Deltagere:
 ESB-netværkets styregruppe
o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN)
o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA)
o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN)
o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA)
o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS)
 ESB-sekretariatet
o Ebbe S. Hargbøl (ESH)
o Lajla Pedersen (LAP)
 Afbud
o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR)
o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY)

Januar 2015

Referat af ESB-styregruppemøde 26. januar 2015 kl. 10.00 – 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem
og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ
1. Velkomst v/ ESH
 ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 – og mødet er desuden det sidste
inden årskonferencen den 5. marts 2015.
2. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af punkter
 ESH orienterede om tilføjede punkter – dels under pkt. 3 og 6. Dagsorden med tilføjelser
blev godkendt.
3. Økonomi (pr. 31. december 2014)
 Regnskab 2014
 Styregruppen godkendte regnskabet for 2014 med få ændringer.
 Budget 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015)
 Budget 2015 blev godkendt med få ændringer.
 Betaling for temadage/konferencer mv.
Styregruppen besluttede følgende:
Afhængigt af prisen på oplægsholdere til en temadag/konference – er det op til ESBsekretariatet at fastsætte en pris inden for følgende interval:
 kr. 500,- og op til kr. 800,- for temadage/konferencer
 kr. 400,- for de faste møde (ETU, MTU mv.)

v

ESB-SEKRETARIAT * /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1

4. Årlig temakonference – herunder
 Valg til styregruppen/FU

 YA og MS ønsker ikke genvalg – og der skal derfor findes to nye kandidater samt suppleanter til både SOSU, teknisk/merkantil og VUC.
 Sekretariatet har udsendt opfordring til medlemsskolerne for at finde eventuelle nye kandidater.
 Specialundervisningsinstitutioner er ikke repræsenteret i styregruppen. Det aftales derfor,
at ESH kontakter specialundervisningsinstitutionerne for at opfordre til, at de benytter deres legitime plads i styregruppen. Samarbejdet mellem erhvervsskolerne og specialskolerne bliver særligt aktuelt ift. den kommende EUD-reform, hvor alle institutioner skal samarbejde på flere niveauer end tidligere.
ESH hører samtidig specialskolerne – hvis ikke de ønsker eller formår at besætte deres
plads i styregruppen – deres holdning til, at deres plads går på skift mellem de andre skoleformer. (Skal tiltrædes af årsmødet i marts!)
 Kontingentfastsættelse for 2015/2016
 Det besluttes, at styregruppen vil anbefale til årskonference, at ESB-kontingentet forbliver uændret i 2015/2016.
 Revision af retningslinjer – herunder
 Det blev besluttet, at den nye ESB-styregruppe, som sammensættes til årskonferencen
og ESB-sekretariatet i løbet af de kommende måneder skal udarbejde et forslag til revision af retningslinjer. Der lægges op til at ændre ESB-retningslinjerne til ”formelle vedtægter” – herunder bl.a. skolesammensætning i styregruppen/FU.
 Foreløbige tilkendegivelser på deltagelse i program.
 UVM kommer og holder oplæg/orienterer om de fire klare mål ift. kvalitetsarbejdet i
EUD-reformen. K&T holder oplæg om dialogbaseret tilsyn og tilsynsplan 2014/2015.
 Der mangler en oplægsholder til programmet – og følgende forslag blev nævnt:
 Evt. oplæg om EQUAVET
 DEA – generation next
 Livsfarlig ledelse, Christian Ørsted
 Svend Brinkmann (SB)– ”Stå fast” – et opgør med tidens udviklingstvang –
Det blev aftalt, at ESH kontakter Svend Brinkmann med henblik på oplæg til årskonference/årsmøde.
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5. EUD-reform
a) Seneste nyt fra DE-Ls Effekt- og Evalueringsudvalg (EEU) og samarbejdet med UVM
– v/ ESH
 Der er udarbejdet en folder om reformimplementering til skolebestyrelsers arbejde.
 Ekspertgruppen er i gang med arbejdet om den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse. Referencegruppen (som består af interesseorganisationer og repræsentanter for de to kvalitetsnetværk) er indkaldt til møde den 6. februar – for at blive
orienteret om ekspertgruppens arbejde.
 Effekt og evalueringsudvalget har møde igen den 3. marts.
b) Status på skolernes arbejde i reformudviklingen
På forskellig vis er der store udfordringer på skolerne ifm. EUD-reformen - nedenstående er korte kommentarer fra styregruppen:

 Reformarbejdet er i gang – det er en stor forandring for SOSU-skolerne at gå fra at
være overvejende ”voksenuddannelse” til en ungeuddannelse.
 Dimensioneringsaftale-/ramme er opløst – og der er et forhandlingsarbejde i gang
med KL.
 De tosprogede elever er en udfordring ift. reformen, da de skal have 02 i dansk for
at blive optaget og skal optages på GF2. Tidligere har der været specielle 40-ugers
forløb til de tosprogede elever. Grundforløb kan ikke længere ”øremærkes” til tosprogede elever.
 På SDE arbejdes der meget med KPI’er i forhold til reformens fire mål. KPI’er bliver
formentlig også omdrejningspunktet for selvevaluering på SDE.
 HPØG – skolerne afventer udsendelse af skabelon, som er varslet til at komme ultimo februar.
 Læringskonsulent kurser (Skoleudvikling i Praksis, SIP)– ingen af styregruppens
medlemmer har deltaget i kurserne – men på foreløbige meldinger fra flere deltagere vurderer man, at kurserne ikke har været særlige gode eller relevante.
6. Trivselsundersøgelser spørgerammer
a) ETU – kravspecifikationer
 På baggrund af et kursus hos Rambøll om Quick Quest+ har YA drøftet nye kravspecifikationer, så det blev lettere for skolerne at importere filer i Survey Xact.
 Ennova har ovenstående i deres ”log” til ETU-2015
 LAP har undersøgt hos Ennova, hvor mange skoler, der selv indsamler data.
Ud af de 55 medlemsskoler der har været med i ETU2014, har 24 af dem selv indsamlet data, mens de resterende 31 har samlet data ind via Ennova. Det er primært erhvervsskolerne, der samler ind selv, mens de fleste SOSU og VUC skoler/centre samler ind via Ennova.
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b) ETU – ændring vedr. APV – mail fra Pernille Damgaard, SDE
 ETU-spørgerammen påtænkes at blive revideret så snart der ligger en klar
udmelding fra UVM om rammer for og indhold i en obligatorisk/central
ETU. En udmelding ligger formentlig klar inden sommerferien, og det aftales, at ESB-sekretariatet indkalder en ETU-arbejdsgruppe til et møde, når de
centrale krav ligger klar.
c) Orientering om / drøftelse af ny ETU ny prismodel (rabatter) for skoler, der bestiller
mange afdelingsrapporter.
 ESH har drøftet ovenstående med Ennova, der gerne vil se på muligheden i løbet
af foråret.
 Gymnasievejledningsspørgerammen (som frivilligt tillægsmodul til ETUen) er ved
at være ”på trapperne”.
7. Status på temadage og orientering om/opsamling på andre arrangementer:
a) Effektive møder 24.03.
 Temadag – hvor UddannelsesBenchmark inviteres – der er en udgift på kr.
24.050,- til oplægsholder – programmet er næsten færdigt og udsendes hurtigst
muligt.
b) Arbejdsgruppe om SKP-center-evalueringer 13.01.
 Der var meget videndeling på mødet – men der var ikke basis for at udarbejde en
fælles ESB-/UB-spørgeramme til ETU på SKP. Der kommer en rapport fra EVA i maj
2015 om evalueringen SKP-centrene.
 Konklusionen fra mødet var, at SKP-centrene opfordrer til/ønsker, at EVA afholder
en konference, når deres rapport er offentliggjort, og orienterer om resultaterne.
Flere skoler er villige til at stille op med workshops.
 Praktikplads-potentiale og benchmarking af erhvervsskolerne (se især kapitel 4.0:
”Benchmarking af skoler”)
c) AMU-audit-konference 14.01.
 Der er mange teknisk- og merkantile skoler, der er indgået i auditfællesskaber lokalt eller regionalt.
 K&T fremlagde, hvor mange og hvilke tilsynssager, der har været i 2014 (Sagerne
er færre og ’mindre’ end i 2013).
 VTU-spørgerammen kan evt. tilpasses som ramme for virksomhedstilfredsmålingerne på AMU. (Revision af ’Vis kvalitet’).
 Der er nye reviderede AMU-tjeklister – disse er godkendt/verificeret af K&T.
 Samarbejde under VEU-centre fungerer tilfredsstillende – og deltagerne er begyndt at bruge hinanden og udveksler erfaringer og viden.
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 Fine oplæg og godt at UVM var repræsenteret.
d) ETU-opfølgning /oplæg af Poul Aarøe Pedersen 21.01.
 Meget fin præsentation fra Ennova v. Anders Filtenborg – tog udgangspunkt i elevernes tilfredshed med feedback og sammenhænge mellem skole/praktik. En pointe i oplægget var, at en manglende feedback-kultur på skolerne som sådan også
afspejler sig i elevernes rating af spørgsmålet (AF henviste til Ennovas medarbejdertilfredsmålinger på tværs af brancher, hvor undervisningssektoren scorer lavest på medarbejdernes tilfredshed med nærmeste leders feedback på indsats
m.m.).
 Efterfølgende et ”lidt provokerende oplæg” fra Poul Aarøe Pedersen – om at den
økonomiske og kvantitative tænkning efterhånden er blevet så dominerende, at alle væsentlige
spørgsmål bliver reduceret til et spørgsmål om tal. Hvor uddannelsespolitikerne tidligere opstillede
abstrakte indholds- og læringsmål, opstiller de i dag konkrete resultatmål. Om uddannelserne er en
succes eller en fiasko, kan man tælle sig til.

 De eksterne ESB-samarbejdspartnere var inviteret – og der var repræsentation fra
Danske SOSU Skoler, DE-L og NCE/Metropol.
e) Workshopdag om UVM-databaser 28.01.
 Der er rigtig mange tilmeldinger – i alt 68 deltagere.
 Vi skal måske overveje at afholde et så stort arrangement over 2 dage, specielt
når der er tale om workshop, hvor deltagerne skal bruge pc.

8. Nyt fra sekretariatet og nyt fra medlemsskolerne
 MTU-2015 tilmeldinger pt.:
 7 VUC’ere, 6 SOSU skoler – og 14 teknisk/merkantile skoler.
 Status redelegering hjemmeside
 Redelegeringen er gået nogenlunde ”smertefrit” – der er et par enkelte features
som ikke fungerer optimalt, som i den ”gamle” version, men ellers fungerer siden
fint, og der er god support fra RedWeb.
9. Eventuelt
 Ingen bemærkninger
Referent:
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Tlf. 25 15 79 09
Mail: lajla@projektcare.dk
Godkendt af ESB-styregruppen den 30. januar 2015

v

ESB-SEKRETARIAT * /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

5

