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Referat af ESB-styregruppemøde 11. januar 2018 kl. 10.00 – 14.00 på
Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
ESH bød velkommen til mødet og et nyt ”arbejdsår” i ESB-netværket. Der er desværre 3 afbud til
mødet. Det planlagte møde om kvalitative opfølgningsprocesser efter dagens styregruppemøde
flyttes til en anden dag, så KBI har mulighed for også at deltage – og mødet planlægges afholdt på
TEC, hvis KBI kan arrangere et mødelokale/lidt forplejning. ESB-sekretariatet udsender en Doodle
med forslag til mødedatoer.
1. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter.
• Ingen punkter tilføjes
2. Økonomi
• Drøftelse af langsigtet økonomi
Styregruppen drøftede den økonomiske situation jf. den udsendte økonomiske status pr 31/12-17 og 1. udkast til regnskab17/budget18. I 2016 og
2017/2018 har der dels været mange udmeldelser og ligeledes fusioner sidst
mellem 3 ”store medlemsskoler” ZBC/SOSU-Sjælland/Selandia CEU, og det
har stor betydning for netværkets fremtidige økonomi.
Kommentarer fra drøftelsen i øvrigt:
Der er en ”frygt” for, at der kommer flere VUC-udmeldinger i 2019.
Begrundelsen for at mange VUC´ere udmelder sig er, at VUC´erne ikke længere bruger Ennova, men i stedet vælger andre eksterne leverandører der
f.eks. kan køre professionel kapital til MTUer.
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Vi skal være opsøgende på, hvad VUC´erne vil, og hvad de tænker ift.
deres medlemskab i løbet af efteråret 2018.
Konklusion: Dette punkt tages op igen ved det først styregruppemøde i
foråret efter Årsmøde.
VUC-Lederforeningen har årsmøde den 24. – 25. april – og her skal vi
måske være repræsenteret og gøre opmærksom på ESB-netværket.
Der er mange andre af medlemsskolerne, der vælger andre eksterne leverandører til trivselsundersøgelserne, da benchmarking ikke længere er
en prioritet for skolerne.
Vi skal også være opmærksomme på, at der er forskellige leverandører
ift. skolernes administrative systemer – hvorfor der kan komme andre
leverandører i spil til blandt andet workshops mv., hvor det har været
Uddata, der har været repræsenteret.
Konklusion: Vi skal finde ud af, hvad det er der binder os sammen som
netværk, udover eksterne leverandører, benchmarking mv.
Styregrupperunde på hvor man står i forhold til brug af/fravalg af Ennova:
SOSU Herning: Det har overordnet været et spørgsmål om økonomi.
Skolen har valgt @venquest. Deres nye platform har mange nye kvaliteter.
ZBC: Det har overordnet været et spørgsmål om økonomi. Udover det
har nogle stillet spørgsmål til Ennovas statistiske beregninger. Har valgt
Aspekt til ETU og VTU. Andre leverandører får også udviklet platforme,
så skolerne kan bruge disse. Der er ingen loyalitet ift. leverandører. Har
også haft overvejelser om selv at indsamle data.
CELF: Hvis man skulle fravælge Ennova ville det være pga. økonomi –
men problemstillingen pt. er, at ingen på skolen kan samle data ind. Der
er også set på kvaliteten af rapporter og personalemæssige ressourcer.
Herningsholm: Bruger Ennova til ETU og VTU. Vil evaluere processen vedr.
ETU senere, når den nye platform for alvor er taget i brug af skolens ledere og
chefer. Evalueres ift. økonomi og funktionalitet: det nye dashboard, den løbende rapportering samt platformens handlingsplan, som umiddelbart er et
godt værktøj.

•

SOSU C: Har brugt Ennova siden 2009 – og ledelsen er glade for produktet. Der er en fin kontakt til Ennova, men det opleves som om, at der er
bruges flere ressourcer ifm. dataindsamlingen end tidligere. Det kunne
være dejligt at være ”tættere på” arbejdsprocessen.
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VUC Roskilde: ETU køres via ETUGYM.dk @venquest og dette har været
et spørgsmål om økonomi – MTU: er kørt vhja professionel kapital, som
var et ønske fra medarbejderne og som blev imødekommet fra bestyrelsen for skolen.
Roskilde TS: Bruger Ennova til både MTU, ETU og VTU. Næste år køres
MTU måske gennem som professionel kapital. Er meget tilfreds med
samarbejdet med Ennova, men økonomien er en udfordring, når skolerne skal spare. ETU-online platformen har ikke været en succes, og der
er efterfølgende bestilt mange flere rapporter i år end tidligere.
Konklusion:
Det aftales, at der skal tilføjes spørgsmål omkring leverandør i spørgeskemaundersøgelsen til medlemsskolerne mhp. opsamling og drøftelse
på Årsmøde 2018.
ESB-sekretariatet arbejder videre med dette sammen med KBI.

•

Økonomisk oversigt 31/12-17 og regnskab17/budget18 samt Kontingentændring mhp. virkning fra 2019 (udsendes til skolerne i god tid op til Årsmøde
2018)
• Blev gennemgået og drøftet.
• Ift. oplægsholdere skal der hver gang forhandles pris (bl.a. med EVA,
som måske også har en interesse i at få deres budskaber ud).
Konklusion: Ift. ovenstående punkt ”langsigtet økonomi” blev det konkluderet, at der nedsættes en ”tænketank” repræsenteret ved Lea Bergstedt, Roskilde TS, Mads Mide Michelsen, SOSU-Herning og Sanne Sandal, ZBC og ESB-sekretariatet, som udarbejder forskellige ”økonomiske
scenarier” til fremlæggelse på Årsmøde 2018, blandt andet indeholdende oplæg til budget 2018 og budget 2019, hvor en kontingentstigning indregnes og der tages højde for flere VUC-udmeldelser.
Der aftales møde i ”tænketanken” den 6. februar 2018 kl. 10-14 – mødet afholdes i Odense. Inden mødet arbejder ESH/LAP videre med oplægget til budget18/regnskab17, som er fremsendt fra ZBC til styregruppens møde i dag.
• Status på medlemskab – herunder VUC: Der er pt. 54 medlemsskoler hvoraf
11 er VUC´ere.
3. Kort runde fra skolerne EUD/VUC
• Roskilde TS: Der arbejdes HPØG. ETU og VTU har en høj svarprocent, og Lea
får en del henvendelser fra andre skoler omkring dette. Der arbejdes også
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med undervisningsevaluering. Lea deler gerne sine erfaringer både fra gymnasiet/EUD-området. Der er også gang i mange udviklingsprojekter. Desværre er skolen også i gang med besparelser bla. ved personalereduktioner.
Skolen afventer UVMs undersøgelse ift. ETU/gym, som var planlagt til gennemførelse i uge 5-7.
VUC Roskilde: Også klar til gennemførelse af ETU/gym, men er også i venteposition. Undersøgelsen var planlagt til gennemførsel i uge 5-7. Den forberedende grunduddannelse (FGU) fylder rigtig meget i øjeblikket, ligesom der
er meget fokus på persondataforordningen.
SOSU C: HPØG er ved at være færdig. Har haft et interessant og anderledes
forløb med ministeriets læringskonsulenter, som har været på skolen 4
gange. Screenet igen ift. frafald. Skal i gang med MTU-2018.
Herningsholm: DM i SKILLS kommer til Herning i uge 3. Der er fokus på mål 1
og der laves nye introduktionsforløb.
CELF: Var også klar ift. ETU/gym – men skolen er nu også i venteposition. Arbejdet med HPØG er igangsat men HBNIs opgave er denne gang en mere koordinerende funktion. Hver afdeling skal udarbejde deres egen HPØG – og
herefter samler HBNI.
ZBC: ETU/gym var planlagt til gennemførelse i uge 2-6 – og skolen afventer
ministeriets undersøgelse. HPØG er færdig, og har været en ”sjov proces”,
da det har været 3 fusionerede skoler. Der skal gang i undervisningsevalueringen. Er udtaget til screening ift. frafald.
SOSU Herning: Mads er blevet international koordinator ift. ERASMUS+ og
er også involveret i arbejdet med de nye administrative systemer. ETU er
gennemført med ny leverandør (@venquest), og det er gået fint dog med
nogle ”små knaster” hen ad vejen. Kommunerne ønsker at give SOSU-hjælpereuddannelse til assistenter, og ansætter derfor hjælpere, som giver problemer ift. GF2.
Årsmøde 2018 – planlægning og klargøring (evt. styregruppemøde op til) –
herunder kontingent, oplægsholder, hvem modtager genvalg til styregruppen? mv.
Kontingent: Se under økonomi.
Program: ESH har udarbejdet oplæg til årsmødeprogram. DEG-L har nedsat
et ”Udsynsforum” om erhvervsuddannelsernes og erhvervsskolernes arbejde med fremtidens kompetencebehov http://deg.dk/aktuelt/fokus/udsynsforum/ og ESH arbejder med oplægsholder (forsøger at få Peter Amstrup, direktør på Rybners, der repræsenterer DEG-L i forummet). Endvidere
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er der lavet aftale med Simon Fuglsang Østergaard, Instituttet for Fremtidsforskning. ESH arbejder videre med årsmødeprogrammet, som skal udsendes hurtigst muligt.
Genvalg til styregruppen: Alle styregruppemedlemmer som er på valg 2018
modtager genvalg.
Den nedsatte ”tænketank” jf. punkt omkring økonomi, drøfter og udarbejder oplæg til den fremtidige styregruppesammensætning mhp. fremlæggelse på Årsmøde 2018.

4. Endelig ”round-up” på missions-/visionsformuleringer:
Styregruppen beslutter, at nedenstående mission og vision er oplægget til Årsmøde
2018, hvor forsamlingen skal godkende.
Mission: ESB-netværket bidrager til at igangsætte og styrke kvalitetsudvikling og
kvalitetssikring af uddannelserne på medlemsskolerne gennem samarbejde og videndeling.
Vision: ESB-netværket er et proaktivt, professionelt og effektivt netværk, der tager
initiativ og leverer inspiration og udveksler metoder og resultater til medlemsskolernes kvalitetsarbejde.
5. Orientering/status og drøftelse
• Kommende møde med UB (indhold, form, dato)
• Styregruppen beslutter, at mødet med UB udsættes til efter Årsmøde 2018.
• SOSU-konference 1. marts 2018
o Orientering fra arbejdsgruppens møder: Arbejdsgruppen har bestået af
Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg, Ole Roemer, SOSU C og Merete Lerche,
ZBC Velfærd.
o ESH præsenterede programmet, som er udsendt – og der er tilmeldt 92
deltagere pt.
o Det overvejes efter konferencen, om der kan afholdes en lignende konference inden for EUD-området på det tekniske-/merkantile område.
6. Spørgerammer/evalueringer herunder:
• Udsættelse af ETU/gym (brev fra UVM): UVM har udsendt brev om udsættelse af ETU/gym – udsættelsen kommer også til at gælde for EUD-området.
• Det forventes, at svarskalaen på ETU/gym bliver den samme som på EUDområdet
• ETU–tilvalg: Der er udarbejdet en digitaliseringsspørgeramme sammen med
UB og DEG-L, som kan vælges til ETU-spørgerammen.
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MTU-status: 3 skoler er tilmeldt: SOSU C, Hotel & Restaurantskolen og Aarhus Tech.

7. Temadage
• Status på evaluering af temadag/workshop i 2017
• Drøftelse af om der skal afholdes workshop for nye medarbejdere – eksempelvis med Uddata. Vi afventer dette ift. hvad der kommer af nye eksterne
leverandører på det administrative område.
• Temadage i 2018 – indhold/datoer
• Evt. ”spejle” temadagen den 9/11 om gymnasiereformen til EUD-området.
Der har været mange positive tilbagemeldinger på denne temadag.
• Når den nedsatte arbejdsgruppe (Ole, Kristina og Heidi) har udarbejdet et
oplæg om kvalitative opfølgningsprocesser på ETU/MTU/VTU kan det evt.
være relevant, at der afholdes en temadag med dette emne.
• Der kan komme flere emner til temadage på Årsmøde 2018.
8. Status på medlemsundersøgelse – opfølgning/tiltag
• Vi afventer resultatet og en tilbagemelding fra KBI, og om der har været
flere respondenter.
• Medlemsundersøgelsen skal udsendes igen, og der skal bl.a. stilles spørgsmål om fremtidens identitet af ESB-netværket samt om skolernes eksterne
leverandører til trivselsmålingerne.
9. Eventuelt
• Ingen bemærkninger til dette punkt.
Referent:
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Tlf. 25 15 79 09
Mail: lajla@projektcare.dk

Godkendt af ESB-styregruppen den 29. januar 2018.
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