Deltagere:
• ESB-styregruppen
o Asbjørn Kurup Christensen, SOSU Randers
o Bente Egede, EUC Sjælland
o Bo Kristiansen, SOSU Nord
o Kristina Birch, TEC
o Lea Bergstedt, Roskilde TS
o Ole Roemer, SOSU H
o Simon Ramskov, BC Syd
o Trine Kynde Hovad, Syddansk Erhvervsskole
• ESB-sekretariatet
o Ebbe S. Hargbøl
o Lajla Pedersen
• Afbud
o Marie Houmann Lyngs NEXT KBH
o Vicky E. Asmussen, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
o Hanne Fischer Boel, Kold College
o Rasmus Birch, CELF
Juni 2019
Referat af ESB-styregruppemøde den 26. juni 2019 kl. 10.00 – 15.00 (ca.) på
Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
Ebbe bød velkommen til mødet, som er det sidste inden sommerferien. Der er 4 afbud til i dag. Marie har
fået nyt job og deltager fremadrettet ikke i styregruppen.
1. Godkendelse af dagsorden, og evt. tilføjelse af nye punkter
• Ingen tilføjelser.
2. Økonomi – økonomisk oversigt pr. juni 2019
• Den økonomiske oversigt pr. 24/6-19 blev godkendt og taget til efterretning.
3. Kort runde med nyt fra skolerne
• EUC-Sjælland: Er i gang med VTU og der er brugt meget tid på VTU. Er blevet bedre til hurtigt at følge op på eventuelle problemstillinger. Ennovas nye platform mangler ”finish”, og
der er ting, der ikke er i orden. Der har været god dialog og support – men det har været
tidskrævende. Har haft tilsynsbesøg på AMU ift. E-learningskurser. Ministeriet havde varskoet om besøget og ville gerne lære mere om E-learning. Der var en god dialog.
Kort & godt ift. kvalitet på gymnasieområdet lægges på ESB-webben.
• SOSU-Randers: Er ved at have afsluttet MTU – og har fokus på igangsættelse af et nyt kvalitetssystem. Systemet skal understøtte arbejdet med kvalitet og det skal være sammenhængende på tværs af organisationen. Optaget af resultaterne fra ETU – og hvordan disse bruges lokalt. Udfordringer med frafald, og det skal afdækkes, hvorfor der er så mange der falder fra, bla. ved at interviewe ”frafaldne elever”. Der forestår fortsat et arbejde med elevernes undervisningstimer ift. tilsyn.
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TEC: Færdiggjort ETU for Praktikcentret og ligeledes afholdt VTU for EUD med ”lidt bump
på vejen”. Selvevaluering for gymnasieområdet er udarbejdet og godkendt på bestyrelsesmøde. Efterspørger hjælp til/viden om erfaringer med psykologer på erhvervsskolerne –
evt. etablering af et psykologfællesskab nogle skoler imellem. Simon orienterer om ”Fremskudt trivselsberedskab” https://www.regionsyddanmark.dk/wm509810 - et projekt i Region Syddanmark.
Business College Syd: Ifm. ETU er det kommet frem, at 1-2 elever i hver klasse angiver, at
der er dårlig social trivsel, og der har været eksempler på angivelse af ”seksuel chikane”!
Hvad skal der gøres ved dette? Er spændt på at se ministeriets tal på dette område. Undervisningsevalueringerne i klasserne er i år frivillige – alligevel er der mange undervisere, som
har foretaget evalueringen. Mange undervisere kan se værdien af evalueringen.
SOSU Nord: Fokus på fravær/frafald – og i gang med en politik for kvalitetsstrategi. Der er
gode optagelsestal på SOSU Nord.
SOSU H: Fusionen er ”landet i nogle faser”, og det er faldet på plads, hvem der har hvilke
opgaver på kvalitetsområdet. Der er fokus på frafald. Undersøgt frafaldet ved overgang fra
GF til HF, og hvilke udfordringer er der i den forbindelse. ETU-opfølgning er i gang – og der
indhentes gode ideer fra eleverne. Nyt praktikevalueringssystem er under udarbejdelse i
samarbejde med kommune/andre institutioner.
Roskilde TS: Udfordringer med VTU. Nye koncepter for undervisningsevaluering. Brobygningsaktiviteterne skal evalueres i det nye skoleår. Ifm. ansættelse af ny rektorkollega påbegyndes arbejdet med kvalitetsarbejde på gymnasieområdet. Udfordringer med elever
som ikke opfylder karaktergennemsnittet – svært at henvise til FGU, fordi de unge ikke ønsker at gå denne vej. Bekymring for de elever, som ikke kan komme ind på erhvervsskolerne. Bekymring for omlægning af kvotebetingelserne – ny regering ønsker evt. længere
kvoteudmeldinger.
FGU-institutionerne: Ebbe undersøger deres organisering – evt. kontakt til Lone Hansen
(tidligere TEC) eller Søren Elnebo Lau.
Syddansk Erhvervsskole: Er ved at planlægge VTU. Bekymring for det nye administrative system LUDUS. Arbejder med kvalitet på gymnasieområdet – hvad skal der ske efter HPØG.
Arbejder med undervisningsevaluering. Arbejder også med databaseret kommunikation –
bl.a. ift. tiltrækning af elever og fortælling af ”den gode historie”. Der skal viden om, hvor
eleverne kan komme fra.

4. Fusion med UddannelsesBenchmark
• Orientering fra fælles fusionsseminar den 6. – 7. juni 2019: Ole, Lea og Marie har repræsenteret styregruppe i ”fusionsgruppen”. Styregruppen blev orienteret om fusionsseminaret
og de drøftelser, der var mellem UB og ESB. UB havde udover Jan, Finn Arvid og Jacob tre
ekstra repræsentanter med.
• Det var et meget interessant døgn, hvor der blev taget udgangspunkt i det udarbejdede fusionsoplæg, som fusionsgruppen har udarbejdet i løbet af foråret. Økonomimodel og kommende vedtægter/retningslinjer blev drøftet.
• Konklusionen fra seminaret: UB har brug for at finde nogle intelligente løsninger på, hvordan der kan fusioneres ift. indhold og økonomi. UB har behov for mere tid. En mulig fusion
behøver ikke at være i 2020 – men nok snarere i 2021.
• Der er behov for at finde en model på, hvordan der kan tages hensyn til ”de små skoler”.
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Styregruppens konklusion efter orienteringen: ESB-netværket afventer en henvendelse fra
UB vedr. et evt. næste møde, hvortil UB må have afklaret sig internt ift. økonomimodel,
kontingentbetaling og aflønnet sekretariatsfunktion.
Trine Kynde Hovad deltager i fusionsgruppen i stedet for Marie.

5. STIL workshop i Århus vedr. fælles platform til trivselsmålinger
• Bo, Asbjørn og Lea har deltaget – og de orienterede kort om workshoppen med STIL, som
hovedsageligt handlede om, at STIL havde behov for input fra skolerne, og de var meget
åbne for skolernes forskellige forslag til en fælles platform.
• Resultatet af målingerne kommer formentlig til at ligge i Datavarehuset på holdniveau.
• STIL havde ikke forslag til, hvordan data skal bruges på strategisk niveau – men der er behov for data til bestyrelses-/direktør-/chefniveau.
• Skolerne har spurgt ind til, om de kan få data efterfølgende?
• STIL har udsendt en orienteringsskrivelse til skolerne, om et centralt værktøj til elevers besvarelser af den nationale trivselsmåling og heraf fremgår bl.a., at STIL har indgået en 1-årig
aftale med ENNOVA om indsamling af data inden STILs egen model ligger klar, og at der
ikke er mulighed for tillægsmoduler til den nationale spørgeramme men at skolerne selv
håndtere skolespecifikke spørgsmål.

6. Orientering om arbejdsgruppe til udvikling af/opsamling på datatrækbehov fra nye leverandører
(jf. Easy´s nedlæggelse)
• DXC-Ludusgruppe: Gruppen har afholdt møde den 17/6 – om nye datatræk i LUDUS. Der er
9 ESB-skoler, der har valgt at benytte LUDUS som studieadministrativt system i stedet for
EASY.
• Der blev udarbejdet en oversigt over disse skolers behov for datatræk ”Need to have”.
• Det er DXC, der står for LUDUS, men de ønsker ingen kontakt med vores lille arbejdsgruppe, da firmaet har indgået en partnerskabskontrakt med 4 erhvervsskoler m.h.p. udvikling af – i første omgang – elevadministrative datatræk. Derfor er det administrative chefer/ledere, der sidder i udviklingsgruppen. Når man er kommet godt i gang med denne del
af databehovet, kan det komme på tale, at ’bygge ovenpå’ med f.eks. kvalitetsdatabehov
og –træk.
•

Links til DXC/LUDUS og oversigt over skolernes valg af studieadministrativt system fra STIL:
https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/frit-valg-af-studieadministrative-systemer/overgange/institutioner-der-planlaegger-overgang

•
•
•
•

Orientering om/drøftelse af temadage og drøftelse af temaer
September:
Plan A:
Opfølgning på de kvalitative tiltag ud fra aftalegrundlaget om ”fra folkeskole til faglært” jf.
Marie Nørbys oplæg på Årsmøde 2019.
• Plan B følgende kan være tema, hvis ovenstående ikke lykkes:
• ”Kulegravning af kvalitetssystem”
• Hvad sker der efter HPØG?
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Afrapportering af data på flere niveauer.
Data i økonomi/controller-grupper. Data kobles til økonomi som et styringsværktøj.
Kvalitetsparadigmer – hvilke tendenser er der i fremtiden - politisk og forskningsorienteret og hvad betyder det, når pædagogikken ændres?
Links:
Der kan hentes inspiration fra nedenstående:
Bog: Når data kommer på bordet af Henrik Stockfleth Olsen
Bog: Skoleledelse med data
Peter Koudahl, VIVE
• Om styringen af erhvervsuddannelserne (objektivering)
• Forskellige perspektiver – forskellige kvalitetsparametre
• Hvad skal erhvervsuddannelserne egentlig?
• Hvordan højnes kvaliteten – for hvem?
• Hvordan konkretiseres arbejdet med kvalitet?
• Vekseluddannelse; et kvalitetsparameter?
Konklusion: ESB-sekretariatet arbejder videre med ovenstående.

7. Eventuelt og god sommer
• Ebbe orienterede om, at han stopper som ESB-konsulent med udgangen af 2019.
• AFTALE: Styregruppen aftalte, at dette drøftes på næste styregruppemøde den 17. september 2019.

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

Godkendt af ESB-styregruppen den 2. juli 2019
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