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Så holder vi jul og nytår midt i en reformtid
Den hyggelige guirlande på disse sider signalerer nybagte småkager, stearinlys, gavepapir og julehygge. Og
julehyggen og årsskiftet til 2015 skal da også for en stund have lov til at overskygge usikkerheden, forventningerne og konsekvenserne af den kommende EUD-reform.
Desværre har flere af vore medlemsskoler allerede nu måttet melde ud om fyringsvarsler i det nye år. Reformens adgangskrav og kvoter på elevoptag har sin pris med stor forventet elevnedgang mange steder.
Kvalitetsdelen af reformen havde vi håbet at blive klogere på, da vi – i fællesskab med UddannelsesBenchmark – afholdt temadag 11.11.2014. Desværre måtte UVM melde fra, da man ikke så sig i stand til komme
med aktuelle bud på centrale kvalitetsopgaver og –kriterier som en del af skolernes arbejde efter reformimplementeringen. Det har vi forståelse for, men vi valgte alligevel at gennemføre temadagen og havde en
spændende og interessant dag med oplæg fra DE-Ls Effekt- og Evalueringsudvalg. UVM har vi ikke tænkt os
”at frede” på spørgsmålet, så det er allerede inviteret til Årstemadagen 05.03.2015. (Se senere).
Reformer kommer og går, men jul og nytår består. Glædelig jul og godt nytår til alle medlemsskoler og
samarbejdspartnere.

Fra vores helt egen verden

Spørgerammer (trivsels- og tilfredshedsundersøgelser)
ETU
Så har ”den store” ETU-kørsel her i efteråret fundet sted. Ca. 50 medlemsskoler har deltaget, hvilket er nogenlunde den samme deltagelse som i 2013.
Resultatet af undersøgelsen, hvilke karakteristika der tegner sig, og hvilke indsatser der skal fokuseres på, fremlægges af Ennova A/S på et møde den 21.01.2015. (Se herom senere).
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Arbejdsgruppe om evaluering af SKP-centre
Sekretariatet blev i november gjort opmærksom på, at mange af vores medlemsskoler selv har udarbejdet
koncepter for evaluering af SKP-centre. I den forbindelse må der være en masse viden og erfaring, der kan
deles med andre, så der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal udveksle sådanne erfaringer.
Arbejdsgruppen holder sit første møde 13.01.2015. (UddannelsesBenchmark inviteres).

Styregruppen…
… holdt i dette kvartal ordinært møde på Syddansk Erhvervsskole i Odense den 28. oktober.
Se referat her.

Fra vores samarbejde med omverdenen

EUD-reformen på kvalitetsområdet – ”Effekt- og Evalueringsudvalget”
Udvalget har ikke holdt møde siden seneste ”Nyt fra ESB-sekretariatet”. Det videre samarbejde mellem
UVM og EEU finder sted på møde 03.03.2015.
Arbejdet, med at udarbejde et inspirationskatalog til skolernes bestyrelser og den daglige ledelse om skolernes brug af kvalitetsmål som led i det strategiske arbejde med kvalitetssikring, er i fuld gang og har deadline for arbejdet ultimo december.

”Referencegruppen for trivsels- og virksomhedstilfredshedsmålinger”
Både trivsels- og virksomhedstilfredshedsmålingerne udspringer af et af de fire centrale mål med reformen
og skal ifølge reformens aftaletekst indgå som centrale parametre i ministeriets løbende opfølgning på reformen.
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Med henblik på at kvalificere dette mål har UVM nedsat en ekspertgruppe. Ekspertgruppen har til opgave
at understøtte ministeriets arbejde med udviklingen af målingen af elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed. Det skal ske ved at tage udgangspunkt i de erfaringer, som erhvervsskolerne allerede på
området.
Ekspertgruppen tilknyttes en referencegruppe med repræsentanter indstillet af interessenterne, og ekspertgruppen forpligtes til at inddrage referencegruppen.
Referencegruppen består af lederforeningerne, lærerorganisationerne, elevorganisationerne, arbejdsgivere- og tagere samt de to kvalitetsnetværk.
Fra ESB-netværket deltager Heidi B. Nielsen, CELF samt ESB-konsulenten.
Første møde mellem referencegruppen og ekspertgruppen afholdes i starten af det nye år.

Arbejdsgruppe til spørgeramme om ’Vejledning’ på de gymnasiale uddannelser (frivillig tillægsmodul til ETU’en)
I lighed med de frivillige tillægsmoduler om vejledning på EUD (GF og HF) er der nu blevet udarbejdet en
spørgeramme om vejledning på det gymnasiale område. Spørgerammen er udarbejdet af en arbejdsgruppe
sammensat af repræsentanter fra begge netværk, og gruppens første udspil ligger nu til kommentering
blandt udvalgte HTX- og VUC-medlemsskoler (TEC, Tech College Aalborg, Learnmark og KVUC), da arbejdsgruppen består af få deltagere. Spørgerammen forventes at være klar ved årsskiftet.

Temadag 11. november - ”Kvalitetsarbejdet i EUD-reformen”
I fællesskab med UddannelsesBenchmark afholdt vi temadag på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem og
kursuscenter i Odense. Vi ville gerne have svar på, hvordan skolerne måles på deres pædagogisk-didaktiske
kompetencer. Hvordan vi skal række ud mod reformens 4 kernemål, og hvilke indikatorer disse mål skal
måles på? Hvilke handlingsplanselementer skal skolerne sætte i værk? Til at give bud på disse spørgsmål
havde vi inviteret Ole Heinager (OH) fra DE-Ls Effekt- og Evalueringsudvalg samt repræsentanter fra UVM.
Som tidligere nævnt så UVM sig desværre ikke i stand til at komme, så vi måtte klare os med OH!
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Og det var ikke så ringe endda! De 37 deltagere fra medlemsskolerne og vi andre fik virkelig noget at gå
hjem på. OH redegjorde for baggrunden for udvalgets nedsættelse samt dets kommissorium i forhold til det
kommende kvalitetsarbejde med reformen. Dertil blev udvalgets forslag til såkaldte rullende handlingsplaner præsenteret, og den efterfølgende gruppediskussion gav godt stof til eftertanke og indledende forberedelser på hjemskolen.

Ole Heinager, direktør for KTS og formand for DE-Ls Effekt- og
Evalueringsudvalg

Aktive lyttere. I forgrunden Jan Christensen, UddannelsesBenchmark og Maj Britt Rosenmeyer Olsen, Svendborg Erhvervsskole

Vi ser frem til UVMs deltagelse på årstemadagen i 2015!
Se Ole Heinagers præsentation
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Konferencer og arrangementer
Sekretariatet har i 4. kvartal deltaget i følgende konferencer og arrangementer:

Uddannelseskonference (07.11. på Svendborg Erhvervsskole)
Uddannelseskonfer
encen 2014.msg



Konference om teamsamarbejde - Forsker-praktikernetværket (25.11. i København)
Hent evt. materialer på http://www.forsker-praktiker.delud.dk/



”Vejen mod bedre uddannelseskvalitet i de videregående uddannelser” – DEA (09.12. i København)
Hent evt. materialer på http://www.dea.nu/arrangementer/konference-vejen-bedre-uddannelseskvalitet

Styregruppe- og FU-møder i 2015
26.01. – Styregruppe
11.03. – Styregruppe
09.04. – FU (m. Danske SOSU-skoler)
03.06. – Styregruppe
09.09. – Styregruppe
08.10. – FU (m. Lederforeningen for VUC)
09.12. – Styregruppe
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Øvrige møder og Temadage
21.01. – ETU-2014-fremlæggelse og efterfølgende værdidebat m. Poul Aarøe Pedersen (se program på hjemmeside)

28.01. – Kursus om arbejdet i UVMs databaser – fælles med UddannelsesBenchmark (afventer endeligt tilsagn
fra UVM – hold øje med hjemmeside).

24.03. – TEMADAG: ”Effektive møder”
20.05. – TEMADAG (fælles med UddannelsesBenchmark): ”Unge og undervisningsmiljø”
27.08. – TEMADAG (fælles med UddannelsesBenchmark): ”Kvalitetssystemer”
10.11. – TEMADAG: ”Effektiv kommunikation”

Årlig temakonference
… afholdes 05.03. i Odense.
For årets arrangementer, arbejdsgrupper, mødevirksomhed og løbende eksterne konferencer med links se
Årshjul 2015, som snarest kommer på hjemmesiden. Referater, materialer m.m. kan altid rekvireres hos
sekretariatet.
Med disse ord ønsker…
ESB-sekretariatet
Lajla Pedersen og Ebbe Schou Hargbøl
… en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!
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