Deltagere
 ESB-netværkets styregruppe
o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA)
o Anne Birthe Mortensen, Tradium (ABM)
o Signe Gylling, VUC Nordsjælland (SG)
o Carl Edward Tronhjem, SOSU Sjælland (CET)
o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS)
o Annemette Strøbeck Tarp, SOSU Randers (AST)
 ESB-sekretariatet
o Ebbe S. Hargbøl (ESH)
o Lajla Pedersen (LAP)
 Afbud
o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR)
o Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nord (JH)
o Morten Holst Nielsen, TEC (MHN)
 Deltog ikke
o Peter Müller, VUC Nordjylland (PAM)

December 2012

Referat af ESB-styregruppemøde den 4. december 2012 kl. 10.00 – 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles
Skolehjem og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ

1. Velkommen til de nye styregruppemedlemmer
 ESH bød velkommen til mødet og de nye styregruppemedlemmer. Der er desværre
både afbud på grund af sygdom og andre arbejdsopgaver.
2. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter
 Dagsordenen blev godkendt – nyt punkt fra sekretariatet er til pkt. 8 – vedr. beslutning om tillægsmodul til ETU vedr. vejledning
3. Forretningsorden for FU 2012 og konstituering af FU – mødefrekvens
forretningsordning vedlagt – bilag 1
 FU-forretningsorden blev godkendt
Herefter blev FU konstitueret som følger:
 Mia Rasmussen, Aarhus Tech
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Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (Carl Tronhjem, SOSU Sjælland og MS aftalte, at de
indbyrdes aftaler FU deltagelse i spidsbelastningssituationer)
Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland
Sekretariatet havde foreslået, at 5 FU-medlemmer er mest hensigtsmæssigt, da det
er sårbart med kun 3 FU-medlemmer. Da det ikke lige umiddelbart lykkedes at finde flere FU-medlemmer blev følgende besluttet/aftalt:
o At Yvonne Andersen deltager som FU-medlem – dog ikke med fysisk tilstedeværelse på FU-møderne, men at dagsordener, referater og aftaler om
evt. beslutninger/ godkendelser fremsendes til YA pr. mail, og YA har beslutningskompetence på lige fod med de øvrige FU-medlemmer.
MS foreslår, at der evt. kan afholdes videokonferencer
SG foreslår, at møderne evt. kan afholdes rundt omkring i landet
Sekretariatet vurderer i det fremtidige arbejde, om de sidste to ovenstående forslag skal tages i anvendelse.
For 2013 blev følgende FU-mødedatoer aftalt:
o 22. maj
o 23. oktober
Det aftales, at LAP indkalder i Outlook











4. Styregruppens opgaver og ansvar – mødernes indhold og aftale om mødefrekvens
 Sekretariatet stillede forslag til mødedatoer i 2013 – disse blev drøftet og ændret.
 For 2013 blev følgende Styregruppe-mødedatoer aftalt:
o 7. februar
o 18. juni
o 5. september
 Styregruppen drøftede efterfølgende placeringen af/datoen for den årlige temakonference, da der ikke var den forventede tilmelding til konferencen i november i
år. Årsagen hertil kan være, at der er placeret mange andre aktiviteter / konferencer på samme tidspunkt.
o Styregruppen drøftede muligheden for at flytte konference til primo september eller måske primo marts.
o Det giver dog nogle andre problemstillinger ift. kontingentbetaling,
regnskabsår mv.
o Endvidere kræver en flytning af konferencen, at ESB-netværkets retningslinjer ændres.
o Det blev derfor besluttet, at der afholdes en ”mindre” konference den 27.
november 2013 med henblik på kun at ændre ESB-netværkets retningslinjer, valg af ny styregruppe og evt. oplæg som vanligt.
o Herefter tager styregruppen beslutning om, hvornår den årlige temakonference skal placeres i 2014. Styregruppen fastsatte herefter den 5. marts
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2014 til den årlige temakonference – afhængigt af, hvad der tages beslutning om på temakonference i 2013
5. Økonomi (udleveret på mødet)
 Regnskabet/budget blev drøftet – og godkendt. Budgettet udviser også i 2013 et
overskud, der blandt andet kan bruges til inddragelse af eksterne konsulenter ift.
netværkets strategiudvikling.
 Det er Styregruppens holdning, at der ikke skal generes/akkumuleres overskud
men at kontingentindbetalingerne bruges til aktiviteter for medlemmer.
 Konklusion: Punktet sættes på dagsordenen til styregruppemøde i 7. februar 2013,
hvor det blandt andet skal drøftes, hvad der skal igangsættes af nye aktiviteter.
Denne drøftelse skal relateres til Handlingsplan og mål for vision 2013-2016 (se pkt.
7).
6. Evaluering af årlig temakonference 2012
Synspunkter fra Styregruppemedlemmer:
 Det var rigtig ærgerligt med afbud fra Per Hansen, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Det har til gengæld betydet, at vi har ”en stående aftale” med Per Hansen til en
kommende temadag om K&T-styrelsen syn på kvalitet på ungdomsuddannelsesområdet.
 Peter Bastian var en positiv oplevelse – med ”mange skæve vinkler”. Han har fat i
noget af det rigtige ift. skoleverdenen – hvor coaching er mere relevant end diverse
støtteordninger.
 Det havde været godt at komme ud i grupper til drøftelserne i stedet for i plenum.
 Det var en rigtig god årlig temakonference – det var ”synd for dem, som ikke var
der”.
 Der skal være større opbakning fra lederforeningerne til ESB-netværket – og de aktiviteter vi igangsætter, skal fortsat være kvalitative.
 Styregruppen har også en opgave i at formidle budskabet om ESB-netværkets aktiviteter.
o Dette kan evt. gøres ved at nævne ESB-netværket i nyhedsbreve fra lederforeningerne, som udsendes til skolerne. SOSU-området har for nylig haft
en artikel i deres nyhedsbrev. ESH forhører sig om muligheden for tilsvarende hos DE-L (på kvalitetsudvalgsmøde 17. december 2012).
7. Opfølgning på strategidag den 13. november 2012 – bilag 2 og 3
 Den af styregruppen nedsatte strategiarbejdsgruppe har afholdt en strategidag den
13. november 2012, hvor Julie Sigsgaard (JS), CLAVIS faciliterede processen.
 Handlingsplanen tog udgangspunkt i Competing Values Framework.
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ESH gennemgik dagens output – en handlingsplan for 2013s aktiviteter og mål for
vision 2016. Endvidere har JS efterfølgende fremsendt nogle barrierespørgsmål,
som vi i processen også skal forholde os til.
JS er en fremragende facilitator, og kan inddrages i de efterfølgende processer ved
behov.
Det er bl.a. hensigten at repræsentanter fra ESB-netværkets styregruppe og UddannelsesBenchmarks forretningsudvalg skal udarbejde nogle aktiviteter/emner,
som der kan samarbejdes om i fremtiden.
Styregruppen besluttede, at flere af ESB-netværkets medlemmer skal inddrages i
udfoldelsen af handlingsplanen, og at det er hensigtsmæssigt, at der nedsættes en
Innovationsarbejdsgruppe.
o ESH arbejder videre med det.






8. Drøftelse af:
 ETU-2013
o Orientering fra møde i ETU-revisionsgruppen den 15. november 2012
 Der er afholdt møde i revisionsgruppen, som er et resultat af en
opfordring fra DE-Lederforeningen om et samarbejde mellem ESBnetværket og UddannelsesBenchmark.
 ESH orienterede om processen med til rettelsen af ETUspørgeskemaerne. Han fortalte desuden, at han er blevet kontaktet
af VUC-lederforeningen, der har et underudvalg, der normalt står
for udarbejdelse/revision af spørgerammer indenfor deres område.
Da Ebbe ikke var bekendt med dette udvalg har SG deltaget i det
aktuelle revisionsarbejde. Ingen offence fra lederforeningens side,
men nu ved vi fremover, at der faktisk er VUC-udpegede til sådanne opgaver.
 Ændringer er udsendt til revisionsgruppen til endelig godkendelse –
men kun SG har meldt tilbage.
 Styregruppen gennemgik derfor de forslag til ændringer revisionsgruppen har stillet som forslag, og grundforløbsskemaet samt STXHTX-skemaet blev gennemgået.
 KONKLUSION: Styregruppen gav deres godkendelse af ændringerne med ganske få rettelser.
 Følgende blev noteret til ændring:
o SPM. 8: ændres i alle skemaer
o SPM. 9: ”generelt” slettes i alle skemaer
o SPM. 15: Omformuleres – der skal tages hensyn til
om det er elevernes vurdering/graden af støtte,

v
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o

o

o
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skolerne interesserer sig for ifm. spørgsmålet ”skolen interesserer sig for om jeg gennemfører min
uddannelse”
o SPM. 22: Ennova skal ind over dette spørgsmål
o SPM. 24: Spørgsmålet er problematisk i formulering – foreslås omformuleret.
For at komme videre i processen aftales det, at ESH/LAP finder en
ny dato til møde i ETU-revisionsgruppen.

Præsentationsmøde er aftalt med Anders Filtenborg, Ennova til den 28. januar 2013.
 SG stiller forslag til, at vi på præsentationsmødet – efter præsentationen – opdeler os i 3 skoletypegrupper og arbejder med 3-5
spørgsmål, så vi kan få inspiration fra andre skoler til, hvordan vi
bruger resultaterne fremadrettet. SG foreslog desuden, at der i
marts 2013 forberedes en temadag om opfølgning på ETU’en. Forslaget tages med i sekretariatets arbejde med temadage og samarbejdet herom med Uddannelsesbenchmark.
 Det aftales, at hvert styregruppemedlem udarbejder 3 forslag til
konkrete spørgsmål til Ennova v. Anders Filtenborg – senest den
14. december 2012 og sender til ESB-sekretariatet på
lajla@projektcare.dk . Efterfølgende aftaler sekretariatet konkret
dagsorden – for mere end et formiddagsmøde! – med Ennova.
ETU-formen
 ETU-revisionsgruppen diskuterede også ETU-formen – både sprogligt, visuelt, læsesværhedsgrad (LIX) med mere blandt andet i forhold til læsesvage-/ordblinde elever. Revisionsgruppen drøftede
bl.a. om den har kommissorium til – udover revision af spørgerammen – også at arbejde med ændring af form, eller om ETU’ens
form må afklares i de respektive netværk. Hvis arbejdet med ændring af form påbegyndes, kan det være hensigtsmæssigt at tage
udgangspunkt i AVU/FVU-spørgerammen. Denne problematik må
tages op efter drøftelse med hhv. DE-Ls kvalitetsudvalg, SOSU- og
VUC-lederforeningerne inden revisionsgruppen evt. tager fat herpå.
Hvis formdiskussionen ligger i de enkelte netværk (og ikke som et
resultat af revisionsgruppens arbejde) er det for ESB-netværkets
vedkommende oplagt, at Ennova inddrages i denne proces.
Godkendelse af frivilligt modul til vejledning
 ESH gennemgik og orienterede om det frivillige modul til vejledning.
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Konklusion: Styregruppen godkendte med ganske få rettelser det
frivillige modul til vejledning – ESH tilretter og aftaler med Ennova,
hvordan modulet kan indgå i den kommende ETU.



VTU-2014 – nyt koncept
o Orientering fra møde den 19. november 2012
 Der er afholdt møde i VTU-arbejdsgruppen den 19. november og
ESH gennemgik VTU-spørgerammen, som den pt. foreligger.
 Som udgangspunkt tager den ”ny” spørgeramme udgangspunkt i
14 spørgsmål.
 Det blev aftalt, at Ennova inviteres til at deltage i styregruppemødet den 7. februar 2013 for at orientere om viderebearbejdningen
af det nye VTU-2014 koncept/værktøj.
 (I VTU-arbejdsgruppen er det samtidig aftalt, at sekretariatet foretager en undersøgelse blandt medlemsskolerne om forhåndsinteressen for at tage et nyt koncept i anvendelse i 2014).



MTU-2013
o Antal deltagende skoler pt.
 Der er pt. 12 skoler der har tilmeldt sig.

9. Aktiviteter i 2013
 Aftale om temadage i 2013 (datoer)
 Der blev ikke konkret fastlagt datoer til temadage arrangementer i 2013, da
det blev besluttet, at der primo 2013 skal afholdes et møde med UddannelsesBenchmark for at drøfte, hvilke temaer, der skal samarbejdes om.
 Mødet forsøges afholdt i Københavns-området.
 Signe Gylling deltager sammen med ESB-sekretariatet.
 Det aftales at styregruppen kommer med input til samarbejdet
med UddannelsesBenchmark
Følgende forslag til emner blev drøftet på mødet:
 Sammenhæng mellem resultater herunder ”Kvalitetsnøgletal”
 Fælles referenceramme om evaluering / koncept – hvordan
fungerer det i praksis – inspiration fra en medlemsskole
(SOSU Skive-Thisted-Viborg eksempelvis)
 Peter Dahler Larsen, Syddansk Universitet
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Evt. arbejdsgrupper
 Input om EUX (YA)
 Kvalitetssikring ift. lovgivningen af EUX-uddannelsen. Uddannelsen vinder mere og mere indpas ift. virksomheder
og elever.
 Hvad kan vi gøre som netværk for EUX – hvad kan vi gøre
for at alle krav opfyldes.
o Det er forskelligt, hvor mange fag skolerne har på
EUX-området
o Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe
som skal tage fat på at komme med forslag til,
hvordan EUX kan kvalitetssikres. Sekretariatet
sammensætter og indkalder gruppen.


Input om nye evalueringsformer (MR)
ESH orienterede kort om nedenstående link, der var inspiration fra
Mia (der desværre var syg).
 http://www.eva.dk/nyheder/2012/nyt-lovforslagtvaergaende- evalueringer-pa-de-videregaendeuddannelser


v

http://www.ucn.dk/Forside/Videncentre_og_udvikling/V
idencenter_for_evaluering_i_praksis_CEPRA/Vitaminer_til_kursusudbydere/Lærerkurser/Spot
kursus_Walk_through.aspx



Input om kvalitet i SKP
o Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe
ift. SKP, da der det kommende år fra MBU kommer
meget fokus på SKP. Sekretariatet sammensætter
og indkalder gruppen.



Undervisningsevaluering – forespørgsel om fælles spørgeramme
fra SOSU Nord v. Sara
o Styregruppen besluttede, at der ikke lige pt. nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde en spørgeramme vedr. undervisningsevaluering.
Tilslutningen til temadag om Undervisningsevalueringer var ikke synderlig stor, og Styregruppen vurderede, at pt. Ikke er basis for at arbejde
videre med disse. Kan evt. skyldes, at interessen på
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skolerne er mere lokalt funderet end grundlag for
benchmarking?

10. Orientering fra sekretariatet
 Mogens Schlüter, Mia Rasmussen og ESB-sekretariatet har afholdt møde med Ennova den 29. november 2012 vedrørende det fremtidige samarbejde.
ESH orienterede om møde, herunder blandt andet et Linkage-studie ud fra alle de
data/resultater, der pt. foreligger i ETU, VTU og MTU.
 Styregruppen besluttede, at Anders Filtenborg inviteres til at fortælles mere om
projektet på styregruppemødet den 7. februar 2013.

11. Eventuelt
Ingen bemærkninger til dette punkt.

5. december 2012
Referent
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Tlf. 25 15 79 09
Mail: lajla@projektcare.dk

Godkendt af styregruppen den 14. december 2012
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