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Referat fra ESB-styregruppemøde 3. april 2017 kl. 10.00 – 15.00 på
Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
ESH bød velkommen til det første styregruppemøde efter årsmøde og især velkommen til de nye styregruppemedlemmer.
1.

Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter.
• Dagsorden blev godkendt uden yderligere tilføjelser.

2.

”Runde fra skolerne EUD/VUC” - drøftelse og orientering.
• Herningsholm – har sagt farvel til den ”gamle direktør” og har budt velkommen til den nye direktør. MTU er pt. sat på standby, så skolens nye direktør får mulighed for at sætte sit fingeraftryk på valg af MTU koncept.
• SOSU C: Har vedtaget en 4-årig strategi med 2-årige udviklingsplaner i alle afdelinger. Indsatsteorien er brugt som styringsværktøj. HPØG indtænkes i udviklingsplanerne blandt andet mål 3 og
mål 4. Skolen er med i et DPU-projekt ”At blive på sporet” – om frafald i ungdomsuddannelserne. Det er et videns- og forskningsprojekt, hvor man forsøger at få eleverne til at give deres
udsagn på, hvorfor de falder fra ungdomsuddannelserne.
• SOSU Sjælland: Der er afsendt ansøgning til ministeriet fra de tre fusionsskoler ZBC, Selandia
CEU og SOSU Sjælland. Hvis fusionen godkendes er det med tilbagevirkende kraft fra januar
2017.
• SOSU Herning: Et nyt organisationsudspil er udsendt til medarbejderne.
• Roskilde Tekniske Skole: MTU er afholdt – og undervisningsevalueringen bruges af 81% af underviserne. Kvalitetsudvikling af grundfag – underviserne mødes et par gange om året, og drøfter undervisningen på grundfagene. Den fælles standard er blevet meget bedre. RTS søger om
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•

•

•

at blive videncenter inden for vindmølleenergien. Bekymret for GF1-optaget – der er færre optag.
VUC Roskilde: På linje med sidste års 2-årige HF-optag. Er i venteposition ift. den nye gymnasiereform og den nye forberedende uddannelse. ETU er præsenteret for undervisere og elever, og
man er ved at arbejde resultaterne ind i strategien. ETU er en lang proces, hvad angår opfølgningsprocesser. MTU køres ift. professionel kapital. Med i arbejdsgruppe i SU-styrelsen.
TEC: ETU er igangsat og der har været afholdt fokusgruppeinterview. Der er også uddannelser /
afdelinger, der tildeles ”Best practice”. MTU er afholdt og der er fremgang i resultatet. Der sammenlignes med denne MTU med skoler af samme størrelse, og det giver en meget bedre benchmarking. Der følges op ved hjælp af Strategikort, som ligger i Access-database.
o KBI undersøger om det kan præsenteres på et styregruppemøde.
CELF: MTU er afholdt og rapporterne er gennemgået sammen med afdelingscheferne. Opfølgning sker sammen med arbejdsmiljøchefen og arbejdsmiljørepræsentanten. Der sammenlignes
med mellemstore skoler – og der er en lille tilbagegang ift. sidste år. Der er udsendt notat fra
ministeriet om tilmeldinger fra 9. & 10. kl. til ungdomsuddannelserne i 2017. – Husk at kigge på
bilag 7, som tager udgangspunkt i elevernes bopæl.

3.

Økonomi
• Økonomisk oversigt pr. marts 2017
o Regnskabet blev godkendt.
o Udmeldelser – VUC-Storstrøm og Uddannelsescenter Mariebjerg – det aftales at
LAP sender kontingentlisten til styregruppen som oversigt over medlemsskolerne.

4.

Årshjul – 2017 aktiviteter
• Årets mødedatoer for styregruppen fastlægges.
o 15. juni
o 24. august – strategimøde (opfølgning på årsmøde)
o 19. september
o 22. november

5.

Nyt fra Lederforeningerne:
▪ DEG-Ls årsmøde 03.-04.05.
o ESH, LAP og Lea deltager.
▪ SOSU-lederforeningen - fællesmøde 13. marts 2017 og årsmøde.
o Årsmøde SOSU – ESH kontakter lederforeningen.
o ESH orienterede kort fra mødet jf. opsamlingen, som tidligere er udsendt.
o Der er fortsat store udfordringer ift. elevoptaget og de afkortede forløb.
▪ VUCs årsmøde
o Årsmøde 6. – 7. april

6.

Tilsyn 2017
• ESH orienterede kort om, at det østjyske skolesamarbejde har afholdt møde med STIL om tilsynsbesøg mv. STIL har udsendt breve om tilsyn til skolerne. Et generelt brev, hvis skolen ikke er
udvalgt til tilsynsbesøg og et brev, hvis skolen er udtaget til tilsyn.
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7.

Situationen omkring Uddata – nedenstående er korte kommentarer fra drøftelsen:
Uddata er ”sat til salg”, og det giver anledning til mange spørgsmål om, hvad der skal ske ift. udtræk
og diverse Z-udskrifter mv.
• Der arbejdes på, at en gruppe af skoler evt. kan gå sammen i et konsortium for at købe Uddata,
som et administrativt fællesskab.
• De respektive lederforeninger er inddraget i processen.
• LUDUS, Lectio og Uddata Plus er administrative studiesystemer i stedet for EASY, som ”forsvinder” med udgangen i 2018.
• ESB-netværket kan inddrages ift. at sikre, at informationer/data kan trækkes ud af systemet herunder:
o Der skal opbygges en ny database – og det er vigtigt at både administrative medarbejdere og kvalitetsmedarbejdere er med i beslutningen om, hvordan systemet skal bygges op, og hvilke data der skal lægges ind i det nye system.
o Administrationen er den primære faktor – og herefter er kvalitetsfunktionen
o Sikre beskrivelse af hvilke behov kvalitetsmedarbejdere har for at kunne trække ud af
systemet.
o Gøre opmærksom på, at skolerne har brug for aktuelle data.
• Der er nedsat en referencegruppe, hvor bl.a. Katrine Grevelund Heilskov http://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/easy-a deltager. Lea henviser til en artikel om problemstillingerne
med et nyt system.
• Skolerne forudser et kaotisk år med ny leverandør, og derfor er det vigtigt at kunne tilgå de historiske data.
• Det aftales, at ESH kontakter Ole Heinager (NEXT København) for at høre om han evt. ved, hvor
”bolden ligger” ift. det nye administrative system.

8.

Spørgerammer – herunder:
En generel drøftelse/beslutning af, hvordan ESB-netværket forholder sig til offentliggørelse af benchmarkingresultater/sammenligning af medlemsskolerne, når der ikke længere underskrives en samarbejdsaftale i ETU-VTU-undersøgelserne.
Følgende er korte kommentarer fra drøftelsen:
• Anonymiteten er fuldstændig ligegyldig, da alle data er tilgængelige i Datavarehuset.
• Skolerne bør overholde reglerne for god etik og moral – og som udgangspunkt bør resultaterne ikke bruges til at favorisere den ene skole frem for den anden.
• Det er en god ide, at minde skolerne om takt og tone ift. offentliggørelse af resultater bl.a.
at: Udtalelser om selve benchmarkingrapporten om interessante perspektiver og resultater
overordnet, som minimum og forinden aftales med de medvirkende skoler.
• ESB-netværket kan udarbejde retningslinjer for god benchmarking og evt. få Ennova til at
beskrive Best practice/pædagogisk praksis.
• Det aftales, at sekretariatet og Ennova udarbejder nogle punkter til styregruppens beslutning - via mail -, som kan lægges på hjemmesiden.
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•

ETU – orientering fra arbejdsgruppen ETU-onlinerapportering / Dashboard – 20. februar
• ESH orienterede om, at arbejdsgruppen har arbejdet med udviklingen af et Dashboard.
Ennova har udsendt mail til skolerne ift. at komme med tilbagemeldinger til Dashboardet.

•

VTU – orientering fra arbejdsgruppen VTU-følgegruppen – 29. marts om udarbejdelse af
tillægsspørgsmål.
• VTU-følgegruppen har foreslået følgende spørgsmål til styregruppens anbefaling (som af
tekniske grunde skal stilles enkeltvis og ikke i temaer!)
• Spørgsmålene vil indgå som ESB-tillægsspørgsmål i den obligatoriske VTU-spørgeramme:
o
o

[Skolenavn]’s samlede omdømme
[Skolenavn] er en professionel uddannelsesinstitution

o

Hvordan finder du typisk dine elever/lærlinge? (Sæt gerne flere krydser)
▪ allerede ansat i virksomheden (fx arbejdsdreng, studiejob, etc.); ■ Jeg annoncerer selv efter elever/lærlinge; ■ Gennem netværk; ■ Andet
Det er nemt at få det antal elever, der er behov for
Det er nemt at få kvalificerede elever

o
o

• Styregruppen beslutter, at ovenstående tillægsspørgsmål indgår som ESB-tillægsspørgsmål, som efter eget valg kan benyttes af medlemsskolerne.
•
• Ift. den obligatoriske spørgeramme afventes evalueringsmødet med ministeriet. Sekretariatet samler tilbagemeldingerne op fra skolerne.
• Som aftalt i VTU-følgegruppen har Lea udarbejdet følgende forslag til tillægsspørgsmål
vedr. EUX:
o Har virksomheden behov for mere viden om, hvad det indebærer at have en EUXelev? (Ja/nej/ved ikke)
o Vil virksomheden tegne en uddannelsesaftale med en EUX-elev (erhvervsfaglig student), hvis det er muligt? (Ja/nej/ved ikke)
• Styregruppen besluttede, at ovenstående EUX-tillægsspørgsmål indgår som ESB-tillægsspørgsmål som efter eget valg kan benyttes af medlemsskolerne, og at spørgsmålene
sendes til Ennova, som rent spørgeteknisk gennemgår spørgsmålene.
•

MTU – orientering fra arbejdsgruppen MTU/APV – 11. januar & præsentationsmøde 7. april
• Tilfredshed med den nye MTU-rapport. Ennova opfordres til at udsende et eksempel til
ESB-medlemsskolerne, som viser det nye rapportformat.
• Præsentationsmøde afholdes den 7/4 – 17 skoler har deltaget i MTU-2017.
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• APV-spørgsmålene har ikke fungeret på alle skoler. Det er stadig et ønske at APV-spørgsmålene ikke er anonyme.
9.

Evaluering Årsmøde 2017 & planlægning af den kommende strategiproces.
• Det aftaltes, at der på strategidagen den 24/8 som et resultat af årsmødets diskussioner og forslag til fremtidigt arbejde i ESB-netværket drøftes vision, mission og oplæg fra Heidi/Sanne.
• Øvrige korte kommentarer:
o Rigtig god og givende dag med mange input, selvom der var meget få tilmeldte skoler.
o Nogle skoler glemmer måske, at det er medlemsskolerne, der udgør ESB-netværket.
o Meget positiv dag – og man bliver bekræftet i, at der sidder andre med samme opgaver
/ problemstillinger som én selv.
o Det er ikke nødvendigvis negativt, at der ikke var så mange deltagere.
o Vi skal brande ESB-netværket som et kvalitetsnetværk, hvor medlemmerne kan hente
inspiration og nye ideer til kvalitetsarbejdet på egen skole.
o Det bliver ”nemt” for styregruppen at arbejde med strategioplægget ift. alle de input,
der kom frem på årsmødet.
o Strategien skal sælges godt til skolerne og skal udsendes bredt, og der skal gøres opmærksom på, hvad vi vil fremadrettet.
o Velkomstfolder – velkommen til nye kvalitetsmedarbejdere.
o Skabe relevans på den enkelte medlemsskole udover ETU, VTU og MTU.

10. Temadage i 2017
Drøftelse/status/orientering om kommende temamøder
a)

23.-24.05.: FastholdelsesTaskforce’ afslutningskonference, København
ESH orienterede og viste programmet til konferencen. ESH/JC holder oplæg.

b)

20.06.: Temadag (Survey Xact/Rambøll/ EVA)
▪ ”Det gode spørgeskema” – dataindsamling/afrapportering
▪ Undervisningsevaluering – hvordan letter vi hverdagens administrative
arbejde, og hvor langt kan vi komme i dataindsamlingen i Survey Xact.
▪ Kvalitetsudvikling af undervisningen
▪ Evalueringsproces, gode rapporter
▪ QTI – SOSU Herning
▪ Viden/Erfaringsudveksling – ift. opsætning af spørgeskemaer
▪ Den gode rapport – herunder prosa, teknikaliteter, kryds mv. – katalog/vejledning
▪ ESH arbejder videre med forslagene og afsøger relevante oplægsholdere.

c)

06.09.: Temadag (Gymnasiereform/-ETU)

d)

09.11.: Temadag (tema undervejs)
• På styregruppemødet den 15/6 beslutter styregruppen tema.
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e)

Drøftelse af forslag fra Mogens Schlüter om afholdelse af SOSU-temadag om praktiksteders ansvar for elevernes læring m.h.p. en form for evaluering.
• Der er udfordringer ift. praktikstederne og skolen. Frafald sker ofte i praktikperioderne.
• SOSU-repræsentanterne i styregruppen er enige om, at det er en god ide at afholde en SOSU-dag midt i efteråret med temaer knyttet til samarbejdsrelationer
mellem skoler og praktiksteder samt praktikstedernes rolle og ansvar i forhold til
elevernes læring i praksis.
• SOSU Herning v/Mads, SOSU C v/Ole og SOSU Esbjerg v/Mogens udgør en arbejdsgruppe, som arbejder videre med temadagen. ESH giver besked til Mogens
Schlüter.

11. Nyt fra sekretariatet
• Hjemmeside – nyt tilmeldingsmodul. LAP orienterer om, at RedWeb har et tilmeldingsmodul, som kan integreres på ESB-hjemmesiden. Der er stadig nogle ”klip” som formentlig kan
dække udgifterne til dette arbejde. Styregruppen giver tilsagn om at arbejdet igangsættes.
• ESH orienterer om UB-konference om Evaluering, digital dannelse og digitale kompetencer
– 06.04 og præsenterede programmet til @venture-seminar om Datainformeret kvalitetsudvikling – 26.04 eftermiddag/Århus.
12. Eventuelt
• Ingen bemærkninger.

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

Godkendt af ESB-styregruppen den 11. april 2017.
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