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Referat af ESB-styregruppemøde den 15. april 2013 kl. 10.00 – 15.30 på Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ

1. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter
 Godkendt – men punkt om HPØG – tilføjes til punkt 5 - ETU
2. Økonomi (udsendt 11. april 2014)
 Regnskabet godkendt – der er et par enkelte fakturaer, som mangler at blive betalt.

3. Situationen omkring AMU/vejledninger/dokumentation/tjeklister.
Drøftelse af situationen på AMU-området. Er vores diskussioner og beslutninger fra AMU-temadag og
styregruppemøde i september dækket af nye vejledninger?




Det forventes, at der kommer en ny AMU-lov i forår 2013 – YA sender mail med materiale og
ESH undersøger ved MBU, hvornår den nye lov træder i kraft.
Det er styregruppens oplevelse, at basisdokumentation er tilstrækkelig, og det aftales at vejledninger mv. lægges på hjemmesiden, så det er tilgængeligt for medlemsskolerne.
Erfaringsudveksling / best practise ift. basisdokumentation – styregruppen anbefaler, at der
afholdes erfa-dag evt. med ekstern facilitator, MBU og oplægsholder fra AMU.
o Endvidere besluttes det, at temaet på ESB-netværkets temadag den 9. oktober 2013
er AMU. Det aftales, at der laves forhåndsaftaler med et par medlemsskoler om at
dele deres erfaringer med andre, og at der evt. tilknyttes en facilitator (evt. Anne
Weber Carlsen) for bl.a. at fastlægge målsætning for dagen.
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o ESH/LAP arbejder videre hermed.
o Evt. repræsentanter fra skolerne er Aage Krogsdahl, Aarhus Tech. Fra SDE er repræsentanten Claus Sønderup.
Det skal undersøges om, det er muligt at udarbejde en ”låneaftale” mellem medlemsskolerne, når der afholdes tilsyn / intern audit.

4. Aktiviteter i 2013
o Aftalte temadage i 2013 i ESB-netværket og i samarbejde med UddannelsesBenchmark (UB)
 4. april: ESH og de styregruppemedlemmer, der deltog på Konferencen
Kvalitetsvinde den 4. april 2013 havde følgende kommentarer hertil:
 MBU meldte igen afbud dagen før, men stillede i 11. time alligevel med en repræsentant – Vibe Aarkrog, som leverede et udemærket oplæg om kvalitet.
 EVA var repræsenteret ved Christian Moldt, som fortalte om
”metoder som middel til at undersøge om kvalitetsarbejdet møder eksterne forventninger og interne udfordringer i praksis”.
 God og oplysende konference og en god udveksling mellem EUD
og gymnasieskoler.


v

28. maj: Temadag (ESB) TEMA: Sammenhængen mellem skole og praktik
(jf. MBUs-indsatsfokus).
 Der er lavet aftale med Pernille Hjermov (EVA), som vil fortælle
om den nye rapport ”Sammenhæng mellem skole og praktik” –
essensen af de undersøgelser, der har været blandt EUD-elever.
 Temadagen skal endvidere afdække, hvad der er vigtigt
ift. skole-/praktik problematikken – herunder at eleverne ofte oplever, at der ikke altid er sammenhæng ml.
uddannelsen og praktikken.
 Det er også relevant, at se på om vi kan inddrage en
virksomhed, som har erfaring med/og eksempler på,
hvad gør virksomhederne ift. praktik.
 ESH har ifm. et andet arrangement kontakt til
et gartneri, og prøver at kontakte dette, for at
høre om de vil komme og holde et oplæg om
deres erfaringer.
 Det er hensigtsmæssigt også af få medlemsskolerne
inddraget i denne problematik – og se på, hvad de enkelte medlemsskoler har/gør af aktiviteter ift. skole-/og
praktik.
 Temadagens målgruppe er: Virksomheder, mellemledere, kvalitetsfolk.
 SG stiller forslag om, at Center for Ungdomsforskning også kan
inddrages, for at se på, om der ligger nogle forskningsresultater
på området.
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28. aug.: Temadag (ESB og UB) TEMA: ”Pædagogisk ledelse”. EVA er på
som konsulent, og er interesseret i, at afholde efterfølgende ’kursusdag’
for ledere.
 Jan Christensen fra UddannelsesBenchmark (UB) og ESH har møde med EVA uge 17 for en nærmere drøftelse af temadagen.
 Pædagogisk ledelse er bredt og skal også dække det gymnasiale
område. Endvidere skal der ses på effektmåling.
 Følgende oplægsholdere blev nævnt, som mulige evner:
 Karsten Holm, kaso@phmetropol.dk
 Lars Quortrup, Aalborg Universitet



9. okt.: Temadag (ESB)
Styregruppen blev enig om at AMU er tema den 9. oktober:
(se referatets punkt 3)



Nedenstående emner blev kort kommenteret af styregruppen:



v



Praktikcentre (meldes snart ud fra MBU)
 Kriterier er ved at blive defineret ved MBU, skal efterfølgende forbi REO



Undervisningsdifferentiering (Handlingsplanen for øget gennemførelse - HPØG)
 Erfaring fra TEC: De indsatser man i forvejen har været i
gang med har indgået i HPØG. Hele organisationen har
ikke været i spil. Eksperimenterende organisation – hvor
indsatsområder er valgt ud fra. De aktiviteter, der er
igangsat er alle relateret til HPØG.
 Erfaring fra SOSU SJ: Har været i gang siden november
men ift. de nye indsatser har man valgt at ”flytte” arbejdet med HPØG til de pædagogiske afdelinger og ikke
centralt i kvalitetsafdelingen.
 Erfaring fra SDE: YA har lavet en ”fysisk bog” som bliver
lagt ud i afdelingerne, som et kompendium. Alle afdelinger arbejder med HPØG. Der er udvalgt 9 indsatser ud
fra 45-50 forslag.
 Erfaring fra Aarhus Tech: HPØG ligger hos de pædagogiske uddannelseschefer.

27. nov.: Årlig temakonference (ESB)
Tema til årlig temakonference:
 Styregruppen besluttede at konferencen skal tage afsæt i EUDbekendtgørelserne vedr. ”nye kvalitetsvinde, hvad sker der på
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EUD og det gymnasiale område”, og hvilke tanker gør MBU sig.:
En præcisering af kravene til skolerne samt erfaringsudveksling
af, hvordan medlemsskolerne håndterer kravene, herunder også
hvordan vi skaber organisatorisk læring af evalueringsindsatser.
Erfaringsudveksling af hvordan vi konkret samarbejder med LUU
på de enkelte skoler jf. ”kvalitetskravene” i bekendtgørelsen.
Status fra MBU på praktikpladscentre er også et relevant emne
at tage med på den årlige temakonference
Peter Dahler Larsen blev nævnt som ekstern oplægsholder.

Øvrige aktiviteter
 Orientering fra møde den 14. marts 2013 om VTU-2014 (dynamisk udgave) og Linkage studie
 Nicolai Malbek fra ENNOVA fremlagde det dynamiske
koncept på VTU-2014. Der er kommet diskussionspunkter ”på bordet” vedr. konceptet, og for at få disse indarbejdet i den endelige udgave blev der nedsat en arbejdsgruppe, som tager fat på de ideer, der kom frem
på mødet. Arbejdsgruppen afholder næste møde den
15. maj på Selandia.
 Den 12. juni 2012 afholdes der en workshop i Odense.
På workshoppen præsenteres resultatet af arbejdsgruppens arbejde, så den endelige udgave af VTU-2014 kan
sættes i søen efter sommerferien 2013.
 En enkelt medlemsskole har meldt tilbage på den nye
VTU-2014 spørgeramme samt øvrigt materiale, som
blev udsendt til deltagerne efter mødet den 14. marts
2013.
 Linkage-studie: Det er aftalt, at der tages udgangspunkt
i de data, der foreligger nu, og som Ennova allerede har
adgang til.
 Det er vigtig at finde ud af en fælles data-form skolerne
imellem, men det må være MBU, der opstiller krav til,
hvilke data, der vil være interessante. Skolernes administrationssystemer eksempelvis Uddata, LUDUS mv. kan
så efterfølgende inddrages i denne proces.
 Det er hensigtsmæssigt, at den strategiske ledelse og
lederforeningerne inddrages i processen.
 Aftalen/konklusionen fra den 14. marts 2013:
 Der er behov for en længere tidshorisont, men
vi kan starte op med en ”fase 1/appetizer” – en
simpel analyse, som har til formål at vise, hvad
et linkage studie kan
 Fase 2 – pilotskoleforløb med inddragelse af allerede eksisterende data
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Arbejdsgrupper
 EUX
 Der er andre krav til kvalitet i EUX-bekendtgørelsen end i EUDbekendtgørelsen, så vores netværk har nedsat en arbejdsgruppe, der skal
se på dette.
 Følgende har givet tilsagn om deltagelse i arbejdsgruppen:
 Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole
 Liselotte Godtmark, Syddansk Erhvervsskole
 Mia Rasmussen, Aarhus Tech
 ESH kontakter desuden Erik Engel fra TEC samt KTS og
Tech College Aalborg for at høre, om de har repræsentanter til en ESB-arbejdsgruppe.
 De gymnasiale fag på EUX har fået CØSA-nr. 3311.


TEC har sammen med SDE, Aarhus Tech, Tech College Aalborg og København TS sat sig for at undersøge, hvorfor / hvorfor ikke eleverne har
valgt/ikke valgt EUX.
Praktiksteder og aftagerinstitutioner (videregående uddannelsessteder)
indgår desuden i undersøgelsen. Undersøgelsen har til formål efterfølgende, at igangsætte en større markedsføring af uddannelsen.



input om kvalitet i SKP
 Pt. har ingen meldt sig til denne arbejdsgruppe – måske kunne
følgende deltage: Mia Rasmussen, Yvonne Anders og Morten H.
Nielsen
Konklusion:
 Styregruppen beslutter, at afvente hvad der kommer af
tiltag fra MBU i forbindelse med etableringen praktikcentre.

5. Drøftelse af:
 Strategi – opfølgning / nedsættelse af innovationsarbejdsgruppe / task force
o Følgende har givet tilsagn om deltagelse: Mogens Schlüter, Signe Gylling og Annemette S. Tarp
 Gruppen igangsættes – ESH/LAP finder et par datoer – og sender disse til
forespørgsel i Doodle.
 Selvevaluering – pilotafprøvning – følgende har givet tilsagn om deltagelse:
o Selandia CEU og SOSU Sjælland er ikke gået i gang endnu – og det besluttes, at
ESB-netværkets selvevaluering foreløbig ”lægges på hylden”.
 Gymnasieskolerne har udarbejdet materiale til selvevaluering – det aftales derfor at arbejdsgruppen mødes igen for at drøfte materialet.
 ESH/LAP finder et par datoer og melder ud via Doodle.

v
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SDE arbejder i øjeblikket med egen selvevaluering – YA orienterer efter
behov.



ETU-2013
o Orientering fra møder i ETU-revisionsgruppen og drøftelse af/beslutning om, hvad
gør vi nu ift. de reviderede spørgerammer
 Revisionen af spørgerammerne er ved at være på plads – og Jan Christensen, UB og ESH afholder møde i uge 17 for at drøfte de sidste tilretninger.
 Ennova og Aspekt skal måske ind over det spørgetekniske.
 VUC-lederforeningen holder møde i september ift. AVU-delen/ordblinde.
SG vil foreslå, at også spørgerammen for VUC AVU/ordblinde indgår i ESBnetværkets revisioner i fremtiden.
 Vi forventer, at spørgerammen er klar til brug i august 2013.
 ESB-netværkets vejledningsmodul er udarbejdet som et frivilligt modul til
grundforløb.
 ESH kontakter Ennova for at høre om den kan integreres i ETUgrundforløb spørgerammen.
 Der er måske spørgsmål fra HPØG som evt. kan inddrages som et frivilligt
modul i ETU
 Det aftales, at YA sender ”måling af indikatorer til HPØG” til sekretariatet.



VTU-2014 – orientering om det nye koncept/værktøj - bevilling af midler til udviklingsarbejdet
o Styregruppen har i mails godkendt indstilling ved bevilling af kr. 125.000,- til udvikling af et nyt VTU-værktøj.
o Ennova har igangsat udviklingsarbejdet.
o Prismodel – udsendt den 11. april 2013
 Styregruppen drøftede og godkendte prismodellen



MTU-2013
o Dataindsamlingen er afsluttet og der har været en rigtig god svarprocent.
 SOSU – 91 %
 På SOSU Sjælland har man en svarprocent på 100%
 Teknisk /merkantil – 84 %
 VUC – 85 %
o Præsentationsmøde den 23. april 2013
 Der ca. 28 deltagere pr. dags dato.

6. Orientering fra sekretariatet og drøftelse af:
 Orientering om nedlæggelsen af DE-L´s kvalitetsudvalg
o ESH orienterede om, at DE-L´s Kvalitetsudvalg er nedlagt på grund af manglende
effekt overfor DE-Ls øvrige arbejder. Kvalitetsudvalget inddrages til specifikke emner og efter behov.

v
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Hjemmeside – nyt editormodul, menu- og webopdatering samt fejlkodetilretning
o YA foreslår at der lægges et billede på af kontaktpersoner.
o LAP undersøger om dette er muligt – og i fald det teknisk kan lade sig gøre – skriver ud til kontaktpersoner om fremsendelse af fotos.
Torben Pilegård Jensen fra KORA har henvendt sig om spørgsmål i ETU-spørgerammerne.
ESH og UB har møde den 13. maj 2013 for en fælles samarbejdsflade.



7. Eventuelt
 SG foreslog, at eventuelle servicemeddelelser (konferencelink, rapporter mv.) udsendes
bredt i ESB-netværket og ikke kun til styregruppen, herefter er det op til kontaktpersonerne
at formidle meddelelserne videre i egen organisation.
o Det blev også aftalt, at styregruppen i den forbindelse er opsøgende ift.
interessante konferencer, rapporter mv. og sender disse info til ESBsekretariatet til videre formidling til kontaktpersonerne.
 ESH henleder opmærksomheden på www.emu.dk, hvor der opslås mange relevante konferencelink mv.

Godkendt af ESB-styregruppen den 25. april 2013.

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