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

Oktober 2014

Referat af ESB-styregruppemøde 28. oktober 2014 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 mødet – der er et par afbud grundet travlhed på skolerne.
2. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af punkter
 Pkt. 9 Hjemmeside – flyttes til pkt. 3 – ellers er dagsorden godkendt.
3. Økonomi (pr. oktober)
 Den økonomiske oversigt blev gennemgået og uddybet og herefter godkendt.
 Det blev aftalt, at LAP/ESH udarbejder oplæg til budget 2015 – og sender til styregruppens
godkendelse. Budgettet fremlægges og godkendes endeligt på årsmøde 2015.
 Budgetposten ”Konsulentydelser” nedsættes fra 30.000 til 15.000 kr. og 15.000 kr. overføres
til budgetposten ”Møder/rejser/administration”, da ESH vil have en del rejseaktivitet i 2015
til skoler, der aldrig eller kun sjældent deltager i netværkets aktiviteter.
 Endvidere skal der i budgettet medtages omkostninger til ESB-hjemmesiden fremadrettet.
 Styregruppen besluttede, at kontingentet fastholdes i 2015 – men at det skal besluttes på
årsmødet i marts 2015, om kontingentet for 2016 også skal være uændret.
 ESB-hjemmesiden: Hjemmesiden er blevet hacket, og den har i længere tid ikke fungeret optimalt, da den ikke er blevet opdateret med de nye JOOMLA-opdateringer.
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 LAP har på den baggrund indhentet et tilbud fra REDWEB vedrørende migrering / flytning,
responsivt design, hosting, mail og sikkerheds-/vedligeholdelsesaftale, support klippekortsordning.
 Styregruppen godkendte tilbuddet fra REDWEB, og det blev aftalt, at LAP kontakter
REDWEB og igangsætter overflytningen.

4. EUD-reform
a) Seneste nyt fra DE-Ls Effekt- og Evalueringsudvalg (EEU) – v/ ESH
 ESH orienterede fra det seneste møde i, hvor der – sammen med repræsentanter fra UVM - blev vendt foreløbige overvejelser og muligheder for målindikatorer i relation til EUD-reformens 4 overordnede mål. Udviklingen af kvalitetsarbejdet fortsætter i et endnu ikke aftalt fællesmøde mellem EEU og UVM i november/december.

5. Udvikling af nyt spørgerammekoncept for AMU


Seneste nyt fra UB-/ESB-skolernes arbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen –
v
/ESH
Der er udarbejdet en obligatorisk spørgeramme og et udkast til en frivillig spørgsmålsbank.
1) Obligatorisk spørgeramme: KORA har entreprisen på konceptudvikling af den
obligatoriske spørgeramme, og afholder i uge 45 interview med 10 kursister fra
hhv. Aarhus Tech (teknisk) og Roskilde Handelsskole. Udkast til spørgsmål skal
ligge klar i uge 45/46, hvor der afholdes møde med skolereferencegruppen
12.11. I uge 47/48 testes spørgsmålene i Inquisit, og i uge 3 og 4 testes
spørgsmålene af 2000 kursistrespondenter (foreløbig har EUC Nordvestsjælland og Roskilde Handelsskole meldt sig fra skolereferencegruppen). KORA afleverer rapport i uge 12/13 og nyt koncept forventes at træde i kraft på skolerne i 3. kvartal 2015.
2) Frivillig spørgsmålsbank: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har udviklet en bank af
spørgsmål, som skolerne frivilligt kan benytte, hvis de ønsker at gå dybere (end
de obligatoriske spørgsmål) i målingen af undervisningen og underviseren.
Denne spørgsmålsbank bliver diskuteret sammen med skolereferencegruppen
på mødet 12.11.

6. Orientering om spørgerammer
a) EUX – en del skoler tager EUX-spørgerammen med i den ”ordinære” ETU bl.a. SDE,
Tradium og Mercantec. ESB-sekretariatet undersøger hos Ennova, hvor mange skoler, der har medtaget tillægsmodulet om EUX.
b) Vejledning STX/HHX – arbejdsgruppen – som er sammensat af skolerepræsentanter fra både ESB-netværket og UddannelsesBenchmark - mødes første gang den 18.
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november 2014. Arbejdsgruppens opgave er at udvikle et frivilligt tillægsmodul til
ETU’en om vejledning ligesom der er udviklet tilsvarende for EUD-grundforløb og
-hovedforløb.
c) UV-evaluering – inspirationsspørgeramme er udsendt til styregruppen. Det aftales,
at styregruppen melder tilbage i løbet af en uge/14 dage ift. godkendelse. Det er
hensigten, at skolerne skal kunne ”plukke” i spørgsmålene. Mixed Methods er metoder til at arbejde med undervisningsevaluering.
 ESH udsender bilag vedr. Mixed Methods til styregruppen.
 Aspekt tester på tre skoler i UddannelsesBenchmark.
d) MTU – spørgerammen er blevet revideret ”en smule” efter aftale med Ennova.
 Mobning: I den nu reviderede spørgeramme står der, om man vil kontaktes af
tillids-/arbejdsmiljørepræsentant, hvis man har været udsat for mobning. –

Da MTU’en jo er anonym vil ESB-sekretariatet kontakte Ennova vedr.
identifikation af vedkommende, hvis man svarer, at man gerne vil kontaktes af tillids-/arbejdsmiljørepræsentant.
 Arbejdstid: 1) Jeg er ikke omfattet af de nye arbejdstidsregler – ja/nej – 2)
sætningen vedr. lov 409 bør udgå, da spørgsmål er vedkommende for alle og
også bør stilles i fremtidige MTU-undersøgelser.

7. Vedtagelse af temadagsflyer




Styregruppen drøftede de 3 oplæg til temadags flyers, der annoncerer temadagene med emner og datoer. Der var enighed om at sætte både forslag 1 og 3 i
produktion.
Det blev besluttet, at der hurtigst muligt skal sættes datoer og tekst på, når
temadage i 2015 er fastlagt.
SGY foreslog, at to temadage afholdes i henholdsvis ”Trekantsområdet” og i
København, da det måske vil give mere deltagelse fra de to regioner.

8. Planlægning af mødedatoer i 2015
Temadage + temaer for 2015


ESH oplyste, at UddannelsesBenchmark afholder en kursusdag den 28. januar 2015
vedrørende udtræk fra UVMs databaser. UB har spurgt, om det har interesse for ESBnetværket – og det godkender styregruppen.
 LAP bestiller lokaler på Munkeris.



Årsmøde/årlig temakonference afholdes den 5. marts 2015 med oplæg fra UVM og
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (K&Ts). ESH arbejder på, at både UVM og K&Ts endeligt
vil bekræfte deres deltagelse.
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Temadage blev fastlagt som følger:
1. 24. marts 2015 – ESB-temadag (UB inviteres):
 Gode, effektive, involverende og udbytterige møder (SGY forslår, at underviseren evt. kan være Bjarne Stark, som er tilknyttet Rambøll Attractor) (SG/ESH drøfter/planlægger)
2. 20. maj 2015 – ESB/UB-temadag:
 Ungdoms- og Undervisningsmiljø / skolemiljø (DCUM)
3. 27. august 2015 – ESB/UB-temadag:
 Gode kvalitetssystemer på skolerne og arbejdet med disse generelt /
overordnet.
4. 10. november 2015 – ESB-temadag (UB inviteres):
 Effektiv Kommunikation / formidling af kvalitet (lydhørhed, serviceminded) i forskellige faser / teori & værktøjer

Styregruppe- og FU-møder i 2015

Første styregruppemøde i 2015 blev aftalt til den 26. januar 2015 kl. 10.00 – 15.00.

De efterfølgende FU- og styregruppemøder i 2015 udsender ESB-sekretariatet via en
”DOODLE”.

Det blev endvidere aftalt, at hvis der er punkter på dagsordenen specielt rettet mod
erhvervsskoler sættes disse punkter ”først på dagsordenen”, så VUC-styregruppemedlemmerne selv vurderer om punktet er relevant for dem – hvis ikke deltager VUC-styregruppemedlemmerne først senere i mødet.
9. Nyt fra sekretariatet og nyt fra medlemsskolerne
 Hjemmeside – tilbud fra REDWEB v/LAP – se punkt 3
 Temadag den 11. november 2014 – ESH orienterede om, at både UVM og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har meldt fra til temadagen den 11. november 2015 – men har tilkendegivet
villighed til at deltage til årsmøde/årlig temakonference den 5. marts 2015.
 Ole Heinager, direktør KTS forventes fortsat at deltage. Hvis OH ikke ønsker at deltage,
når UVM og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har meldt fra, aflyses temadagen helt.
 ESH og JC udarbejder et endeligt program fra kl. 09.30 – 13.00 med efterfølgende frokost.
 De tilmeldte deltagere skal have mulighed for at afmelde sig temadagen uden beregning.
10. Eventuelt
 PA forslog, at netværket sætter fokus på ”Værdiskabelse af evaluering / hvad giver værdi og
hvilket udbytte har evaluering – analyse af, hvornår det giver værdi at evaluere”.
v
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 Det blev aftalt, at PA sender ”stikord” til ESB-sekretariatet, og at dette emne kan være et
supplement til ETU-præsentationsmødet den 21. januar 2015.
Nedenstående er PAs stikord:
 At der sættes fokus på værdiskabelsen af evaluering og benchmarking. Her tænker
jeg på værdiskabelsen i forhold til vores kerneydelse.
 Vi har en tro på at evaluering medfører fornuftige værdi skabene ændringer / tiltag. Og vi tror vel også på at selvevaluering igangsætter / understøtter værdi skabene selvreflektering. Men er det sandt?
 Hvornår giver evaluering mening og for hvem? Og kan kontrollerende / politiske
evalueringer gå hånd i hånd med det der af underviser og kursister opfattes som
brugbar feedback?

Godkendt af ESB-styregruppen den 5. november 2014

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