, EUC Sjælland
(nyvalgt)
Simon Ramskov, BC Syd
(nyvalgt)
Lea Bergstedt, Roskilde Tekniske Skole
(genvalgt)
Hanne F. Boel, Kold College
(nyvalgt)

Asbjørn Kurup, Randers SOSU
ingen opstillede (nyvalgt)
ingen repræsentanter
Ole Roemer, SOSU H
(genvalgt)
Vicky Enemark Asmussen, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
(nyvalgt)
Bo Kristiansen, SOSU Nord
(nyvalgt)

VUC

Specialskoler
ingen opstillede ingen repræsentanter

Øverst venstre: Asbjørn Kurup, Rasmus Birch, Bente Egede, Trine Kynde Hovad, Ole Roemer, Bo Kristiansen
Nederst venstre: Simon Ramskov, Lea Bergstedt, Hanne F. Boel, Vicky Enemark Asmussen.
(På foto mangler: Marie Houmann Lyngs og Kristina Birch)
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Temadag - 06.02.
Sammen med UddannelsesBenchmark havde vi arrangeret temadag 6. februar med temaet ”Brug af data i
kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler”. Temaet var valgt på opfordring og inspiration fra EVA, der henover
2018 havde foretaget en større undersøgelse på udvalgte erhvervsskoler. Oplægget, som blev holdt af
chefkonsulent Pernille Hjermov, konsulent Sara Hach og konsulent Kristian Qvistgaard Steensen alle fra
EVA, tog afsæt i undersøgelsens efterfølgende rapportering.

EVAs 3 oplægsholdere: Kristian, Sara og Pernille

Oplægsholderne indledte med definitions- og begrebsafklaring: Hvad er data? Hvilke datakilder kan vi benytte os af, og hvilke data er fra ministerium og omverden i øvrigt obligatoriske at arbejde med på erhvervsskolerne?
Herefter blev anvendelsen og koblingen af data sat ind i en organisatorisk ramme i forhold til hhv. skolens
strategiske og pædagogiske niveau: Hvilken kompleksitet ligger der heri, og hvordan kan vi skabe dialektik,
samklang og konkret anvendelse mellem niveauerne? Denne problematik skabte god grobund for spændende diskussioner blandt temadagsdeltagerne, der var delt op i grupper efter deres funktion og rolle på
skolen.

Ivrig diskussionslyst

Highlights fra oplæggets 2. del: Fem elementer i en meningsfuld evalueringskultur:
- Tillid til datas kvalitet og gyldighed
- Åbenhed med hensyn til vidensdeling
- Tilstrækkelig tid til at følge op på data
- Tydeligt formål med at inddrage data
- Data giver værdi, når de analyseres og perspektiveres.
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Arbejdsgruppe om datatræk (Ludus)
På initiativ af medlemsskoler der har valgt/vælger af benytte Ludus-platformen (fra leverandøren DXC) som
studieadministrativt system efter afviklingen af EASY, mødtes en lille arbejdsgruppe 17.06. for i fællesskab
at afdække behov for datatræk i det daglige kvalitetsarbejde.
Gruppen udarbejdede en oversigt over behov som man vil præsentere Ludus-udviklingsgruppen for. Oversigt kan ses her
Skoler der benytter andre leverandører, og som ønsker vidensdeling af databehov og -ønsker kan kontakte
ESB-sekretariatet, der selvfølgelig vil arrangere arbejdsgrupper og møder for disse.

Styregruppen…
… har i dette forår afholdt ordinære møder 05.03., 30.04. og (26.06 lægges på hjemmesiden efter 1/7-19)
Se referater her

Fra vores samarbejde med omverdenen

Fusionsproces med UddannelsesBenchmark
Som tidligere nævnt sanktionerede årsmødet det fortsatte arbejde med at fusionere de to kvalitetsnetværk. Som pejlemærker på, hvorhen en eventuel fusion skal rette blik og indsatser havde de to fusionsforhandlergrupper inviteret STUK til et forudgående møde, hvor Maria Nørby og Lars Held præsenterede, hvad
man så i ’ungdomsuddannelseskrystalkuglen’. (På vores tidligere omtalte årsmøde – s. 2-3 - præsenterede
Maria Nørby tilsvarende).
Siden da har forhandlergrupperne holdt møder 02.05. og på UBs sommerseminar for bestyrelsen 06.-07.06.
De store opgaver at få løst har været sammensætningen af vedtægter, økonomiske forhold – herunder kontingentstørrelse og sekretariatsfunktion og –forhold. Forhandlergruppen har som sit organisatoriske fokus
haft en foreningsstruktur, da den signalerer mere seriøsitet overfor samarbejdspartnere (ministerie m.fl.)
og giver langt større mulighed for at søge midler i fonde m.m. til diverse projekter.

Fra fusionsforhandlinger: Marie og Lea fra ESB og
Finn Arvid Olsen fra UB

Formand for UB Jan Christensen og den altid flittigt
refererende Lajla Pedersen, ESB-sekretariatet
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På bestyrelsesseminaret 06.-07.06. arbejdede man med konkrete elementer i vedtægtssammensætning,
men omkring økonomien viste der sig, at være uenighed internt i UB. Dels i forhold til kontingentforudsætninger og –sammensætning, dels i forhold til sekretariatsfunktion. Dele af UBs forhandlergruppe ønsker et
lavt medlemskontingent suppleret med betaling for diverse ydelser (som UB har i dag) og ønsker ikke en
sekretariatsfunktion, som vi kender den i ESB-netværket, men at arrangementer, møder m.m. afholdes på
frivillig basis med skiftende skoler som arrangør. Samme del af UBs forhandlergruppe finder som konsekvens af kontingent- og sekretariatssynspunktet, at temadages og møders deltagerpris må være den ’faktiske’ pris på gerne 1500-2000 kr.
Andre i UBs forhandlergruppe støtter ESB-netværkets kontingentprincipper og sekretariatsfunktion.
ESB-forhandlergruppen (støttet af styregruppen) finder at principperne i vores kontingentbetaling er retfærdige og rimelige og ønsker ikke at undvære den service- og videndelingsfunktion som sekretariatet udgør.
Med denne uenighed skiltes forhandlergrupperne uafklaret og uden aftalt kommende mødedato.
ESB-netværkets forhandlergruppe ser situationen som at UB må finde sin enighed internt inden man evt.
mødes igen og at bolden ligger på UBs banehalvdel. Den foreløbigt målsatte dato for fusion ved årsskiftet
2019-2020 vil således måske forlænges til årsskiftet 2020-2021.
ESB-netværket ser frem til, at fusionsforhandlingerne kan komme konstruktivt i gang igen.

Kommende mødevirksomhed

Planlagte styregruppemøder i 2019
17.09. og 07.11.

Øvrige møder og Temadage i 2019
August:
Workshop om VTU m. Ennova (ikke endelig datofastsat!)
14. eller 21.: Ludus-arbejdsgruppe.
September:
24.: - TEMADAG i fællesskab med UB: Tema ikke endeligt fastlagt.
November:
20.: - TEMADAG i fællesskab med UB: Tema ikke endeligt fastlagt.
For årets arrangementer, arbejdsgrupper, mødevirksomhed og løbende eksterne konferencer med links se
Årshjul 2019 på hjemmesiden. Referater, materialer m.m. kan altid rekvireres hos sekretariatet.
Mange hilsner – god sommer!
ESB-sekretariatet
Lajla Pedersen og Ebbe Schou Hargbøl

7

