Til
•
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•

ESB-styregruppen
o Bente Egede, EUC Sjælland
o Lea Bergstedt, Roskilde TS
o Trine Kynde Hovad, Syddansk Erhvervsskole
o Hanne Fischer Boel, Kold College
ESB-sekretariatet
o Ebbe S. Hargbøl
o Lajla Pedersen
Afbud
o Vicky E. Asmussen, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
o Bo Kristiansen, SOSU Nord
o Kristina Birch, TEC
o Ole Roemer, SOSU C
o Simon Ramskov, BC Syd
o Rasmus Birch, CELF
o Asbjørn Kurup Christensen, SOSU Randers (afgået styregruppemedlem)

November 2019
Referat af ESB-styregruppemøde den 7. november 2019 kl. 12.00 – 15.00 (ca.) på
Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
1.

Godkendelse af dagsorden, og evt. tilføjelse af nye punkter
• Planlægning af styregruppemøde i december / dato til årsmøde 2020
• Årsmøde 2020 afholdes 4. marts 2020
• Styregruppemøde den 17/12-19 – punkter til dagsorden er:
• Årsmøde, årshjul, budget/regnskab, overdragelse til CELF, velkomst ny konsulent, planlægning af
temadage i 2020, planlægning af styregruppemøde i 2020.

2.

Økonomi – økonomisk oversigt pr. november 2019
• Økonomisk oversigt blev gennemgået og godkendt.
• Kontingent 2020 / Budget 2020/Regnskab 2019 blev drøftet. Regnskab19 afventer de sidste udgifter/omkostninger ifm. styregruppemøde/temadag mv.
• Fastholdelse af medlemsskoler bliver en opgave for den nye ESB-konsulent.
• Ny ”regnskabsskole” i stedet for ZBC: CELF overtager rollen som ESB-økonomiskole – og de nærmere
overdragelsesprocesser undersøger Lajla med både ZBC og CELF. På CELF skal det aftales, hvem der
er kontaktperson til ESB-sekretariatet – og de nærmere ansættelsesforhold af ESB-netværkets nye
konsulent skal undersøges.

3.

Ansættelse af ny ESB-konsulent
• Styregruppen blev orienteret om ansættelsesudvalgets samtaler med kandidater til stillingen som ny
ESB-konsulent.
• Den nye konsulent inviteres til styregruppemøde den 17/12, hvor også kommende opgaver og forventninger til samarbejdet drøftes.
• Ved referatet godkendelse den 13/11-2019 er der truffet afgørelse om, at Aila Hargbøl ansættes
som ny ESB-konsulent pr. 1. januar 2020. ESB-styregruppen ser frem til samarbejdet med den ny
konsulent.

4.

Ultrakort runde med nyt fra skolerne
• Kold College: Der er fokus på ETU, VTU og undervisningsevaluering. Det blev drøftet, hvornår og
hvordan opfølgningsplaner skal offentliggøres på skolernes hjemmeside.
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5.

SDE: Der er fokus på ETU og VTU. Der er stor ros til Ennova i forbindelse med trivselsundersøgelserne. Der er iværksat en studiestartsundersøgelse (GF1) – og i den forbindelse er der ansat en sociolog, som tager på ”feltarbejde” hos uddannelserne. Tanken er også at igangsætte en undersøgelse
på GF2. Har været i gang med at gennemgå SDE´s hjemmeside ud fra webtilgængelighed.
Roskilde TS: VTU er afsluttet – svarprocenten er nedadgående (36%). Der er fokus på ETU. Bruger tid
på interne undersøgelser bl.a. om lærerteamskultur. Der er udarbejdet en spørgeguide og Lea skal
nu ud og interviewe lærerteams – bl.a. læring, holdningen til eleverne mv. Der er fortsat gang i EUXundersøgelsen som startede sidste år for at få input fra eleverne. Der har også være intro-undersøgelse og hvordan det er for eleverne at starte, og hvordan skolen bliver bedre til at tage imod de nye
elever. Det er godt med nye input fra eleverne.
EUC Sjælland: Der er fokus på ETU, VTU, selvevaluering og opfølgningsplaner. Ny kursusplan skal
være klar til 1. januar 2020, og alle AMU-tekster omskrives. AMU-prøver og implementering af disse
fylder også rigtig meget i dagligdagen.

Orientering om/drøftelse af:
• Temadage – hvor langt er vi med planlægning ift. oplægsholdere mv.
•
20. november 2019 med temaet ”KVALITETSARBEJDET EFTER HPØG – er du og din skole klar
til tilsyn?”
•
Sanne Sandal, STUK holder oplæg – og kan evt. tage skolernes spørgsmål/problematikker med
tilbage til ministeriet.
•
Bente Egede, EUC Sjælland fortæller om erfaringer fra egen skole. ”En kvalitetsmedarbejders
overvejelser til direktionen”
•
Trine Kynde Hovad holder oplæg om opfølgningsplaner på gymnasieområdet.
•

ETU-2019
Ebbe kontakter Emil, Ennova – for at høre om det er relevant med et ETU/VTU-præsentationsmøde i januar 2020, og hvad Ennova kan præsentere – evt. tendenser fra trivselsundersøgelsen.

6.

Kort orientering om ETU-tillægsspørgerammerne om fysisk og æstetisk undervisningsmiljø.
• Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udarbejdet en spørgeramme om det fysiske og
æstetiske undervisningsmiljø. ESB-netværket har bakket op om spørgerammen, og kan anbefale at
medlemsskolerne bruger den.
Skolerne skal være klar over, at spørgerammen ikke kan tillægges den nationale ETU-spørgeramme.
De skoler, som har indgået aftale om tillægsspørgeramme for undervisningsmiljø kontakter selv Ennova om ændringen.
• Spørgerammen (og andre) kan hentes her: https://dcum.dk/ungdomsuddannelse/undersoegelser

7.

Eventuelt – Ingen bemærkninger

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

Godkendt af ESB-styregruppen 13. november 2019
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