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Januar 2017
Referat af ESB-styregruppemøde 9. januar 2017 kl. 10.00 – 15.00 på
Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
ESH bød velkommen til mødet – der er desværre 3 afbud til mødet i dag. Mødet er et ”udsat møde fra november 2016” – og dagsordenen er ændret lidt.
1. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter.
 Dagsordenen blev godkendt – uden yderligere tilføjelser.
2. ”Runde fra skolerne EUD/VUC” - drøftelse og orientering.
 Herningsholm: ETU – og VTU er afholdt – og man er nu i gang med HPØG.
 TEC: Der arbejdes med ETU- og VTU resultaterne samt HPØG.
 Aarhus Tech: Har ikke længere professionsbachelor (bygningskonstruktører). Der
er gang i EUD10.
 SOSU C: HPØG fylder meget i dagligdagen, og vi har udviklet et nyt koncept til opfølgning på ETU, som skal igangsættes her i starten af 2017.
Endvidere træder de nye SOSU-uddannelser i kraft også i starten af 2017, hvor
dimensioneringen og tilrettelæggelsen er anderledes end tidligere.
 VUC Vestegnen: 3 ting fylder: 1. HF-reform der giver andet fagudbud og et uvist
søgemønster; 2. økonomi, hvor VUC er den sektor der er hårdest ramt på de rene
taxameter-nedsættelser; 3. erhvervsskoler er blevet mere direkte konkurrenter,
idet de søger om både AVU- og HF-udbud.
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3. Nyt fra DEG-L (Danske Erhvervsskoler og Gymnasier – Lederne) – herunder:
Status DEG-L – og ESB/UBs tilknytning
 Der er ikke meget nyt. ESB og UB rykker for at få en kontakt til de kvalitetsansvarlige i foreningens forskellige udvalg. Det er ikke lykkedes på alle områder – undtaget til EUD-udvalget, hvor Thøger Kyvsgaard er kvalitetskoordinator. Der er således ikke så tæt et samarbejde med lederforeningen længere.
 KBI orienterer om, at TECs vicedirektør Morten Emborg gerne vil bringe problematikker vedr. HPØG, Datavarehus, ETU, VTU og data generelt, videre i EUD-kvalitetsudvalget, da der pt. er store forskelle i data fra Datavarehuset og skolernes
egne data, og det er ikke hensigtsmæssigt. ESH foreslår, at der istandsættes et
møde mellem Morten Emborg, Thøger Kyvsgaard og evt. ESB/UB.
4. STUK/STIL: Temadage om HPØG, herunder inspirationsmaterialer.
 Blandt flere udvalgte skoler havde TEC et evalueringsmøde i sommers vedrørende
håndtering af ekstern og intern data/statistik – her var det Rambøll, der har repræsenteret STUK/STIL. Rambøll har udarbejdet en todelt afrapportering til
STUK/STIL: Et værktøj til skolerne, til bedre vejledning i forbindelse med Datavarehuset samt en opsamling til ministeriet vedrørende problematikker på de skoler,
som har været med i evalueringen.
5. VIS Kvalitet – AMU/ny spørgeramme v/Mia Rasmussen
http://www.viskvalitet.dk/uvm/web.pages.WebFrontpage
 MR gennemgik de nye spørgerammer. Der er forskellige opfattelser af, om det
nye skema er godt/dårligt, og hvordan det er for skolerne at følge op på besvarelserne.
 Hvis netværkets skal tage AMU/VIS Kvalitet op, skal det undersøges, hvor stor interesse, der er fra medlemsskolerne.

6. Spørgerammer
 ETU – orientering fra arbejdsgruppen ETU-onlinerapportering / Dashboard – 14.
november
 Der er nedsat en arbejds-/udviklingsgruppe. Ennova afholder 3. møde, som en
interviewrunde med arbejdsgruppedeltagerne den 17.-18. januar på baggrund
af det 2. møde. 4. møde er foreløbig aftalt til den 20. februar 2017 – men endelig afklaring afventer fra Ennova.
 VUC´erne er også interesseret ift. Dashboard med det gymnasiale spørgeskema.
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VTU – orientering fra arbejdsgruppen VTU-følgegruppen – 15. februar 2017
 Mødet er planlagt som en evaluering af VTU-2016.



MTU – orientering fra arbejdsgruppen MTU/APV – 3. november samt kommende
møde 11.01. - Anonymitets/ikke-anonymitets-problematik på Fysisk-apv-delen!
 Der har været afholdt 2 møder på tværs af sektorer i netværket. Ennova og
nogle af medlemsskolerne foreslår, at den fysiske APV ikke skal være anonym,
da man så har lettere mulighed for opfølgning hos den enkelte medarbejder,
men pt. er det uvist om der kan opnås enighed om denne problemstilling. Vil
blive drøftet og afgjort på mødet 11.01.
 Mange VUC´ere har givet udtryk for, at man vælger Tage Søndergaards koncept ”Professionel kapital”, da sektoren generelt ikke har været tilfreds med
den ”gamle MTU-undersøgelse”. Sektoren kender ikke det nye MTU-koncept,
og derfor er det svært at sælge til sektoren. Tue Sandagerhage vil på repræsentantskabsmøde i VUC-lederforeningen den 26.-27. januar plædere for den nye
MTU-spørgeramme/koncept. Men det kan være vanskeligt, da der ikke er en
færdig spørgeramme/system at præsentere.
 Det aftales, at problemstillingen tages op til næste udviklingsmøde den 11/12017, hvor Ennova spørges om MTU-tilmeldingsfristen/måleperioden for
VUC´erne kan have en anden periode end EUD-skolerne, da MTU-tilmeldingsfristen allerede er den 21. januar 2016.

7. Økonomi
 Økonomisk oversigt pr. december 2016 og budget 2017
 LAP gennemgik økonomisk oversigt pr. 31/12-2017 – og det foreløbige regnskab2016 og budget2017. Styregruppen godkendte det fremlagte – men afventer det endelige regnskab2016/budget2017, som skal fremlægges på Årsmøde
til marts.
 Drøftelse af kontingentstørrelse/overskud (fra sidste møde) / Hvad skal evt. overskud gå til (til fordel for alle medlemsskoler)?
 Da ESB-netværket ikke hvert år genererer et overskud og budgettet for 2017
kun udviser et beskedent overskud udgik disse punkter.
8. Årshjul – 2017 aktiviteter
 ESH gennemgik årshjul – og styregruppen opfordres til at melde ind med arrangementer, som kan være relevante for medlemsskolerne.
9. Årsmøde 2017
 Indhold/tema (strategidiskussion og oplægsholder m. efterfølgende debat) / Afholdelsesform (Intern/ekstern del, tidsplacering m.m.) - forslag til program fra sekretariatet præsenteres og diskuteres på mødet!
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 ESH gennemgik oplæg til Årsmødeprogram – hvor der bl.a. sættes et punkt på
programmet, som omhandler en drøftelse af ”ESB-netværket i fremtiden –
hvor vil vi hen?” (jf. styregruppens strategidiskussioner). Netværket har brug at
høre, hvordan medlemsskolerne ser på netværket i fremtiden, hvilke aktiviteter man ønsker mv.
 Der er lavet en foreløbig aftale med ekstern oplægsholder med et oplæg om
”E-læring – et kritisk blik?” – Denne aftale kan ændres endnu!
Kommentarer fra styregruppen:
 Det vil være hensigtsmæssigt at få en ekstern facilitator til at facilitere punktet
”ESB-netværket i fremtiden – hvor vil vi hen?”, og måske have et oplæg over
middag i tråd med dette – evt. om kvalitetsarbejde på medlemsskolerne.
 Styregruppen er enige om, at det er vigtigt, at ”Kvalitet” kommer på programmet.
 Den kommende gymnasiereform kunne også være et tema, og hvilke kvalitetsindikatorer, der kommer til at knytte sig reformen.
 Rambøll, evt. Jacob Sønderskov foreslås som facilitator.
Aftale
 Det aftales, at styregruppen sender et par stikord til ESH som arbejdsgrundlag
for ekstern oplægsholder og ESH.

10. Temadage i 2016 & 2017 (herunder ESB/UB-aftaler)
Drøftelse/status/orientering om afholdte og kommende temamøder.
a) Opsamling på 10. november – Kvalitetsindikatorer / Datavarehuset
 Der var 44 deltagere til temadagen – generelt en god opfattelse af dagen,
der var en imødekommende stemning både fra skolernes og ministeriets
side.
b) Temadage 2017 – datoer og temaer
Følgende temaer blev drøftet:
 Kvalitetsarbejde i fokus ifm. Gymnasiereformen – ESH undersøger i ministeriet, hvornår det kan være hensigtsmæssigt at afholde en temadag ift. hvor
langt man er med udarbejdelse af kvalitetsmål, -krav m.v.
 VUC: Kvalitetsledelse – ”tag din leder med”
 Indsatsteori, forandringsteori virkningseffekt, opfølgning – ift. de fire klare
mål – evt. Marie Rye Dahl, som oplægsholder (november)
 ”Hvordan bliver godt kvalitetsarbejde omdannet til god undervisning” –
herunder dokumentation af UV-planer, Lokale Uddannelses Planer (LUP).
Følgende datoer blev aftalt til afholdelse af temadage: 24/5 – 6/9 – 9/11
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c)

Stillingtagen til behov for ny workshop med Uddata i januar/februar 2017.
(Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe)
 Tages op igen til efteråret – måske i forbindelse med næste HPØG –– eller
sammen med temadagen om indsatsteori.

Følgende blev foreslået som ”Hands-on-dage”:
 Info-dag med Ennova ift. de nye Dashboard
11. Øvrige aktiviteter:
a) VUC-lederforeningen 23. november 2016 – (VUC-problematik om udfordring af
ESB-tilhørsforhold)
 ESH & TS orienterede om mødet med VUC-lederforeningen, som forudser,
at tilknytningen til ESB-netværket ”sættes under pres”, da mange VUC´ere
er nødsaget til at vurdere ressourceforbruget.
 Dels kigger sektoren på samarbejdspartnerne, og på sigt oparbejder sektoren måske et tættere samarbejde med gymnasiale netværk, hvor erhvervsskolerne i højere grad er blevet konkurrenter.
 Måske skal der kigges på et ”stærkere ledelsesfokus”, da VUC´erne ikke på
den måde har kvalitetsmedarbejdere.
b) SOSU-lederforeningen 30. november 2016
 Pga. sygdom blev mødet den 30/11 aflyst.
 Følgende nye datoer blev aftalt til: 8/2 og den 10/2. ESH aftaler med SOSUlederforeningen.
c)

ETU/VTU-præsentationsmøde den 19. december 2016
 35 deltog i mødet.
 ETU: Underviseren er den primære drivkraft bag elevtrivslen – respekt og
ansvar fylder mest i forhold til elevtrivslen. Der ses en styrkelse af tilfredsheden.
 EUD: generel styrkelse af undervisningen – flere stigninger
 SOSU: overvejende status quo
 VTU: den højeste VTU-svarprocent nogensinde, skolernes indsats på gennemførelsen af dataindsamlingen har været meget succesfuld.

d) ETU-VUC-præsentationsmøde 23. januar 2017
 Pt. er 3 VUC-skoler tilmeldt. Der er sendt reminder ud med anbefaling om,
at der minimum skal være repræsenteret 6 skoler ift. ERFA og dialog skolerne imellem.
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12. Nyt fra sekretariatet
 Der er 5 skoler, der har udmeldt sig pr. 31/12-2016 – og derfor er medlemstallet
nu 65 skoler.
 SOSU Silkeborg og SOSU Aarhus har fusioneret og er nu blevet til SOSU Østjylland.
 Kursus Datavarehus: UVM har udsendt invitation til kursus i Datavarehus. Det aftales, ESB-sekretariatet udsender til medlemsskolerne, da det er usikkert om alle
medlemsskoler har set invitationen.
13. Eventuelt
 Ingen bemærkninger.

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

Godkendt af ESB-styregruppen den: 18. januar 2017
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