Deltagere:
 ESB-netværkets styregruppe
o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN)
o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR)
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 Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY)
o Annemette Strøbeck Tarp, SOSU Randers (AST)

Maj 2014

Referat af ESB-styregruppemøde 21. maj 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.
2. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af punkter
 Følgende tilføjelser til dagsordnen under punkterne:
 7. MTU – PANs forslag om entydighed i evalueringsspørgsmål i tilfredshedsundersøgelserne.
 9. Nyt fra sekretariatet – Ny form i FU og medlemskab af Dansk Evalueringsselskab.
3. Økonomi (pr. 25.04.14 vedlagt) og medlemsstatus
 Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
 Der er 76 medlemsskoler.
4. EUD-reformproces og -tiltag.
a) Evt. nyt fra UVM om kvalitetsdelens udfoldelse (måltal/-indikatorer m.m.).
 Der er endnu ingen tilbagemelding fra UVM vedr. kvalitetstiltag eller andre henvendelser.
b) Arbejdet i DE-L ’spørgerammeudvalg’ og nyt fra DE-Ls årsmøde.

v

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

1

 ESH og JC deltager i spørgerammeudvalget. Udvalget er endnu ikke indkaldt til møde – men
det forventes, at der kan afholdes et møde inden sommerferien. (Der er siden styregruppemødet indkaldt til møde i udvalget inden sommerferien!).
 Udvalget har efter lederforeningens årsmøde fået en ny opgave med at udarbejde et notat
om, hvordan skolernes bestyrelser kan inddrages i kvalitetsarbejdet, og om der kan udarbejdes et egentligt kvalitetsregnskab.
 Der er formodninger om, at skolernes strategier skal følges bl.a. ved kvalitetsnøgletal og ikke
kun økonomiske nøgletal.
 DE-Ls årsmøde – man er i gang med et projekt om studieadministrative systemer, hvilket betyder, at skolernes kontingent stiger med kr. 10,- pr. årselev indtil 2016. Ellers er det ordinære kontingent uændret.
c) Lokale initiativer/arrangementer – nedenstående er ikke-tematiserede kommentarer fra
runde blandt styregruppemedlemmerne:
 Der er gang i mange ting ift. EUD-reformen – herunder arbejdstidsaftalen, som har fyldt og
fortsat fylder meget. Der er endvidere udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag/-strategi.
 Det er vigtigt, at UVM – i forbindelse med reformprocessen - oplyser skolerne om, hvad de
måles på, så det bliver gennemsigtigt
 Arbejdstidsaftalerne har fyldt rigtig meget – ligesom det har været vigtigt at få lokaler til lærerne/underviserne.
 OK13 og EUD-reformen fylder rigtig meget i dagligdagen.
 Nogle skoler oplever, at UU henvender sig for at få ”tydet” reformen, da der er stor usikkerhed over for den.
 Mange har fokus på, hvad der skal ske med de unge, som har påbegyndt et grundforløb mere
end tre gange. I øjeblikket undersøges det, om der kan spores en bestemt tendens, og
hvem der allerede nu er i farezonen.
 Der arbejdes med fuld tilstedeværelse – og begrebsopfattelsen heraf. Forståelse for at der er
en arbejdsuge på 37 timer.
 Nogle AMU-kurser bliver muligvis meritgivende.
 Processen er i gang, og der skal laves fusionsbeskrivelser, opgavelister mv. Nærmeste leder
definerer teamets opgaver. Det er en stor udfordring, og efteråret bliver en ”prøveperiode”. Det er vigtigt, at underviserne er med i processen.
 Reformarbejdet kobles sammen med det fælles didaktiske pædagogiske grundlag. Ift. EUDreformen arbejdes der også med EUD10, som ligger hos kommunerne og andre samarbejdspartnere. ESB-netværket skal også have opmærksomheden på EUD10, da skolerne skal samarbejde med kommunerne herom. EUD10 kan eventuelt tages op som delelement på den
fælles temadag ml. ESB/UB 10. september 2014.
 Reformen får formentlig også betydning for VUC’erne. OK13 giver mulighed for at kigge på,
hvor meget tid, der bruges sammen med kursisterne. Forberedelsestiden er reduceret og
rettetiden er næsten forsvundet – det giver mulighed for at få en nærmere snak/drøftelse
med kursisterne om de besvarede opgaver.
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 ETU/VTU/MTU – der arbejdes med, at måltallene bliver synlige. ”Tableau” er et værktøj til at
systematisere og vise resultater. Det aftales, at YA præsenterer værktøjet på næste styregruppemøde i august med fiktive data.
5. Lov 409 (OK13) – central vidensbank
 Lov 409/OK13 – vidensdelingsbank: ESH har undersøgt ved DE-L, om der findes en central vidensdelingsbank mhp., at skolerne kan lære af hinandens erfaringer med LOV 409implementeringer. En sådan er ikke etableret, men foreningens HR-udvalg har på dets møder forskellige lokale ordninger på dagsordenen.
6. Orienterings- og statuspunkter – evt. beslutninger
a) Situationen om kvalitetsnetværk i Danske SOSU-skoler v/Sanne Sandal & Mogens Schlüter
 Der har været afholdt møde i uge 20 i SOSU-analysenetværket (et netværk af AC’ere, økonomimedarbejdere og andre administrative medarbejdere) – og i dette netværk (uafhængigt af Danske SOSU skoler), var der enighed om, at der pt. ikke er et behov for yderligere et
kvalitetsnetværk. Analysenetværket finder det relevant, at netværkets fokusområde udvides til også at omfatte kvalitetsarbejdet i bredere betydning. SOSU skolerne kan deltage
med forskellige medarbejdere afhængig af emner på dagsorden.
 SOSU-analysenetværket vil i fremtiden tilstræbe at udarbejde indlæg til SOSU-skolernes nyhedsbrev samt øge opmærksomheden på og ved mailhenvendelser at annoncere ESBnetværkets aktiviteter.
b) EUX-spørgerammen og – undersøgelse
 EUX-spørgerammen er som bekendt godkendt af ESB-styregruppen tidligere på året – og i
samarbejde med Ennova tilbød ESB-netværket at køre en undersøgelse i foråret 2014. Desværre ønskede ingen skoler at køre undersøgelsen.
 Det forventes, at skolerne har interesse til efteråret i forbindelse med året ETU-2014, og
EUX-spørgerammen tilbydes som et frivilligt tillægsmodul.
c) Inspirationsspørgeramme om undervisningsevaluering – (herunder henvendelse fra
Aspekt)
 En arbejdsgruppe har kigget på en inspirationsspørgeramme til undervisningsevaluering, da
en sådan blev efterspurgt på en UddannelsesBenchmark-temakonference om undervisningsevaluering i januar. Arbejdsgruppen har afholdt deres første møde den 5. maj 2014.
Der var ikke entydighed og enighed om, hvor ”man” ville hen med spørgerammen – og derfor blev der efter mødet udsendt spørgsmål, som arbejdsgruppemedlemmerne kan afprøve
på egne skoler inden næste møde. Dog har ESB-sekretariatet ikke modtaget nogen tilbagemeldinger endnu. Næste møde afholdes den 30. juni 2014.
 Det aftales, at LAP sender referat fra mødet til styregruppen.
 ESH orienterede om, at Aspekt R&D har henvendt sig for at høre om styregruppen er interesseret i at se et værktøj til dataindsamling ifm. undervisningsevaluering. Aspekt R&D har
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endvidere spurgt til, om de på vegne af ESB-styregruppen kan henvende sig til ESBnetværkets medlemsskoler. Styregruppens holdning er, at Aspekt R&D ikke systematisk
kan henvende sig til ESB-medlemsskolerne på vegne af ESB-styregruppen, men ESBstyregruppen kan selvfølgelig ikke forhindre deres henvendelse til skolerne.
 Et styregruppemedlem oplyser, at Aspekt allerede har rettet henvendelse til skolen.
d) ETU
 AVU-/FVU-/OBU-området
 En arbejdsgruppe bestående af VUC’ere, har afholdt et par møder vedr. en revision af
spørgerammerne på AVU-/FVU-/OBU-området, og Ennova har deltaget i disse møder
i forhold til problematikker i det spørge- og benchmarkingstekniske.
 Spørgerammen er blevet gennemgået, og der er set på Lix-tallet i forhold til målgruppen. Pt. er spørgerammen ”til høring” i arbejdsgruppen efter, at ESBsekretariatet og Ennova har færdigbearbejdet arbejdsgruppens oplæg jf. arbejdsgruppens beslutninger – men der er endnu ikke kommet tilbagemeldinger.
 SG har drøftet med nogle VUC’ere, om der er interesse for en særlig OBU-minispørgeramme, da nogle af disse har et stort behov på hold, hvor der kun er ordblinde.
 Styregruppen er enig om, at spørgerammen kun skal tilbydes ”rene OBU-hold”, idet
skolerne ikke skal gøre forskel på eleverne/kursisterne og ”skille dem ud” fra de øvrige, blot fordi de er ordblinde.
 Spørgerammen kan med fordel laves som et tillægsmodul til ETU’en, og vil ikke være
forbundet med ekstraomkostninger for den enkelte skole (efter aftale med Ennova).
Hvis der afholdes en enkeltstående trivselsundersøgelse særligt for OBU-kursister, vil
dette være en speciel løsning pr. skole og som sådan blive afregnet som skolespecifikke spørgsmål (jf. Ennova).
Beslutning:
 Styregruppen beslutter, at der er mulighed for at udarbejde et tillægsmodul til
ETU’en i form af en OBU-mini-spørgeramme – og det aftales, at den allerede nedsatte arbejdsgruppe kan indgå i spørgeskemaudviklingen, hvis arbejdsgruppemedlemmer ønsker dette.
 I forbindelse med EUD-reformen og en generel revision af ETU-spørgerammerne, skal
der tages stilling til, hvilken platform der skal bruges til ETU-undersøgelsen ligesom
der igen skal kigges på mængden af spørgsmål.
 ESH kan tages denne problematik med til diskussion i kvalitetsspørgerammeudvalget i DE-L.
 Benchmarkingrapporter
 En SOSU-skole har henvendt sig for at høre om, det er muligt kun at benchmarke
med sig selv og ikke med andre SOSU-skoler i ESB-netværket i Ennovas rapporter.
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ESB-sekretariatet har undersøgt dette hos Ennova, og svaret er, at Ennova godt vil
kunne udarbejde en speciel ekstra benchmarkingrapport efter specifikke ønsker fra
SOSU-skolen – det vil dog være til en ekstra pris, som afhænger af det konkrete ønskede indhold.
 Skolens resultater vil dog stadig indgå i den samlede benchmarkingrapport med mindre skolen helt ekstraordinært frabeder sig dette.
 Vejledningsspørgeramme på hhv. grund- og hovedforløb (beslutning).
 ESH gennemgik den udarbejdede sammenligning af vejledningsspørgerammerne – og
styregruppen kommenterede spørgerammen, og kommentarerne tages med til møde i vejledningsgruppen den 22. maj 2014.
e) Situationen på AMU-området
 Auditering i DE-L-regi
 Der er i foråret etableret et AMU audit netværk, hvor erhvervsskolerne arbejder
sammen om kvalitetssikring af AMU. Formålet med netværket er at skabe videndeling imellem skolerne med fokus på at skabe ensartede fortolkninger af AMU regelgrundlaget og styrke kvaliteten i udbud og gennemførsel af AMU.
 Der er deltagelse fra følgende:
 53 erhvervsskoler, dvs. alle merkantile og tekniske skoler samt kombinationsskoler - kun 3 skoler er ikke med.
 3 AMU-centre
 4 SOSU skoler
 3 VUC-centre
 1 landbrugsskole
 Det lokale samarbejde er etableret omkring de 13 VEU-centergeografier, og da to
sjællandske VEU-centre har slået sig sammen om kvalitetsarbejdet er der i alt 12 lokale skolesamarbejder.
 Tjeklisterne er udarbejdet af en arbejdsgruppe og korrigeret efter et fælles seminar
for alle erhvervsskoler og efter en drøftelse med Undervisningsministeriet, som bakker op om initiativet. De fælles værktøjer skaber et ensartet grundlag for erfaringsudveksling om kvalitetsudvikling af AMU og udbredelsen af et kvalitetssystem til alle
skoler.
 YA orienterede om, at de fynske skoler har afholdt møde, og det er aftalt, at man arbejder ud fra tjeklisterne.
 Det nye VTU-værktøj kan måske bruges ift. AMU-kurser, da det langt hen af vejen er
de samme virksomheder, der både har elever på skolerne og har kurser i AMU-regi.
Denne problematik vendes med Ennova og deltagerne på VTU-erfa-dagen 12.06.
 ESB-netværket i samarbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om ’Vis kvalitet’.
http://www.eva.dk/projekter/2013/udvikling-af-kvalitetssikringssystemet-pa-amu/projektprodukter/viskvalitet
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 ESH har deltaget i et møde den 14. maj 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med henblik på at arbejde med revision/omlægning af VIS Kvalitet. KORA og EVA har fået opgaven i udbud på at udarbejde et koncept- og procesforslag.
 ESH har på dette møde fået arrangeret, at de to netværk stiller med ressourcepersoner til at diskutere kvalitetsmålsindikatorer, ligesom der skal ses på, hvad vil man
gerne måles/benchmarkes på. Denne diskussion med indstilling skal kvalificere hhv.
KORAs og EVAs koncepter. Efterfølgende ser gruppen på KORAs og EVAs konceptudspil og endelig indgår den (sammen med lærerrepræsentanter) i udarbejdelse af
spørgsmål til en spørgsmålsbank, hvorfra skolerne lokalt kan udplukke for dem særligt relevante spørgsmål i forhold til evalueringen af AMU-undervisningen.
 Mia Rasmussen, Aarhus Tech vil gerne deltage i dette arbejde, og ESH kontakter Eva
Bendixen, Selandia for at høre, om hun ligeledes vil deltage i arbejdet. SS og MS undersøger på SOSU-området og giver en tilbagemelding til ESB-sekretariatet.
 Mødet med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen afholdes den 3. juni 2014 kl. 13.00 – 15.00 i
København.
f) Temadage om ’Feedback’ og ’Transfer’
 Temadagen om Feedback var ikke så velbesøgt – ca. 23 deltagere, og der var mest repræsentation fra ESB-netværket.
 Der var et spændende oplæg fra Preben Olund Kirkegaard ligesom Rikke Sørup fra
EVA gav sit bud på Feedback. Dagens præsentationer ligger på www.esbnetvaerk.dk
 Temadagen om Transfer var en spændende dag med Bent Gringer, Kompetencesekretariatet som facilitator – der var ca. 30 deltagere.
g) Rapport vedr. undersøgelse af praktikcentre
 Ministeriet har planlagt besøg på skolerne efter sommerferien for at evaluere praktikcentre.
 EVA har udarbejdet en projektbeskrivelse om evaluering – citat: ”Evalueringen skal belyse praktikcentrenes drift fra 1. september 2013, dog under hensyntagen til centrenes
indfasningsperiode. Evalueringen skal være afsluttet ultimo 2014, og den skal tilrettelægges på en sådan måde, at den kan indgå i grundlaget for en revurdering af eksisterende udbudsgodkendelser og vurdering af nye udbudsansøgninger i løbet af første
halvår 2015”.
 Det aftales, at EVAs projektbeskrivelse af evaluering af praktikcentre udsendes til ESBstyregruppen, og efterfølgende til alle kontaktpersoner i ESB-netværket til orientering,
da det har betydning for mange skoler.
7. Småjusteringer på MTU.
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Der er stillet forslag til nogle småjusteringer i MTU-spørgeskemaet – og Ennova er indstillet på at
indgå i en dialog med ESB-netværket, om at der foretages nogle justeringer. Det aftales, at der nedsættes en gruppe – bestående af:
 Poul Christian Jeppesen – pcj@aarhustech.dk – Aarhus Tech
 Marianne Stark og Heidi B. Nielsen, CELF
 Pernille Damgaard, SDE
 Per Andersen, HF & VUC Fyn
 ESB-sekretariatet kontakter Ennova for at høre, om det er muligt at afholde møde inden sommerferien.
 Vedrørende entydighed i spørgsmålene i tilfredshedsundersøgelserne oplyser PAN, at
der er mange - både kursister og undervisere, som har svært ved at tyde, hvad der
spørges ind til i ETU-spørgsmålene. Nogle spørgsmål er ligefrem tvetydige, og ved andre spørgsmål er det svært at finde ud af, hvad der egentligt spørges til.
 For at gå nærmere ind i denne problematik tager ESH en afklaringsdrøftelse med
PAN, og det vurderes om også Ennova skal inddrages.
8. Genoptagelse af strategiarbejdet.
 FU indstiller til styregruppen at genoptage arbejdet i strategigruppen. ESH foreslår, at
der afholdes en dag før styregruppemødet i august med 2 specifikke emner, hvor der
dels drøftes 1)ESB-netværkets strategi- og visionsplan og 2) Ungdomskommissionens
helt nye rapport ”Fremtidens Ungdomsuddannelser”.
 ESH undersøger, om det er muligt at få et medlem fra kommissionen til at holde
et oplæg på strategidagen.
 Strategidag aftales til den 19. august 2014 kl. 10 – 15.30 – LAP indkalder via Outlook.




DEAs konference den 20. maj 2014
SS deltog i konferencen om fremtidens ungdomsuddannelser og orienterede herom.
DEA rapport kan downloades på nedenstående link:
http://dea.nu/nyhed/ungdomsuddannelseskommission-anbefaler-karakterkrav-p-4
Et af elementerne i rapporten er blandt andet, at skolerne skal vænne sig til reformer –
der vil i fremtiden komme flere – jf. rapportens figur 3, som viser den kronologiske
fremkomst af reformer
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9. Nyt fra sekretariatet.
 ESH foreslår en ny mødeform på FU-møderne, således at de ikke kun er orienteringsmøder, men at der planlægges temaer, så der bliver lidt mere debat på møderne.
Førstkommende FU-møde – 25.09. - er dog et møde kombineret med DE-L-deltagelse.
Beslutning:
Styregruppen beslutter, at det er en god ide, som skal afprøves og erfaringerne fra FUmøderne tages med i styregruppen. Dog er det fortsat vigtig med orientering og drøftelser fra skolernes/medlemmerne hverdag.




Dansk Evalueringsselskab afholder årskonference – pt. har ESB-sekretariatet personlige
medlemskaber – men der kan oprettes et institutionsmedlemskab – kontingentet koster kr. 4.125,- og ESB-netværket har herefter mulighed for at deltage med 5 kontaktpersoner på årsmødet.
Beslutning:
Styregruppen beslutter, at ESB-netværket institutionsindmeldes og kontingentet betales.

10. Eventuelt.
 YA oplyser, at hun får en praktikant, som er bachelor i sociologi og kulturanalyse. Praktikanten skal arbejde med Handlingsplan for Øget gennemførelse herunder differentieret undervisning. YA er velkommen til at kontakte styregruppens medlemmer, hvis
hendes praktikant skulle have behov for det.

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

Godkendt af ESB-styregruppen den 30. juni 2014
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