Deltagere:
ESB-netværkets styregruppe
o Karin Rosenmejer
o Kirsten Habekost
o Mia Rasmussen
o Mogens Schlüter
o Yvonne Andersen
o Anne Birthe Mortensen (suppleant)
ESB-sekretariatet:
o Anette Halvgaard
o Lajla Pedersen
Afbud:
o
o
o
o
o

Anders la Cour
Lisbeth Jensen
Karen Jespersen
Thomas Friis (suppleant)
Jan Havreland (suppleant)

December 2010

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 – 15.00 på
Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelse af nye punkter
o Ingen tilføjelser som ikke er nævnt i dagsordenen.
2. Velkomst og præsentation af den nye styregruppe
o AH bød velkommen til første styregruppe – da der ikke er nye styregruppemedlemmer til
stede i dag undlades præsentationen.
o AH orienterede om, at styregruppen er minimeret med to repræsentanter fra erhvervsskoleområdet.
3. Konstituering af FU
ESB-sekretariatet ved Anette Halvgaard og Lajla Pedersen forlod lokalet under konstituering af FU.
o Til FU blev valgt følgende tre styregruppemedlemmer:
o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg
o Kirsten Habekost, VUC Vestegnen
o Mia Rasmussen, Århus Tech
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Det blev besluttet kun at vælge tre FU-medlemmer, da styregruppen nu er reduceret med to
medlemmer.
4. Evaluering af ESB-netværkets arbejde i 2010 og opsamling fra årsmødet den 18. november 2010
Nedenstående er dels kommentarer i forhold til arbejdet i 2010 og fra årsmødet:
Hvad har fungeret godt
o Godt årsmøde med gode professionelle oplæg fra andre virksomheder.
o Der var et pænt fremmøde til årsmøde 2010 med 52 deltagere.
o Positivt med UVM’s deltagelse og opdatering fra ministeriel side. Der har også været positive
tilbagemeldinger fra UVM angående årsmødet.
o Mange forskellige og gode aktiviteter – det faglige indhold har været meget bredt.
o VUC’ernes oplevelse er, at man godt kan bruge de erfaringer, der kommer ”på banen” –
selvom nogle aktiviteter er mere rettet mod erhvervsskoleområdet.
o Positivt med de arbejdsgrupper, der er startet op blandt andet undervisningsevaluering og
indsatsområder i forhold til Ressourceregnskabet.
Hvad har fungeret mindre godt
o Der har været mange aktiviteter, som måske mest har henvendt sig til erhvervsskolerne.
o Det er svært at målrette aktiviteter til eksempelvis VUC-området – VUCstyregruppemedlemmerne opfordres derfor til at komme med tilbagemeldinger/ønsker fra
eget område
o Der skal fortsat gøres en indsats fra ESB-netværkets kontaktpersoner med hensyn til at invitere relevante personer på egen institutioner til ESB-netværkets aktiviteter.
o Netværket skal ”ikke være gift” med nogle konsulenter/virksomheder.
o Der skal gøres en indsats for at få flere deltagere med til netværkets arrangementer.
o Det kan opleves svært at fastholde deltagerne til arrangementer – der er mange, der ofte tager af sted, før programmet slutter.
Aftale
o Forslag om at sende mail til skolernes hovedmail – hvor der så efterfølgende distribueres ud
til relevante medarbejdere på institutionen. Det er en afvejning i forhold til om mailen tages mere seriøst på institutionerne, hvis den kommer fra institutionens egen kontaktperson.
o Vi skal blive bedre til at formulere målgruppen i invitationen, så kontaktpersonerne har
nemmere ved at udsende info på egen institution.
o Der skal udsendes en mail til kontaktpersonerne, at de hver især kan overveje/give tilbagemelding til ESB-sekretariatet, om skolerne ønsker flere personer på maillisten. Dog skal
man i den forbindelse gøre sig klart, at når man står på ESB-netværkets mailliste, vil man få
samtlige mails, der udsendes herfra.
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5. Ideer og forslag til det kommende års aktiviteter i ESB-netværket
AH orienterede om, at der er forslag fra tidligere, som vi ikke har taget fat på endnu – følgende ideer og aktiviteter blev nævnt på mødet i dag ligesom punkter fra årsmødet er medtaget:
o
o
o
o

Igangsættelse af klyngearbejdet.
Selvevaluering- /træning/erfaringsudveksling.
Fravær – herunder konkrete indsatser
Udvikling af VTU-skemaet ift. ressourceregnskabet – aktiviteten bliver igangsat af Lederforeningerne og UVM, når det er aktuelt.
o Skolepraktik
o Kvalitetssikring af skolepraktikken – Mia, Morten og Yvonne har deltaget i en arbejdsgruppe, som er i gang med at udvikle et spørgeskema, og tager senere fat på
at finde indikatorer til måling af skolepraktikområdet.
o Der afholdes møde/seminar i juni 2011, hvor 11 arbejdsgrupper/projekter, som alle
omhandler skolepraktik afrapporterer.
o Kvalitetssikring af EUX.
o ”Nedbrydning” af Ressourceregnskabet på uddannelse/teamniveau.
o Forskningsresultater – de valide data, som indsamles i forskellige forskningsmæssige sammenhænge, indarbejdes i skolernes arbejde – eksempelvis misbrugsproblemer.
o Selvevaluering som bidrager til pædagogisk udvikling – forslag om ½ dags arrangementer på
uddannelser, som f.eks. de gymnasiale.
o Resultater fra bl.a. ETU – hvordan kan de bruges og indarbejdes i udviklingen af teams/lærergrupper.
o Evaluering af fjernundervisning – måske kan vi hente inspiration ud over landegrænsen (evt.
Nordisk regi) og hos EVA.
o Kompetenceudvikling – ”hvad gør man, når MUS-samtalen er i hus” – eventuelt oplæg fra
Deloitte.
o Hvad vil vi med MUS i undervisningssektoren?
o Fastholdelse:
Hvordan evalueres de bløde kompetencer og skolernes kultur og værdier, og hvad
er god kvalitet ift. fastholdelse af elever? Relationskompetencer herunder ansvar,
godt lederskab, vise socialt engagement over for hinanden mv. er væsentlige elementer i forbindelse med fastholdelse, men hvordan kan vi evaluere og dokumentere de før nævnte relationskompetencer ?
o Ofte sidder kvalitetsmedarbejdere i en rolle – hvor de skal omsætte krav fra ministeriet, så de bliver forståelige og anvendelige på institutionerne.
o Mulighed for erfaringsudveksling skolerne imellem – er meget vigtig ved temadagene.
o Evaluering af kursist- og elever samt holdevaluering inden for VUC-området.
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6. Samarbejde med interessenter f.eks. UVM, lederforeninger m.fl.
o AH har i den senere tid samarbejdet med og gjort opmærksom på ESB-netværkets eksistens
blandt andet ved afholdelse af uformelle møder med lederforeningerne og repræsentanter
for UVM.
o ETU-2010 har været drøftet og det er aftalt, at lederforeningerne i januar 2011 skal afholde
et ETU-2010 evalueringsmøde for at få de deltagende institutioners erfaringer i processen.
o Mødet er ikke indkaldt endnu, og det er endnu uklart, hvornår mødet kan afholdes.
o Mange VUC-kursister har svært ved at besvare spørgeskemaet.
o Der skal evt. arbejdes på at ETU-spørgeskemaet kan læses op, af hensyn til ordblinde og andre, som har svært ved at læse spørgsmålene. AH tager problemstillingen
op med Ennova.
o UddannelsesBenchmark og ESB-netværket bør forsøge fremadrettet, at finde nogle fælles
samarbejdsrelationer blandt andet ift., at der er skoler som fusionerer og er medlem af
hver sit netværk
o Samarbejdet kunne være i form af projekter, temadage med videre, hvor vi får indsigt i hinandens verdener.
7. Internationale projekter
o ABM orienterede om et internationalt projekt om undervisningsevaluering, hvor der er fokus
på den enkelte elevs læring, pædagogisk udvikling og mødet mellem elev og undervisning.
o Et EU-projekt om ”undervisningsevaluering som kvalitetssikringsværktøj” kan eventuelt igangsættes i samarbejde mellem NCE, ESB-netværket og UddannelsesBenchmark.
o ABM sender link om materialet til ESB-sekretariatet til brug for referatet.
o Temadag om internationalt samarbejde
o ”Den nye skriftlighed” er indeholdt i den nye gymnasiereform og sætter fokus på forbedring
af elevernes skriftlighed.
8. Aktiviteter i 2011:
ETU – herunder præsentationsmøde af ETU 2010
o Der er pt. 20 tilmeldte til præsentationsmødet den 19. januar 2011
o Præsentation af benchmarkingrapporten – og den sidste time af mødet bruges til
erfaringsopsamling for ETU 2010, som AH viderebringer til DE-lederforeningen til
brug for møde mellem lederforeningerne i januar 2011.
MTU 2011
o Der er pt.15 tilmeldte til infomødet den 11. januar 2011
o En arbejdsgruppe har revideret MTU-spørgeskemaet – der er frist i arbejdsgruppen
for tilbagemeldinger til Ennova den 17. december 2010.
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o

Fra lederforeningerne og UVM er der ikke pt. truffet afgørelse om, hvilken MTUspørgeramme, der skal bruges i forhold til Ressourceregnskabet. Lederforeningerne
har ansøgt UVM om 300.000,- til udvikling af en ny MTU-spørgeramme.
Da det endnu er uafklaret, hvilken spørgeramme, der skal benyttes, har AH meddelt UVM og lederforeningerne, at ESB-netværket foretager en MTU-2011 efter
den spørgeramme, som Ennova har udarbejdet i samarbejde med ESB-netværket.
Ennova afholder præsentationsmøder for gymnasierne om ETU 2010 – og her tilbyder ESB-netværket, at gymnasierne kan være med i MTU-2011. Det er allerede
aftalt, at der afholdes et informationsmøde for gymnasierne om MTU-2011 i samarbejde med Ennova den 18. januar 2011.
Fremadrettet skal der arbejdes på, at MTU og VTU rykkes til en måned tidligere
frem – så levering af rapporter kan ske primo maj af hensyn til, at institutionerne
kan nå at præsentere resultaterne inden eksamensstart og inden man går på sommerferie.

o

o

o

VTU 2012
o Ift. ressourceregnskabet er det en indikator under Brugertilfredshed– En repræsentant for Hansenberg og Uddannelsescenter Roskilde har meldt sig til at være med i
en evt. arbejdsgruppe. AH har meddelt dette til DE.
Status på ressourceregnskabet og på arbejdet i ESB-netværkets arbejdsgruppe vedr. ressourceregnskabet
o AH orienterede om, at der skulle have været afholdt et programstyregruppemøde
omkring Ressourceregnskabet den 28. oktober 2010, men at mødet endnu ikke er
fastsat. UVM afprøver i øjeblikket IT-understøtningen af Ressourceregnskabet.
o ESB-netværkets medlemmer opfordres til at give en tilbagemelding til UVM ift. erfaringer med Ressourceregnskabet.
 Anne Lohman, Aalborg Tech College har haft kontakt til UNI-C angående
EUD- forløbsstatistikkerne på frafald. UNI-C har indvilliget i, at ESBnetværket kan komme med forslag til en arbejdsgruppe (fortrinsvis fra de
store skoler), som kan være med til at komme med forslag til frafaldsstatistikker, som i højere grad kan bruges på institutionerne.
Kursusaktiviteter
 Det er ærgerligt og et uheldigt signal, at kurserne Elevfokuseret Selvevaluering og Elevfokuserede Processer ikke er blevet afholdt, når de er blevet
udbudt.
 Kurserne opleves, som relevante ift. at lære noget om selvevaluering.
 VUC’erne er generelt ikke kommet i gang med at selvevaluere på institutionerne.

v

ESB-SEKRETARIAT * /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

5

9. Fastlæggelse af mødedatoer for FU og for styregruppen for 2011
o FU
o 1. møde i FU aftales til primo februar – AH og LAP sender forslag til datoer ud. (minus onsdag i uge 5)
o Styregruppen
o Mødedatoer aftales til FU-mødet og sendes ”til høring” ved alle styregruppemedlemmer.
10. Hjemmeside og nyhedsbrev
o Det aftales, at der ikke udsendes et nyhedsbrev før jul.
o Der mangler fortsat tekst til hjemmesiden omkring anbefalinger af ESB-netværket.
fra erhvervsskoleområdet og VUC-området
11. Eventuelt
o Ingen bemærkninger.

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