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o Karin Rosenmejer, København VUC (KR)
o Lisbeth Jensen, CSU Egedammen (LJ) - afbud
Uden afbud:
o Kirsten Habekost, VUC Vestegnen (KH)
September 2012
Referat af ESB-styregruppemøde den 25. september 2012 kl. 10.00 – 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles
Skolehjem og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ
ESH bød velkommen til mødet – der er afbud fra Karin Rosenmejer og Lisbeth Jensen.
1. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter
 ESH foreslog, at pkt. 8 ”Status fra DE-L” flyttes til pkt. 3.
2. Økonomi (økonomisk oversigt eftersendes/udleveres på mødet)
 Eftersendes sammen med referatet, da Selandia ikke har fremsendt den inden mødet.
3. Status fra DE-L (lederforening)
 Møde i kvalitetsudvalget den 12. september 2012 (ESH har deltaget). Til stede var
også:
 Jan Christensen, konsulent i Uddannelsesbenchmark
 Lars Kunou, Direktør i Danske Erhvervsskoler
 David Jensen, uddannelsesdirektør Niels Brock
 Astrid Dahl, direktør EUC sjælland
 Mette Andersen, rektor IBC Handelsgymnasiet Aabenraa
v
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Nina Olsen, Chefkonsulent i Danske Erhvervsskoler

På mødet blev ETU-samarbejdet med Ennova og Aspekt drøftet, og det blev henstillet, at ESB-netværket og Uddannelsesbenchmark skal få samarbejdet til at
komme på fode igen.
ESH meddelte, at ESB-netværket opfatter de to netværk som udviklingspartnere
der samarbejder med konsulentfirmaerne, og at dette ikke er en opgave, der ligger
i regi af de to netværk. Medlemsskolerne er købere af firmaernes ydelser, og det
må være skolernes lederforeninger, der sørger for, at de to parter indgår juridisk
bindende aftaler, hvis det er dét man ønsker?
På mødet blev det endvidere fra lederforeningen nævnt, at hvis de to leverandører
ikke kan blive enige om opgaven, må denne i udbud – eksempelvis ved UNI-C eventuelt klarer opgaven.
DE-Ls kvalitetsudvalg besluttede, at indkalde Ennova og Aspekt til et fælles møde,
hvor man vil præsentere ovenstående problematik.
(Problemstillingen er, at Aspekt har taget direkte henvendelse til nogle skoler, og
man bl.a. har udarbejdet en rapport over skolens ETU-data. Nogle skoler har undret sig meget over denne henvendelse fra Aspekt, da man ikke har noget mellemværende med denne leverandør. I henvendelsen bliver det iscenesat, som om, at
Aspekt har aftaler med flere skoler om udarbejdelse af rapporter. Dataene har
Aspekt modtaget fordi Ennova/Aspekt har forpligtet sig til at udlevere data/resultater.)



På mødet blev det endvidere – på ESB-netværkets initiativ - drøftet, at det i fremtiden vil være hensigtsmæssigt at igangsætte et samarbejde mellem ESB-netværket
og Uddannelsesbenchmark. De 2 netværks ydelser og arrangementer vil være til
inspiration og gavn på tværs af medlemsskoler og sektor, og det vil forhåbentlig
kunne øge og formalisere et samarbejde mellem netværkene og ministeriets Kvalitets- og Tilsynsstyrelse.
 ESH og Jan Christensen (konsulent i Uddannelsesbenchmark) vil
prøve at sammensætte en skitse for samarbejdsflader og udarbejde procesbeskrivelser. Netværkenes respektive styregrupper holdes ajour med processen, og lederforeningerne følger gerne på
sidelinjen.
 ESH har engageret Jan Christensen som oplægsholder til temadagen om pædagogiske evalueringer den 30. oktober 2012 for at tage
det første skridt til et kommende samarbejde.
Styregruppen godkender dette.



4. Opfølgning på strategidag den 30. august 2012
 Det var styregruppens opfattelse, at

v
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o

Dagen var et godt afsæt til det fremtidige arbejde. Der er kommet noget
konkret ud af strategidagen – og en ny vision er på plads:
Ny vision
Vi er et professionelt, trendsættende og innovativt samarbejdsnetværk
med fokus på kvalitet i uddannelsen
-

Samarbejds- og videns-netværket er førende på kvalitetsmåling og kvalitetsudvikling i den danske uddannelsesverden (nogen ville have ordet
”forbedringer” til at indgå)
ESB-netværket skal være en tværinstitutionel sparringspartner i udformningen og gennemførelsen af kvalitetsarbejdet (”videns- og forskningsbaseret”, ”politisk orienteret” skulle måske med).

I det videre arbejde med visionen blev det besluttet, at
o

o

o
o

Vi kan forsøge at samle udfordringer og muligheder i temaer, som har det
sigte at operationalisere/samle temaerne, sådan at vi kan kategorisere
/nedbryde arbejdet med visionen, så det kan omsættes til mål, handlinger
og resultater.
Der udarbejdes et strategioplæg som der skal arbejdes ud fra i en periode
på 4 år og hvert år afholdes en ”mini-strategidag” hvor strategioplægget
drøftes, og vi ser på, om vi er på vej i den rigtige retning.
Samarbejdet med Uddannelsesbenchmark skal tænkes ind i fremtiden.
ESH foreslår, at der nedsættes en ”arbejdsgruppe” – Mogens Schlüter, Ebbe Hargbøl, Yvonne Andersen og Lajla Pedersen.
 Julie Sigsgaard er et emne som facilitator af dette arbejde. Det aftales, at ESH tager den første kontakt til Julie Sigsgaard.

5. Selvevaluering
 Endelig beslutning om igangsætning af pilotafprøvning, som anbefalet af FU i maj
2012
o Styregruppen godkender indstillingen fra FU.
 Både SDE, Tradium, TEC og SOSU-Esbjerg påtænker at pilotafprøve
arbejdsgruppens oplæg til selvevalueringsmodel.
 Pilotafprøvningen vil formentlig finde sted primo 2013. Dette aftales nærmere.
 Det er hensigten, at selvevalueringen skal kunne gennemføres i løbet af en enkelt dag.

v
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6. Opfølgning arbejdsgrupper
 Fjernundervisning
o godkendelse af spørgeramme
 Styregruppen drøftede spørgerammen og hvorvidt den kan lægges
ind i Survey Xact.
 Det aftales, at YA sender information vedr. Survey Xact til
sekretariatet, som udsender til styregruppen sammen med
referatet. (se vedlagte)
 Styregruppen godkendte spørgerammen for fjernundervisning/flex.
 Sekretariatet undersøger, hvilket system VUC’erne bruger, hvis der
skal udarbejdes en fælles fil.


Introforløb og brobygning
o godkendelse af spørgeramme
 Spørgerammen blev gennemgået og ændret – det er nu op til arbejdsgruppen at præcisere spm. 5 + 5a – og herefter udsendes den
til skolerne
 Svarrubrikkerne skal ”vendes om” (rubrikkerne gående fra ’negativ’
til ’positiv’– så der er overensstemmelser ift. de øvrige spørgerammer i ESB-netværket.
o brug af sociale medier til div. undersøgelser m.m.
 Styregruppen drøftede brugen af sociale medier – herunder Facebook og hvorledes en evalueringsundersøgelse bl.a. brobygning /
introforløb kan lægges herind for at få eleverne til at svare.
 Styregruppen besluttede ingen overordnede eller fælles tiltag på
dette, men konstaterede, at diskussionen om sociale medier og div.
undersøgelser sikkert vil dukke op igen.



Vejledning
o orientering om arbejdsgruppen
 ESH orienterede om, at arbejdsgruppen er i fuld gang med udvikling af spørgsmål til et vejledningsmodul. Næste møde afholdes
den 28. september 2012 – det er hensigten, at der udarbejdes et
frivilligt tillægsmodul til grundforløbselever.
 SOSU-skolerne har behov for, at modulet bliver afklaret senest
primo/medio november 2012, da SOSU allerede nu går i gang med
ETU-2013.
 ESH regner med, at arbejdsgruppens arbejde afsluttes den 28. september, og ESH tager herefter kontakt til Ennova primo uge 40 for
at få en afklaring på, hvordan spørgsmålene kan indgå i ETU-2013

v
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7. Drøftelse af:
 ETU-2012
o Spørgeramme ETU skal være revideret senest 1. januar 2013 (evt. 1/122012) så de skoler der opsamlet data løbende kan anvende skemaet
o Der er pt. 49 af netværkets skoler, der er med i ETU-2012 – 20 teknisk/merkantile, 13 SOSU-skoler og 16 VUC’ere.
o Der er fortsat behov for en revision af ETU-spørgerammen.
o Præsentationsmøde planlægges først i det nye år i samarbejde med Ennova/ESH/LAP. ESH drøfter dette med Ennova primo uge 40.
 Præsentationsmøde VTU-2012 den 4. september 2012
o Nicolai Malbek præsenterede årets resultater. Igen i år er der stor tilfredshed med Ennova præsentation.
o Modellen er statistisk stærk.
o Det vil være dejligt at få flere med, så datagrundlaget bliver endnu mere
validt.


VTU-2014 – udvikling af nyt VTU-værktøj /metode
o ny dynamisk metode (spotmåling) skal udvikles sammen med Ennova
o det er målet at undersøgelsen bliver mere valid ved, at man spørger virksomhederne hver gang, eleven har været i praktik
o skoleressourcer
 Sara Jensen, SOSU Nord
 Eva Bendixen, Selandia
 Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole
 Anne Birthe Mortensen, Tradium
 ESB-sekretariatet (ESH/LAP)
 Ennova
deltager i arbejds-/udviklingsgruppen – ESH/LAP sørger for at indkalde til 1
møde hurtigst muligt.
 ESH kontakter Ennova primo uge 40.
o
o



økonomiske ressourcer – Ennova har tidligere givet udtryk for at et nyt
værktøj/metode ikke behøver at være omkostningstungt ift. skolerne.
måske kan der være mulighed for at søge midler fra MBU til udviklingen af
et nyt værktøj

MTU-2013
o Tidsplan for 2013 udsendes til skolerne hurtigst muligt
o YA sender spørgsmål fra SDE vedr. MTU-2013.
o ESH/LAP tager kontakt til Ennova for yderligere planlægning og igangsætning.

v
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8. Temadage
 AMU/tilsyn og kvalitet 18. september 2012
o Oplægsholdere skal fremover entreres på et højere niveau for at få mere
konkrete svar på spørgsmål.
o Der er forskellige oplevelser af, om deltagerne fik svar på de spørgsmål, der
blev stillet.
o Konklusionen på temadagen er, at sekretariatet undersøger om ESBnetværket skal udarbejde en minimumsliste til, hvad skolerne skal opfylde.
Undersøgelsen afhængig af, om der er sammenfald mellem temadagsdeltagernes ønsker og behov, og en ’tjekliste’skrivelse (dokumentationsvejledning), der skulle være sendt til skolerne. Styregruppen tjekker op på
MBU-skrivelser ang. dette.


Undervisningsevaluering 30. oktober 2012
o Jan Christensen, Uddannelsesbenchmarking er oplægsholder
o ESH arbejder på at få en repræsentant fra EVA
o Endvidere vil det være fint med en repræsentant fra en medlemsskole,
hvad man har gjort på egen skole.
 Tradium har gode erfaringer med undervisningsevaluering – AMB
kontakter Lena Berg, og giver en tilbagemelding til sekretariatet.
 Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nord giver også tilsagn om at fortælle, hvad VUC Vestsjælland Nord gør/har gjort på dette område.



Temakonference den 21. november 2012
o Tema/opfølgning på oplægshenvendelser
 Det er lykkedes, at få Peter Bastian ”i hus” – ESH kontakter Peter
Bastian for en nærmere aftale om ”temaet”.
 Styregruppen ønskede at revidere sin beslutning om tidligere vedtagne oplægsholdere (Camilla Hutters eller Noemi Katznelson, CEFU/DPU).
 ESH undersøger muligheden for, at ministeriet lader sig repræsentere af en medarbejder, der kan løfte sløret for regeringens syn på
fremtidigt kvalitetsarbejde i ungdomsuddannelsessektoren (jf. forslag til Finanslov 2013 og nedlæggelse af Ressourceregnskabet).
o Temakonferencen afholdes på
 Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C Auditoriet
o Invitationen sendes bredt ud til skolerne og måske endnu bredere?

v
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o

10-års jubilæum i 2013. Sekretariatet undersøger stiftelsesdato mhp. evt. større festivitas.

9. Orientering fra sekretariatet
 ABM har sendt en forslag til sekretariatet om eventuel oprettelse af en ESB-gruppe
på Facebook, således at vi jf. vores nye vision er ”trendsættende”.
 Dette blev drøftet, og der var ikke enighed om, hvorvidt ESB-netværket skal på Facebook, idet dette sociale medie endnu ikke bruges af alle.
 LinkedIn blev ligeledes drøftet, idet dette sociale medie opleves som mere professionelt.
 ESH foreslog – og som tidligere er drøftet i styregruppen, at vi får udviklet et
chatroom / en blok på hjemmesiden.
 Det blev aftalt, at CT undersøger mulighederne for grupper på LinkedIn / Facebook
10. Eventuelt
 Fremadrettet sendes opsamlinger fra møder i ESB-netværket til Styregruppen
 Opsamling fra AMU – sendes til Styregruppen
 ESB-sekretariatet har fået en henvendelse fra en medlemsskole, som gør opmærksom på, at kontingentet bliver beregnet ud fra et antal årselever, hvori også skolehjemselever indgår, så eleven regnes med to gange.
 Styregruppen beslutter, at dette ændres fremadrettet – men ikke med tilbagevirkende kraft.
o LAP undersøger og udarbejder dokumentation for, hvad det har af betydning for ESB-netværkets kontingentbetaling/økonomi, når antallet af årselever fratrækkes skolehjemsårselever. (vedlagt referatet)
 ESH har fået en forespørgsel fra Industriens uddannelser, som gerne vil have oplyst
navne på de medlemsskoler, som har deltaget i VTU-2012.
o Styregruppen beslutter, at ESH kan oplyse, hvilke skoler der har deltaget,
men at Industriens Uddannelser selv må tage kontakt til den enkelte skole,
hvis de ønsker yderligere oplysninger om VTU-2012 og skoleresultaterne.
 Enalyzer
o ESH har modtaget en henvendelse fra Enalyzer om et samarbejde. Styregruppen ser ikke noget grundlag for at ændre på samarbejdsprocedurer /
leverandør – og ESH meddeler dette til Enalyzer.
Referent
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Tlf. 25 15 79 09
Mail: lajla@projektcare.dk
v
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Godkendt ESB-styregruppen den 8. oktober 2012

v
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