Deltagere:
 ESB-netværkets styregruppe
o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR)
o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA)
o Anne Birthe Mortensen, Tradium (ABM)
o Signe Gylling, VUC Nordsjælland (SGY)
o Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nord (JH)
o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS)
 ESB-sekretariatet
o Ebbe S. Hargbøl (ESH)
o Lajla Pedersen (LAP)
 Afbud
o Annemette Strøbeck Tarp, SOSU Randers (AST)
o Morten Holst Nielsen, TEC (MHN)
o Carl Edward Tronhjem, SOSU Sjælland (CET)
o Peter Müller, VUC Nordjylland (PAM)

September 2013
Referat af ESB-styregruppemøde den 5. september 2013 kl. 10.00 – 15.30
på Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ

ESH bød velkommen til mødet – der er desværre 4 afbud til i dag.

1. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter
 Praktikcentre tilføjes under pkt. 3, MTU tilføjes i pkt. 7.
2. Økonomi pr. september 2013 + budget 2014
 Økonomisk oversigt
o Økonomisk oversigt pr. 27. august 2013 blev godkendt.
 Budget 2014
o Budget 2014 blev gennemgået, og det blev aftalt, at LAP udarbejder et nyt
budget med styregruppens forslag og udsender til styregruppens godkendelse. Det blev besluttet, at deltagergebyret i kommende temadage/konference mv. sættes til kr. 400,- pr. deltager.
 Fremtidig kontrakt for Ebbe
o Styregruppen drøftede og besluttede de kontraktmæssige forhold til ESHs
fremtidige ansættelseskontrakt med virkning fra den 1. januar 2014 og der
blev udarbejdet en bekræftelse på konsulentansættelsen.
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3. Orientering om og drøftelse af:
 ETU og lederforeninger / ETU-spørgerammen
o ESH har afholdt møde med lederforeningen Danske SOSU-skoler vedr. revidering af ETU-spørgerammen.
o Danske SOSU-skoler ønsker, at der udarbejdes en samarbejdsaftale, hvori det
aftales, hvilke præmisser der fremadrettet arbejdes efter ift. revision af ETUspørgeskemaerne.
o Det er vigtigt, at lederforeningerne er inddraget, da det legitimerer tilfredshedsundersøgelserne.
o Det er vigtigt, at der etableres et velfungerende samarbejde fremadrettet, da
begge parter har gavn af samarbejdet.
o SG orienterer om, at hun skal deltage i et møde i VUC-kvalitetsudvalget for at
orientere om ETU-revisionsarbejdet. Ligeledes skal det drøftes, hvordan
VUC-lederforeningen kan støtte mere om omkring ESB-netværket.
SG regner med et styrket samarbejde og Styregruppen opfordrer VUC’erne
til at bruge netværket mere aktivt med særligt VUC-relaterede emner og
temaer.
 SG undersøger, hvilke tanker VUC-lederforeningen gør sig om samarbejdet med netværket.
Konklusioner:
o ESH undersøger/besøger VUC-centre og eventuelle fremtidige medlemskaber
for de VUC-centre, som endnu ikke er medlem.
Konklusioner ift. ETU-spørgerammen:
o ESH udarbejder en samarbejdsaftale i fællesskab med UddannelsesBenchmark, hvori beslutning, procedure, opgave- og ansvarsfordeling mellem netværkene og lederforeningerne præciseres ift. revision af ETUspørgeskemaerne.
o ESH undersøger tillægsmodul ”tilbagemelding om indsats”
o YA undersøger/ringer til Ennova for at få en afklaring på vejledningsmodulet,
og hvordan det hænger sammen datamæssigt med den øvrige spørgeramme. Efter styregruppemødet er YA vendt tilbage med besked fra Ennova, at
vejledningsmodulet stemmer overens med dataopsamlingsarket.


VTU- 2014 proces- og forløb
o Det nye VTU-koncept/værktøj er færdigudviklet – og 20 skoler er tilmeldt til
2013/2014.
 ESH gennemgik oversigten over deltagende skoler.
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o Der har været en forespørgsel fra Sven Erik Klein, BC Syd vedr. VTU-2013/2014
og om skoler fra Uddannelsesbenchmark kan deltage.
 Jf. tidligere beslutninger fastholder styregruppen, at det kræver
medlemskab af ESB-netværket for at deltage i VTU-2013/2014, da
det også er ESB-netværket, som har betalt for udviklingen af det nye
VTU-værktøj.
 Det aftales, at ESH kontakter Sven Erik Klein, BC Syd for at
høre nærmere om, hvilke skoler der er med i ”klyngen”,
som kunne være interesseret i at måle VTU.


Pratikcentre






Selandia har henvendt sig for at høre om VTU’en kunne udsættes da
ministeriet har krævet, at de nye Praktikcentre, som er blevet godkendt den 1. september 2013, allerede skal evalueres til januar
/februar 2014.
Det besluttes, VTU-2013 ”kører” uden disse spørgsmål – og det aftales, at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som tager fat på at indarbejde spørgsmål vedr. praktikcentre i VTUspørgerammen, så disse spørgsmål er klar, når VTU igangsættes i
løbet af foråret 2014.
 Ulrik Husum, Tradium – ulrik.husum@tradium.dk
 Trine K. Hovad, SDE - tkh@sde.dk
 Eva Bendixen, Selandia, - elbe@sceu.dk
 Ebbe S. Hargbøl, ESB-sekretariatet – esh@tec.dk
 Lajla Pedersen, ESB-sekretariatet – lap@projektcare.dk
 Nicolai Malbek, Ennova – nm@ennova.com
o ESH indhenter nærmere oplysninger om, hvilke specifikke MBUevalueringskrav der ligger i januar/februar 2014, så der kan tages højde for disse i VTU-spørgerammen 2014.
ESB-sekretariatet foreslår mødedatoer i Doodle og udsender til arbejdsgruppen hurtigst muligt.

EUX-arbejdsgruppe – herunder
o Første møde har været afholdt, og det er besluttet, at der udarbejdes et frivilligt tillægsmodul i forhold til studiekompetence, tværfaglighed og visitation
af eleverne. ESH og EUX-koordinator Erik Engel, TEC udarbejder oplæg, som
efterfølgende skal til gennemsyn ved EUX-undervisere på de skoler, der har
repræsentanter i arbejdsgruppen.
 Styregruppen beslutter, at der skal ligge et oplæg klart den 7. oktober 2013.
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o YA undersøger, hvilke forskelle der er mellem EUD og EUX procedurer. YA
vender tilbage med resultater til styregruppen.


Temadag den 28. august 2013 om Pædagogisk Ledelse
o Succesfuld temadag om pædagogisk ledelse – 71 deltagere fra både UddannelsesBenchmark og ESB-netværket.
o Styregruppen skal have tilsendt opsamlingen + bilag fra temadagen.
o Metropol udbyder et modul om pædagogisk ledelse – se link



Datavarehus
o ESH har fundet frem til en kontaktperson til Datavarehus, men det er endnu
ikke lykkedes at komme i kontakt med vedkommende.



Nøgletal til HPØG – bl.a. karaktertræk
o ABM – ifm. HPØG har Ennova været kontaktet – og de har tilkendegivet, hvilke
spørgsmål i ETU’en, der er relevante i forhold til at finde relevante nøgletal
til HPØG i tilfredshedsundersøgelsen – bilag vedlagt.
o MR opfordrer til, at der udarbejdes en vejledning/”køreplan” for, hvilke nøgletal, der er relevante.
o Det handler om at benytte de data, der kendes i forvejen – tidligere bilag fra
YA ”målemetoder til HPØG 2013” udsendes til styregruppen/kontaktpersoner.
o Danske SOSU-skoler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til indhold til ministeriet vedrørende HPØG.
o YA ønsker at vide noget mere om, hvordan andre skoler gør ift. karaktertræk,
da dette har været et manuelt stykke arbejde.
o På SOSU Esbjerg klares karaktertræk ved en Z-udskrift pr. hold hvor gennemsnittet på faget også er udregnet, men skal der trækkes et gennemsnit for
flere klasser – foregår dette arbejde manuelt.
Konklusion:
o ESH undersøger, hvad et udvalg af skoler gør i forhold til karaktertræk.
o Det besluttes, at styregruppemedlemmerne melder tilbage i 1. kvartal 2014,
hvordan erfaringerne er med HPØG.

4. Beretning og planer fra ESB-styregruppens strategigruppe
 Der har været afholdt møde den 2. juli. Konklusionen var, at erfaringerne skal udmeldes på årsmødet i november.
o Styregruppen beslutter, at strategimødet den 11. november 2013 aflyses – og
endvidere besluttes det, at den nye styregruppe tager beslutning om den vi-
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dere strategi 2015/2016 ud fra de beslutninger, som blev besluttet på strategimødet den 2. juli 2013 (se nedenstående):
 Vi skal forsøge at få etableret kontakt med følgende politiske uddannelses-










ordførere – bl.a. Troels Ravn, Socialdemokratiet - Uffe Elbæk, Radikale Venstre og Anne-Mette Winther Christiansen, Venstre – ESH etablerer kontakt.
Der er udarbejdet en skriftlig samarbejdsaftale med UddannelsesBenchmark – dog har UB ønske at passussen vedr. ”mulighed for fusion mellem
ESB og UB udgik”.
Evt. få ”sæde” i de forskellige samarbejdsudvalg i lederforeningerne, idet
samarbejdet skal gå begge veje – der skal være fokus på, at ESB-netværket
kan være en ”medspiller” for lederforeningerne. ESH undersøger.
Der skal laves en plan for de efterfølgende møder med DE-L og VUC.
EQAvET– internationalisering – ESH kontakter den danske repræsentant for
at høre om medlemskab.
DPU/SDU – ESH undersøger forskertilknytning.
Vejledningsområdet (Kvalitet i vejledning) undersøges bl.a. ved Uddannelsesguiden. Temaer i 2014: Nye metoder af vejledning/evaluering af vejledningen/kvalitet i vejledningen.

5. AMU
a)

Auditering i VEU-regi v/ESH
 DE-L har udarbejdet anbefalinger til tværgående ekstern AMUauditering – forslag til egen evaluering af AMU-området. Anbefalingen
er at auditeringen skal foregå og være forankret i VEU-centre. Der
iværksættes en Auditør-uddannelse, og auditørerne skal foretage egenkontrol ved stikprøver mv.
 Der har været afholdt møde for kursuschefer på SOSU-skolerne. Indstilling her er, at det ikke skal foregå i VEU-regi, men at skolerne selv kan
forestå auditeringen.
 AMU-centrene vil ikke komme med nogen anbefaling.
 I DE-L-regi afholdes en workshop den 26. september 2013 – Formålet
med workshoppen er at skabe et fælles grundlag, som kan danne afsæt
for udarbejdelse af en ”Vejledning om arbejdet med AMU audit”, baseret på flere skolers erfaringer med AMU regelsættet og kvalitetssikring.
 Styregruppen beslutter, at ESH deltager i workshoppen den 26. september. ESH kontakter også DE-L for at høre om det er ok med deltagelse.
o MR & YA deltager henholdsvis fra Aarhus Tech og SDE.

b)

VIS Kvalitet
o MS orienterede om AMU – transfer, hvad skaber læring, og hvad er adfærdsændring. For at få effekt af et kursus er der læring, der går forud for kurset
(en forberedelsesfase) og efterfølgende læring ved, at der sker en opfølgning
efter kurset (bearbejdnings-/anvendelsesfase).
o Det aftales, at ESH kontakter VIS Kvalitet ved Jørgen Lihn.
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c)

Inklusion af tilfredsmålingerne for kursisterne i Ennova-rapporterne v/MR
Ennova er med på en løsning – spørgsmålet er bare om det skal være i ESB-regi.
 Der er ønske om at AMU-kursisterne også inkluderes i ETU-rapporterne i
stedet for VIS Kvalitet
 Det er vigtigt, at al tilfredshedsmåling kommer i Ennova-rapport én gang
om året.
 Vi afventer ESHs henvendelse til VIS KVALITET.

6. Årlig temakonference 27.11. (jubilæum og valg til styregruppe)
Programmet for årskonferencen 2013 blev aftalt, og temaet er ”hvor vil vi hen med erhvervsuddannelserne”.
Program
09.20:
Morgenkaffe/-brød
09.20-09.25: Velkomst v. Lars Bregnehøj Hansen – Direktør på Syddansk Erhvervsskole
09.25-09.30: Velkomst v. Ebbe Schou Hargbøl – Konsulent i ESB-netværket
09.30-09.45:

Ministertale

09.45-10.15: Spørgsmål til minister
10.15-10.30: Pause
10.30-12.00: Oplæg v. Hovedstadsregionens ”Dream Team” inkl. debat – Konsulent Kim
Meincke + 2 unge fra ”Dream Team” (Hvordan bliver ungdomsuddannelserne
klædt på til fremtidens arbejdsmarked?) – er på plads!
12.00-13.00: Frokost
13.00-14.00: Oplæg v. Lars Qvortrup (Erhvervsuddannelserne i en aktuel uddannelsesdiskurs) – eller Malene Skov Dinesen – ”Essensen af innovativ evaluering” - er ikke på plads!
14.00-14.05: Kom godt hjem (Ebbe Schou Hargbøl)
14.10-15.00: ESB-netværkets beretning og valg til Styregruppen
• Beretning og økonomi – herunder regnskab 2012 og årskontingent 2013
• Valg af styregruppemedlemmer
• Input til 2013-aktiviteter
• Lidt festligholdelse af ESB-netværket 10 års jubilæum.
o Valg til styregruppen: Styregruppen drøftede mulige skoleemner til styregruppens teknisk skole-medlemmer og ESH undersøger på TS-området.
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o Signe Gylling og Mogens Schlüter undersøger på VUC og SOSU-området.
o Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nord og Anne Birthe Mortensen, Tradium
genopstiller ikke.
7. Eventuelt
 MTU
MS problematiserer, at man på SOSU-Esbjerg har oplevet, at det giver et forkert billede af ”loyalitet”, når kontraktansatte og elever i MTU’en spørges, om de vil være
ansat på skolen om 2 år. Det giver et helt forkert billede i rapporten.
o Det er måske hensigtsmæssigt, at der i spørgerammen tilføjes et afkrydsningsfelt, hvor medarbejderen tilkendegiver om man er ”fastansat”.
Konklusion vedr. MTU:
Det aftales at ESH kontakter Ennova for at høre om der er en mulighed for afgrænsning.







JH orienterer om en artikel i sidste nummer af Magisterbladet. Artiklen omhandler
en MTU-undersøgelse i Københavns Kommune, hvor en analytiker stiller kritiske
spørgsmål til Ennovas rapportmetoder.
JH – orienterede om, at alle VUC’ere har fået et tilbud fra Rambøll vedr. Survey Xact
– kr. 109.000,- for 15 VUC’ere.
SG – orienterede om at firmaet Health Group A/S henvender sig temmelig aggressivt” til skolerne vedr. indgåelse af aftaler om rapportering af tilfredshedsundersøgelser.
YA orienterede om og viste eksempel på HPØG som er udarbejdet på SDE.

Emner til kommende temadage i 2014:
 ”Feedback til eleverne”
 ”Transfer af undervisning / transfer af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere”

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

Godkendt af ESB-styregruppen den 18. september 2013.
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