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December 2015
Referat af ESB-styregruppemøde den 9. december 2015 kl. 10.00 – 15.00 på
Syddansk Erhvervsskoles skolehjem og kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ

1. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter
 Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser.
NB! Første del af styregruppemødet er koncentreret om EUD.
2. EUD-reform – drøftelse og orientering
a) Runde fra skolerne – hvor står vi & hvad er udfordringer – korte kommentarer fra
deltagerne:
 Evaluering af reformen er igangsat ift. talentspor, optagelsessamtaler samt
evaluering af ETU-2015. Der har på en skole kun været en svarprocent på 50 %.
 På nogle medlemsskoler er der igangsat fyringsrunder – hvilket påvirker alle
medarbejdere, og på andre skoler har fyringsrunderne været gennemført i foråret og hen over sommeren.
 Mange steder er der ikke ressourcer til at løfte undervisningen på grund af fyringsrunderne. Det opleves som et stort problem.
 Grundforløb 2 elever kommer i stigende antal på en SOSU-skole – og der er rigtig mange arbejdsopgaver i den forbindelse.
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 Mange organisationer er ”rystede”, og der er usikkerhed i forhold til, om det er
slut med nedskæringer i medarbejderstaben.
 HPØG forventes at skulle kobles tættere på underviserne.
 En skole har haft tilsyn på grund af at være blandt de 10 %, som har de laveste
HTX-karakterer. Det er ikke oplevelsen, at det var et dialogbaseret tilsyn.
 Der efterspørges en beskrivelse/ et eksempel på, hvordan et tilsyn fra ministeriet ser ud. ESH efterspørger en beskrivelse fra Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet (STUK).
 Pædagogisk strategi er foldet ud – og indsatser er igangsat på forskellige områder bl.a. LUP. Det er et langt og sejt træk.
b) Nyt fra DEs Effekt- og Evalueringsudvalg (EEU)
1. ETU-status – herunder test af obligatoriske spørgerammer
 Perioden er afsluttet, og der er rapporter på vej ud til skolerne. Skolerapporten kommer inden jul.
2. VTU-status – herunder test af obligatoriske spørgerammer
 CELF, SOSU Sjælland, ESB-sekretariatet og Ennova har givet kommentarer til spørgeskematilretninger, og ESH har meldt tilbage til MBUL.
 Der er en forhåbning om, at ministeriet beslutter, at VTUundersøgelsen placeres i foråret. Vi afventer fortsat en endelig tilbagemelding herpå.
3. EEU-notat til STUK.
 ESH orienterede om notatet som EEU har sendt med kommentarer til
STUK ift. ETU og VTU. (Notatet også bragt på DEs hjemmeside)
4. Ennovas udspil ifm. efterårets ETU samt foreløbig aftale om ’ETU-dashboard’
 Dagsorden til ETU-2015 præsentationsmøde i januar 2016 er på ”trapperne”. Yvonne Andersen fra SDE har forespurgt, om det er muligt med
et ETU-dash-board, og Ennova er positiv indstillet. (Lille arbejdsgruppe
nedsættes først i det nye år).
 KBI giver tilsagn om deltagelse i arbejdsgruppen.
5. MBULs kvalitetspanel
 Seneste møde er afholdt med emnet EUV.
 Nedgang i antallet af voksne elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse – og følgende kan være løsningsforslag til at flere gennemfører:
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 RKV skal ikke være en del af uddannelsen, men en del af afklarings- og
vejleding for voksne over 25 år.
 RKV skal give merit for både praktik- og skoledelen.
 Erhvervsuddannelser for voksne skal ikke tilrettelægges som et selvstændigt ”spor”.
 Ovenstående forslag betyder evt. en ændring af lovgrundlaget.
c) Orientering om revisionsarbejdet med spørgerammer/godkendelse:
1. SKP-spørgerammen – herunder orientering fra møde i arbejdsgruppen den
5. oktober og 26. november
 Der er foreløbig afholdt to møder, og et endeligt forslag er under udarbejdelse. Næste møde afholdes den 9. februar 2016.
2. Brobygningsspørgeramme – godkendelse af styregruppen
 Styregruppen kommenterede spørgerammen – der er et par enkelte
steder, hvor der skal tilrettes. Blandt andet er spørgsmål 5 og 8 det
samme – ESH/LAP ”luser ud igen” og sender til styregruppens endelige
godkendelse.
d) Status på handlingsplan (HPØG) 2016.
 Skolerne afventer fortsat orientering fra MBUL om HPØG. Første forventelige
skabelon var fastsat til uge 41 – herefter blev det uge 46-47. ESH har igen haft
kontakt til MBUL – og fået oplyst, at skabelonen næsten ligger klar.
 Ift. bekendtgørelsen er datoen for offentliggørelse på skolernes hjemmesider
den 1. februar – se link (”Handlingsplanen godkendes af bestyrelsen og gøres
tilgængelig på skolens hjemmeside senest den 1. februar i en form, der anvises
af ministeriet”). (HPØG skal som bekendt ikke sendes til ministeriet fremover!).
 Forløbsstatistikkerne for grund- og hovedforløbet samt statistikken om overgang fra grundforløb til uddannelsesaftale, til brug for handlingsplanerne for
2015, er nu offentliggjort på ministeriets hjemmeside se: forløbsstatistik

NB! Hele styregruppen – fra ca. kl. 11.30
3. Økonomi/regnskab pr. 1. december 2015
 Regnskabet blev godkendt.
 Ifm. udsendelse af kontingentopkrævning for 2016 – har ESB-sekretariatet modtaget udmeldelse fra et par medlemsskoler (én teknisk/merkantil og et VUC).
 Der var enighed i styregruppen om, at det er vigtigt for ESB-netværket at få tilbagemeldinger på, hvorfor der sker udmeldelse fra medlemsskolerne, så disse kan
bruges konstruktivt fremadrettet.
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4. ESB-netværkets retningslinjer – sidste godkendelse inden Årsmøde 2016
 Retningslinjer blev godkendt med et par enkelte rettelser. ESH/LAP foretager en
sidste gennemgang. Der var enighed om, kun at udsende den reviderede udgave til
Årsmøde 2016, og hvis medlemsskolerne ønsker at se ændringerne, kan ”de gamle
retningslinjer” ses på hjemmesiden.
5. Årshjul – 2015/2016 aktiviteter
 ESH fremlagde det ajourførte Årshjul 2015.
a) Temadage i 2015
Orientering og status om afholdte og kommende temamøder
a) 10. november: ”Effektiv kommunikation” – der var 12 deltagere – og et fint oplæg fra Lars Munch fra Attractor. Deltagerne havde ”hjemmefra” fundet forskellige cases, som der blev taget udgangspunkt i. Alt i alt en rigtig god og informativ dag, hvor deltagerne fik brugbare værktøjer med hjem.
Øvrige aktiviteter – orientering fra:
b) Workshopdage Uddata – meningen var, at programmet skulle være ens på de
to dage, men erfaringer fra den første dag gjorde, at programmet blev ændret
til dag 2.
32 deltagere deltog den 1. oktober, men der manglede data fra ministeriet, ligesom ministeriet ikke kunne afse repræsentation på dagen.
Der var færre deltagere den 24. oktober – 13 i alt – Jes Barkler fra Uddata
fremlagde eksempler, som deltagerne kunne arbejde med. Dag 2 var rigtig
brugbar ift. de Z-udskrifter, der blev fremlagt.
 Forslag fra KB om, at styregruppen kan specificere/udarbejde en oversigt over, hvilke udtræk/indikatorer, der knytter sig til ’de 4 klare mål’
ligesom man kan anbefale træk ift. skolernes egne behov. Styregruppen ser på dette forslag, når Datavarehuset indeholder indikatorer på
’de 4 klare mål’.
 Fremtidige workshopdage ift. udtræk skal måske opdeles i ”begyndere/øvede” i forhold til Excel.
 Det aftales at, MR, SS, HBNI og ESB-sekretariatet i fællesskab udarbejder en kommende dagsorden til en workshopdag med træk i Uddata,
da det er vigtigt at ”hands on”-personer er med i planlægningen af
programmet.


v

Møde med VUC-lederforeningen – 8. oktober 2015 – PA, SG og ESBsekretariatet deltog i mødet. Fra lederforeningen deltog konsulent Jonas Ring Madsen.
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Foreningen var på daværende tidspunkt afventende i forhold til økonomiske spørgsmål bl.a. i forhold til fjernundervisningen, som har betalt for en stor del af EUD-reformimplementeringen. Fjernundervisningstaxametret er beskåret med 1/3-del.
Der er en ny organisationsform på vej i lederforeningen.

Interessepunkter mellem lederforeningen og netværket:
 Best practise på fjernundervisning, opfølgning på MTU og metoder.
 Fokus på VUC på styregruppens strategidag.
 ESH har deltaget på en konference inden for VUC-området med pædagogisk ledelse som fokus – dette drøftes også på strategidagen.
c) Møde med Danske SOSU-skoler – 25. november 2015 – SS, PM, OR og ESBsekretariatet deltog sammen med Michael Esmann.
Vi mangler at få en tilbagemelding og godkendelse af opsamlingen fra mødet,
inden det udsendes til SOSU-skolerne. Der er blandt andet tvivl om spørgsmålet om udbud ift. ejede/lejede lokaler. Følgende emner blev drøftet:
 Færre elever på hovedforløbene
 To separate uddannelser – ”hjælper og assistent”
 Der ses på private udbydere ift. praktikpladser – blandt andet Falck.
 Udveksling af ministerielle krav til måltal, som skolerne arbejder efter.
 AC-kvalitetsarbejdsgruppe inden for SOSU, hvor blandt andet styregruppens styregrupperepræsentanter deltager. Det er en meget ”praktisk og fag-faglig arbejdsgruppe”.
b) Temadage i 2016 (herunder ESB/UB-aftaler)
a) 2. februar – Samspillet ml. undervisningsevaluering og MUS, ETU og kollegial
supervision (m. UddannelsesBenchmark)
 Der er udsendt flyer med formål, og der er allerede et par tilmeldinger
til dagen. Jan Christensen (JC) - UddannelsesBenchmark finder skolerepræsentant fra det teknisk-/merkantile område, som arbejder strategisk med undervisningsevaluering – og ESH finder en skolerepræsentant fra enten SOSU/VUC, og det aftales at ESH hører om SG vil holde
oplæg fra VUC-området.
 Endvidere arbejdes der foreløbigt på, at få Tue Vinther-Jørgensen
(EVA) og Lars Qvortrup (Aalborg Universitet) på programmet.
b) 11. maj – Pædagogisk ledelse (m. UddannelsesBenchmark)
 Oplægsholdere er ikke på plads, men ESH arbejder videre hermed.
Bl.a. er adjunkt og Phd. Lea Lund (DPU/Aarhus Universitet) bragt i spil.
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c)

25. august – Erfaringer med central, obligatorisk ETU (m. UddannelsesBenchmark)
 ESH/JC foreslår at temaet står åbent, da evaluering af central ETU ikke
er relevant i august, men har fundet sted i løbet af foråret.
d) November – tema og dato ikke fastlagt
Øvrige aktiviteter:
a) Datofastsættelse for opfølgning på Workshopdag Uddata med relation til Datavarehus
 Det aftales, at dato fastsættes på strategidagen den 21. januar 2016.
b) 21. januar – ESB-styregruppe strategidag
 Det besluttes, at strategidagen afholdes på VUC Odense – PA kontakter LAP
med adresse/mødelokale – og der vil være en rundvisning i de nye lokaler.
Dagsordenpunkter er foreløbigt:
 Opfølgning på ”Strategipapir”
 VUC-skolerne i fokus
 Bengt Gringer blev nævnt som et indslag på strategidagen i forhold til temaet ”at indgå i netværk og hvordan netværk kan bruges” og hvis muligt
specifik strategiudvikling af ESB-netværket.
 ESH kontakter Bengt Gringer – og laver udkast til program.
 Planlægning af Årsmøde 2016
c) 27. januar – ETU-2015 præsentationsmøde – programmet er under udarbejdelse
sammen med Ennova. En repræsentant fra PASS og Anne Weber, Facilitator samt
ESB-samarbejdspartnere inviteres.
d) 25. februar – Styregruppen besluttede, at workshopdagens tema skal være ”Fra tal
til trivsel (indsatser)”.
Styregruppen anbefaler endvidere, at Anne Weber (AW) ”vender programmet”, således at eftermiddagens program med oplæg kommer først. Dog skal dagens generelle fokus være på alle undersøgelser og ikke kun ETU. ESB-sekretariatet kontakter
AW herom.
e) 8. marts – ÅRSMØDE
 Temaforslag – 1) Hvordan deles ”fag-faglig”-kvalitetsarbejde 2) Ib Ravn,
DPU – 3) Katrine Strange, EVA vedr. LUP – 4) Svend Brinkmann
 Det aftales, at ESH kontakter Ib Ravn og Svend Brinkmann.
6. Nyt fra sekretariatet
 Fastlæggelse af styregruppemøder i 2016 indtil og op til årsmøde 08.03.
 Følgende møder blev fastlagt i 2016:
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 11. februar 2016 på SOSU Sjælland
 31. marts 2016 på SDEs skolehjem & kursuscenter
 De resterende møder aftales efter Årsmøde 2016 den 8. marts 2016, hvor den
nye styregruppe er tiltrådt.

8. Eventuelt
 MR orienterede om AMU-materiale vedr. lærerkvalifikationer.
Referent
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Tlf. 25 15 79 09
Mail: lajla@projektcare.dk

Godkendt af ESB-styregruppen den 15. december 2015
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