Deltagere
ESB- styregruppens medlemmer og suppleanter
o Anne Birthe Mortensen, Randers TS (ABM)
o Anders la Cour, København TS (AlC)
o Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ)
o Karen Jespersen, SOSU Århus (KJ)
o Michael Kaas Andersen, Selandia CEU (MKA)
o Kent W. Kristensen, VUC Holstebro-Lemvig-Struer (KWK)
o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS)
ESB-sekretariatet
o Anette Halvgaard (AH)
o Lajla Pedersen (LAP)
Afbud
Lars Michael Madsen, Randers TS
Karin Rosenmejer, København VUC
Morten Holst Nielsen, TEC
Vibeke Marcussen, VIA University College
Kirsten Habekost, VUC Vestegnen
Uden afbud:
Birgitte Quelle, VIA University

Juni 2009
Referat af ESB-styregruppemøde den 26. august 2009 kl. 10.00 - 15.30 på
Syddansk Erhvervsskoles Kostskole og Kursusafdeling, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ
Mødeleder: Anette Halvgaard
1. Velkomst v/AH
AH bød velkommen til mødet, og orienterede kort om at MKA er tiltrådt som direktør på Selandia CEU og AH er stoppet på Erhvervsskolen Nordsjælland og ansat som konsulent på
deltid i ESB-netværket
Siden sidst
o Der er ikke afholdt styregruppemøde siden 19. marts 2009, som var et temamøde.
2. Orientering om økonomi v/AH
Økonomisk oversigt uddelt – og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

v
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Regnskabet går fra november til november.
Der er fuld tilfredshed med Selandia arbejde med ESB-netværkets økonomi.
3. Oplæg om elevtilfredshed og frafald v/Anders la Cour, København TS
AlC orienterede om, at man på KTS har været igennem en strategiproces, som har dannet
baggrund for drøftelser om elevtilfredshedens betydning for frafald. Ved hjælp af fokusgruppeinterviews blandt skolens elever og studerende, er eleverne forsøgt inddelt i 4 segmenter. Eleverne og de studerendes kommentarer tyder på, at man skal ”back to basic”,
hvor der lægges meget mere vægt på lærerrollen som det primære. På KTS er det ledelsens
holdning, at etablering af mange forskellige hjælpefunktioner ikke kan erstatte lærerens
nærvær og involvering i undervisningen og i elevernes trivsel.
Der er stor forskel på, om de studerende er stærke/målrettede – stærke/søgende eller svage/målrettede – svage/søgende.
4. Orientering og drøftelse af aktiviteter v/AH

Planlagte
AH rejse til Finland 24. – 25. aug. 2009
o AH har deltaget i en konference for finske erhvervsskolers kvalitetsledere.
AH har dels holdt oplæg om kvalitetsarbejde på danske erhvervsskoler og
om ESB-netværket.
o De finske erhvervsskoler er i gang med en større fusionsproces.
o I Finland bruger man konkurrencer og præmier, som motivation til forbedringer på erhvervsskolerne.
o AH har fået kontakt med et par specialundervisningsinstitutioner, som gerne
vil i kontakt med andre her fra DK. Lisbeth Jensen, Egedam opfordres til at
tage kontakt til de finske specialundervisningsinstitutioner.
Temadag selvevaluering – 1. sept. 2009
o
o
o

Der er 41 deltagere.
Spændende program og gode oplægsholdere
Plads til debat, som tidligere ønsket af netværkets medlemmer

Finlandsrejse for Erhvervs- og SOSU-skoler – 8. – 10. sept. 2009
o Der er tilmeldt 16 deltagere
o Programmet er næsten på plads i et samarbejde med UVM v/Philip Pedersen
og det finske National Board of Education og udsendes snarest muligt til deltagerne.
SOSU-uddannelse ”Facilitering af kvalitetsarbejdet” – 22. – 24. sept. 2009

v
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o 3 dages kursus for SOSU-skolerne ifm. Kvalitetsprojekt er planlagt.
 AH er kursusleder og Anne Weber Carlsen er underviser på kurset.
o 20 SOSU-skoler har mulighed for at deltage.
Inspirationsdag: ”Hvordan opnår I bedre resultater ved næste MTU” – 6. oktober
2009
o Der er et par institutioner som har haft markant fremgang i MTU. Det er besluttet,
at invitere Bente Lyck-Damgaard og Kent West Kristensen som oplægsholdere
o

Ennova har lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt de deltagende MTUinstitutioner. Der er tilfredshed med Ennova i ESB-netværket og det er et flot resultat.
Det endelige program for inspirationsdagen udsendes snarest muligt

o

Årsmøde 2009 – 11. november 2009
o
o
o

Årsmøde afholdes på SOSU Nord i Aalborg.
Niels Villemoes er eftermiddagens oplægsholder
ESB-styregruppe mødet afholdes dagen før den 10. november 2009 på AAB´s konferencelokaler.
Opfordring til styregruppens medlemmer om at finde mulige emner, som vil stille
op til valg til styregruppen

o

Fremtid
Dataindsamlingsmetoder- og værktøjer
o

Der har været udsendt et spørgeskema til medlemsinstitutionerne om, hvilket dataindsamlingsværktøj der anvendes på de enkelte institutioner.
Oversigten lægges ud på hjemmesiden.
Det er ikke hensigtsmæssigt at afholde en temadag om dataværktøjer – men der
findes stor erfaring i netværket – og de institutioner som har brug for hjælp opfordres til selv at tage kontakt til den institution ,som bruger det værktøj, man ønsker
at vide noget om.

o
o

Hold/fagevaluering
o

Det besluttes at holde en temadag i november med emnet ”Evaluering af undervisningen”.
Det er et fokusområde på mange institutioner.
Styregruppens medlemmer opfordres til at sende en mail, hvis de har gode ideer til
relevante oplægsholdere for denne temadag.

o
o

Forslag til nye uddannelses-/kursustilbud
Uddannelse ”Selvevalueringskonsulent” + Uddannelse ”Peers, auditorer”

v
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Business Forum v/Jakob Buhl (JB) har udviklet en model for elevfokuseret
selvevaluering og for en uddannelse af selvevalueringskonsulenter.
o AH og JB har haft en drøftelse om, hvorvidt netværket er interesseret i at
indgå i et samarbejde og være administrativ tovholder på uddannelsen og
på anvendelse af elevfokuseret selvevaluering på medlemsinstitutionerne.
JB udarbejder endeligt oplæg til en aftale med ESB-netværket
o

o

Da der foreligger ministerielle krav til selvevaluering af uddannelserne og flere
medlemsinstitutioner har gode erfaringer med at anvende JB`s model, blev det besluttet at arbejde for at indgå en aftale med JB om et samarbejde.
JB har mange ideer blandt andet også til benchmarking – men vi skal måske i første
omgang overveje kun at igangsætte selvevaluering, som er med til at udvikle en ny
forbedret praksis på den enkelte uddannelsesinstitution.

o

5. Koncepter v/AH og MKA
Status på fremtidig ETU
 Første udgave af Elevtrivselsundersøgelserne rettet mod de gymnasiale –
uddannelser er klar– pilotafprøves i disse uger blandt 1000 elever.
 Det endelige spørgeskema ligger klart ultimo september og efterfølgende
går Ennova i gang med udviklingen af rapportdelen. Ultimo oktober skal
det hele være klar til ibrugtagen.
 Spørgeskemaet består af 43 overordnede spørgsmål – med en del underspørgsmål
 IT-understøttelsen er endnu ikke klar
ETU 2009









v

Det nye koncept bliver ikke klar til ibrugtagning for erhvervsuddannelserne
i 2009 – FU beslutter, at ESB–netværket fra januar 2010 indsamler data via
det nye koncept, men tilbyder institutionerne at anvende det nuværende
koncept til ETU 2009 for sidste gang
VUC lederforeningen vil først gennemføre Elevtrivselsundersøgelse efter
det nye koncept i 2010.
Vi skal undersøge hvor langt akademiuddannelser og professionshøjskolerne er i deres konceptudvikling og give information ud til netværkets institutioner, hvilket koncept der bruges i 2009
Vi skal overveje at anvende det nye spørgeskema på gymnasieområdet –
AH drøfter muligheden for dette med Ennova.
AH har møde den 4. september 2009 med Anders Filtenborg (AF), Ennova
og aftaler her den videre ETU-2009 proces.
Specialundervisningsinstitutionerne har lige gennemført en elevtilfredshedsundersøgelse. Der er udviklet et specielt koncept, som institutionerne
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selv har bekostet udviklingen af – og man er i gang med at markedsføre
konceptet. AH har allerede to kontakter i Finland som er interesseret.
MTU 2009/2010 – igangsætning?
o En del institutioner har henvendt sig for at høre, om der eventuelt kan igangsættes
en MTU 2010 forår
o Vi skal sikre, at der kan udarbejdes en benchmarkingrapport selvom der foretages
MTU´er hvert år
o Grundbetingelserne for at foretage benchmarking skal være til sted
 Forudsætning for MTU 2010 er, at der skal være deltagelse fra institutioner, der giver grundlag for benchmarking
o Styregruppen beslutter, at der jf. ovenstående kan etableres en MTU 2010
VTU 2010 – nedsættelse af arbejdsgruppe.
o Spørgeramme skal revideres og hertil skal nedsættes en arbejdsgruppe:
 Følgende styregruppemedlemmer giver tilsagn til at deltage i dette arbejde:
Anders la Cour – Erhvervsskoleområdet
Anne Birthe Mortensen
Karen Jespersen - SOSU-området
Anette Halvgaard kommer med et udspil til mødedato
o Der kommer formentlig udviklingsmidler fra UVM til dette arbejde i forbindelse
med ressourceregnskabet.
o SOSU-skolerne skal indtænkes i spørgerammen vedr. tilfredshed med praktikpladsforløb
o Der skal tages en kontakt til erhvervsakademierne om deres behov for VTU.
6. Styregruppemøde den 10. november 2009
Se punkt 4
7. Årsmøde den 11. november 2009
Se punkt 4
8. Kvalitetsrejseprojekt v/AH
AH har haft kontakt til Undervisningsministeriet v/Otto Simonsen om kvalitetsrejseprojektet.
Tilbagemeldingen var ikke umiddelbart positiv i forhold til at få økonomisk støtte til projektet.
På opfordring fra direktør Hanne Dorthe Sørensen, SCKK – tager AH igen kontakt til
UVM for at få en tilbagemelding på evt. støtte til projektet, da der ifølge SCKK nu

er udmeldt midler til projekter til UVM til brug efter sommerferien.

v
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9. Orientering om:
Uddannelsesbenchmark v/MKA
o Der skal måske samarbejdes om skolebesøg/Peer Review og andre emner.
o Der samarbejdes om det nye ETU-koncept.

Ressourceregnskab v/MKA
o UVM arbejder på IT-understøttelsen af ressourceregnskabet, og MKA har for nylig
modtaget kravspecifikation fra UVM og er blevet bedt om at komme med kommentarer hertil.
Frafaldsbenchmarking v/MKA
o Det aftales, at vi skal forsøge at benchmarke årligt på frafald – der er først ressourcer til at arbejde videre med dette i januar 2010.
Cirius v/MKA

o AH undersøger eventuelle støttemuligheder til bl.a. rejseomkostninger m.v.
i forbindelse med Finlandsturen.
EU og internationalt samarbejde v/AH
o UVM har ikke modtaget nogen tilmeldinger fra ESB-netværkets medlemmer om
deltagelse i Peer Learning Aktiviteter (PLA), som blev udsendt til medlemmerne før
sommerferien.
 Rejseomkostninger og diæter betales af UVM – institutionerne skal blot
lægge tid til.
o AH orienterede om peer learning aktiviteter med videre her i efteråret. Mange af
emnerne i denne omgang er ikke interessante for netværkets medlemsinstitutioner.
o 3. – 4. oktober 2009 inviterer ENQA-VET til konference i Stockholm. Styregruppen
overvejer om AH evt. skal deltage.

Kontakt til nye samarbejdspartnere – fx. KL og regionerne
o

ESB-netværket har ikke aktivt indbudt samarbejdspartnere – de er kommet efter
interesse. Denne praksis ønsker FU skal fortsætte fremover.
LJ har kontakt til KL, da specialundervisningsinstitutionerne har behov for kontakten.

o

10. Nyhedsbrev
Udsendes primo september 2009.

v
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Styregruppen er velkommen til at sende bidrag hertil.

11. Sekretariats oplysninger
Hjemmeside v/KWK – LAP
o LAP præsenterede den nye hjemmeside – styregruppen udtrykker tilfredshed med
siden, og glæder sig til den er online – forventeligt den 1. september 2009.
o Netværkets medlemmer opfordres til at komme med nyheder og bidrag af interesse for de øvrige institutioner til hjemmesiden.
Medlemsstatus – 74-medlemmer

12. Eventuelt og tak for i dag
ABM har været i kontakt med SCKK og Dialogforum vedr. ansøgningsprocedurer ift. projektmidler. Vi skal være opmærksomme på at der er ansøgningsfrist primo oktober 2009.
AH prøver at undersøge hvad Dialogforum giver støtte til.
Næste styregruppemøde afholdes den 10. november 2009 på AAB´s konferencecenter i Aalborg.
o Hvis der er afbud fra styregrupperepræsentanter og suppleanter meddeles dette til
sekretariatet hurtigst muligt, da der allerede er bestilt værelser/forplejning.

Godkendt af ESB-styregruppen den 31. August 2009
Referent:
27. august 2009
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Tlf. 25 15 79 09
Mail: lajla@projektcare.dk
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