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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)
o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS)
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ESB-sekretariatet
o Ebbe S. Hargbøl (ESH)
o Lajla Pedersen (LAP)



Afbud
o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR)

Februar 2014

Referat af ESB-styregruppemøde 25. februar 2014 kl. 10.00 – 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ

1. Velkommen til nyt styregruppemedlem – og præsentation af styregruppen
o ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2014 – og specielt velkommen til Per Andersen, VUC Middelfart. Herefter en kort præsentation af de øvrige
styregruppemedlemmer.

2. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter
o Praktikcentre tilføjes dagsordenens punkt 8, Nyt fra sekretariatet.
o MS foreslog følgende 3 tilføjelser til dagsorden:
o 1) Vis Kvalitet – opfølgning ift. at arbejde med kvalitet i AMU, da
”Vis kvalitet” ikke kan dette. Evt. udarbejdelse af en vejledning,
som der kan tages udgangspunkt i specielt i udviklingsfasen – tilføjes punkt 4, Årshjul - aktiviteter
o 2) Lov 409/OK 13 – drøftelse af hvilke styringsredskaber skolerne
skal bruge at styre efter – tilføjes punkt, 4 Årshjul - aktiviteter
o 3) SOSU-kvalitetsnetværk – tilføjes punkt 4, Årshjul - aktiviteter
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3. Økonomi – regnskab pr. februar 2014
o LAP orienterede om økonomien, og den økonomiske oversigt pr. 20. februar 2014
blev godkendt.

4. Årshjul – 2014 aktiviteter
ESH orienterede om, at der i 2014 er aftalt 4 temadage med UB.
SG stiller forslag om, at vi også i ESB-netværket har en temadag i eget ESB-regi. Styregruppen drøfter, om vi fremadrettet skal afholde 3 temadage i samarbejde med UB – og at den
fjerde temadag alene afholdes ESB-regi – men at UB inviteres alligevel. Det besluttes, at
endelig beslutning tages på styregruppemødet i august, hvor det hidtidige samarbejde med
UB skal evalueres.
o Aftale om temadage i 2014 (herunder ESB/UB-aftaler)
o ESH orienterede om, at den 2. april 2014 afholder UB repræsentantskabsmøde, og temaet er feedback. ESB-netværket er inviteret til den officielle del, og styregruppen godkender, at temadagen
udbydes i fællesskab, da temaet også er meget relevant for ESBnetværket.

v

a)

19. marts: ”Undervisningsmiljø”
o Der er en aftale med DCUM, men det ser ud som om, at aftalen
ikke holder på grund af det forestående arbejde med EUDreformen.
o ESH er ligeledes tvivlende over for, om det er hensigtsmæssigt at
afholde denne temadag om Undervisningsmiljø – da det er svært
at vide, hvilke forpligtelser der lægges op til i EUD-reformen.
Beslutning:
o Styregruppen beslutter på baggrund af ovenstående, at temadagen den 19. marts 2014 aflyses.

b)

13. maj: ”Transfer”
o Der er udarbejdet et udkast til program af SG, JC (UB) og ESH.
o Der er endvidere udarbejdet en fælles ”skabelon” til indbydelser
til temadage.
o Invitation udsendes hurtigst muligt efter at de sidste aftaler med
oplægsholderne er i hus. Der arbejdes i øjeblikket på at få en aftale med Kompetencesekretariatet. ESH kontakter chefkonsulent
Bent Gringer.
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c)

10. september: Tema ”EUD-reform” (ESH har siden styregruppemødet talt med MS om, at temaet kunne konkretiseres som ”Kvalitet
som styringsredskab set i lyset af EUD-reformen” Hvad siger I andre?)
ESH kontakter Jan Christensen, UB og spørger om, det er ok, at temaet ændrer dato og tema til ovenstående.

d)

Forskerpraktikernetværket – ”Praktik" – 23. september 2014. JC (UB)
og ESH arbejder på, at de 3 netværk går sammen om temaet.

e)

11. november: Tema åben – afventer/ evt. ”Differentiering”.
Det aftales at Årshjulet ændres i forhold til ovenstående ændringer.

f)

Lov 409/OK 13
Styregruppen drøftede, hvilke styringsredskaber skolerne skal bruge
at styre efter i forbindelse med vedtagelsen af OK13 - følgende er
kommentarer fra drøftelsen:
 Det handler om, at man på skolerne finder en metode til at erstatte styringen, når lokalaftalerne ophører – hvilket styringsredskab
skal skolerne organisere sig efter, når det ikke længere er timerne,
der tæller.
 Nogle steder bruger man tidsregistrering – andre steder stilles der
forslag om, at der eksempelvis styres i forhold til kvalitet. Arbejdstemaet på skolerne kan fremadrettet være ”kvalitet som styringsredskab”.
 Der skal være en stærkere kobling til gennemførelsesprocenten.
 Det er forskelligt, hvordan lederforeningerne er involveret – der er
pt. ingen ”følgegrupper” som yder vejledning til skolerne.
 Kvalitetsmål og projektorientering får fokus i fremtiden, så skolerne ved, hvad de skal måle på og efter.
 Skolerne er usikre på, hvad der skaber værdi i forhold til OK13, når
”det gamle regelsæt” er ”sat ud af drift”.
 Vi skal også have for øje, at der er mange gode historier rundt
omkring på skolerne i forbindelse med indførelsen af OK13.
Beslutning:
 Styregruppen besluttede, at ESH undersøger i DE-L og Danske SOSU-skoler – og punktet tages med til næste styregruppemøde den
21. maj 2014.

g)

v

Vis Kvalitet / AMU – sættes på dagsorden til den 21. maj 2014
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 Det handler om at styrke VIS Kvalitet. Det aftales, at styregruppen forbereder sig til punktet ved gennemlæsning af ”Analysen om interessenternes vidensbehov og brugen af AMU´s
kvalitetssikringssystem”.
http://www.eva.dk/projekter/2013/udvikling-afkvalitetssikringssystemet-paamu/projektprodukter/viskvalitet
i)

SOSU-kvalitetsnetværk
Et administrativt AC-netværk som skulle se på frafaldstal mv. Nu
er også ”administrative medarbejdere” kommet med, da det er
forskelligt, hvordan skolerne er organiseret.
 MS har stillet et forslag til sin direktør på SOSU Esbjerg, om at der
skal oprettes et kvalitetsnetværk i regi af Danske SOSU-skoler,
hvor SOSU-skolerne udover hardcore tal kan diskutere/drøfte de
”bløde temaer” herunder kvalitet.
 Kvalitet er kommet på den politiske dagsorden – og det er derfor
vigtigt, at ESB-netværket også har fokus på kvaliteten.
 Hvis det ikke lykkes at istandsætte et kvalitetsnetværk i regi af
Danske SOSU-skoler – skal vi se på om der skal istandsættes et
møde i ESB-netværket for SOSU-skolerne for at drøfte videre.
 Punktet tages med på næste møde den 21. maj 2014.

5. Drøftelse af og orientering om:
 ETU-2013
a) Præsentationsmøde den 21. januar 2014
 Fint præsentationsmøde med mange nye kontaktpersoner og Ennova lavede en fremragende og professionel præsentation af ETUresultaterne og prioriteringskortene ift. både de ”nye og gamle
deltagere”.
 Der virker som om, at enkelte skoler ikke ønsker/fravælger
benchmarking – men der er dog ikke tale om en ”bevægelse”.

a) EUX-spørgeramme + opsamling fra møde den 03/02/201
 Arbejdsgruppen har nu færdiggjort udarbejdelsen af en spørgeramme. Spørgsmålet om notat/studieteknik blev bibeholdt – men
omformuleret jf. EUX-spørgerammen både i grundforløb og hovedforløb spørgerammen.

v
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 Arbejdsgruppen har besluttet, at skoler der ønsker det, kan afholde en ETU (+EUX-tillægsspørgeramme) for gående EUX-elever.
 ESH har undersøgt, hvilke skoler der har EUX på hvilke uddannelser. Det nærmeste ESH er kommet er hvilke skoler, der har EUX –
der findes pt. ingen oversigt over på hvilke uddannelser.
b) Mailhenvendelse til Ennova den 07/02/2014
 ESH har korresponderet med Ennova om priser på EUX-rapporter.
For de skoler der selv indsamler koster det ikke noget – men hvis
Ennova skal indsamle koster det kr. 4,75 pr. elevsvar.
 Det er ikke aktuelt pt., at skolerne kan benchmarke på EUXområdet.
 YA stiller spørgsmål om skolerne kan se det enkelte resultat i områderapporterne/”en rå rapport” umiddelbart efter undersøgelsen, så skolerne har mulighed for at drøfte resultatet med EUXeleverne inden de forlader skolen. ESH undersøger ved Ennova.
 EUX-eleverne skal evalueres ift. EUD-hovedforløbsspørgerammen.
c) Arbejdsgruppe vedr. Vejledning – tillægsspørgeramme til hovedforløb
 Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde en spørgeramme som et tillægsmodul til ETU/hovedforløb.
 ESH forventer, at gruppen tager udgangspunkt i ETU / grundforløb
spørgerammen. Mødet afholdes i uge 13. Forventes klar til næste
ETU undersøgelse i efteråret.
d) Arbejdsgruppe vedr. revision af AVU/FVU/OPU-spørgerammer
 Arbejdsgruppen er nedsat og afholder første møde den 4. marts
2014.
 SG meddelte, at dagsorden er udsendt.
 Det er hensigten, at spørgerammerne er klar til efterårets ETU2014.
 Der har ikke været ressourcer fra SOSU-skolerne til at deltage i arbejdsgruppen.
 Der er mange irrelevante spørgsmål i den nuværende spørgeramme – der skal være færre og kortere spørgsmål.


VTU-2014
a) ERFA-møde den 15. januar 2014
 Spændende og aktivt VTU-møde om det nye værktøj / spørgeramme.

v
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 Svarprocenterne har været over 50 % i gennemsnit for de foreløbigt deltagende skoler. (SOSU Randers har haft en svarprocent på
65 %).
 SDE har også haft gode erfaringer og svarprocenter som pilotskole. Det er opfattelsen, at det har haft betydning, at det har været
virksomhedskonsulenterne, der har stået som afsender.
 Det er et stort arbejde for skolerne at fremskaffe bl.a. mailadresser på virksomhederne / kontaktpersoner på virksomhederne, og
det har mere været de underliggende processer, der er i forbindelse med at påbegynde undersøgelsen, der har voldt problemer
– og ikke værktøjet.
 YA efterlyser en erfaringsudveksling mellem VTU-skolerne. ESH
kontakter Ennova for at høre, hvilke muligheder der er.
b) Nyt ERFA-møde den 12. juni 2014
 Der var stemning for på ERFA-mødet den 15. januar 2014, at der
afholdes et nyt ERFA-møde i juni. Dette er kalendersat til den 12.
juni 2014.
 Problematikken omkring erfaringsudveksling tages op her.


MTU-2014
a) Status tilmeldinger (5 teknisk/merkantile skoler og 1 VUC)
 YA har modtaget spørgsmål fra SDE’s sikkerhedsorganisation om
at få kvalificeret spørgsmålet om mobning – det aftales at ESH og
YA drøfter dette på et møde på SDE den 6. marts 2014.
 MS har tidligere problematiseret, 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.
 Det er måske hensigtsmæssigt, at der i spørgerammen tilføjes et
afkrydsningsfelt, hvor medarbejderen tilkendegiver om man er
”fastansat”.
 Det aftales, at ESH kontakter Ennova for at høre om der er en mulighed for afgrænsning.
 APV-modulet skal ligeledes drøftes, da skolernes sikkerhedsorganisationer ikke mener den er tilstrækkelig.

6. Møde med VUC-lederforeningen – og øvrige lederforeninger.
 Beslutning om årligt møde – jf. opsamling fra FUs møde med VUC-lederforeningen
den 05/02/14

v
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 Succesfuldt og konstruktivt møde er afholdt med VUClederforeningen, som er meget interesseret i at følge ESBnetværket og få tilsendt nyhedsbreve.
 Der er indgået en principaftale om, at der afholdes et årligt møde
dels med VUC-lederforeningen og de øvrige lederforeninger.
 Fremadrettet skal disse møder tematiseres og relevante emner
tages op.
Beslutning:
Styregruppen beslutter, at der afholdes et årligt møde med hver
lederforening.
 25. september 2014 afholdes FU-møde og møder med DELederforeningen.
 MS oplyser, at Helle Magh er ny sekretariatschef i Danske
SOSU-skoler, og det aftales, at ESH retter en kontakt til
hende og fortæller om ESB-netværket.
7. EUD-reform
 EUD-reformen i FAKTA - Den nye reform af erhvervsskolerne kommer til at betyde
følgende:
 Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv.
dansk og matematik for at komme ind på erhvervsuddannelserne.
 Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har
en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse.
 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder
på skolerne
 Grundforløbet bliver forlænget og kommer til at bestå af to dele
på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til
et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på
grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger.
 Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser)
for at sikre et bedre ungdoms-uddannelsesmiljø.
 Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og
gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer
fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng
mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling.
 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen
hver dag.

v
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 EUX indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere











højniveaufag. EUX skal være et miks af gymnasiale og praktiske
fag.
Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
Fokusering af vejledningsindsatsen.
Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10).
Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse
Styrkelse af produktionsskolerne.
Styrket uddannelsesgaranti.
Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser.
På baggrund af en analyse drøfter gymnasieforligskredsen ændring af adgangsreglerne til de gymnasiale uddannelser

Mål 1:
Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter
9. eller 10. klasse
Mål 2:
Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Mål 3:
Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
Mål 4:
Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes


DE-Ls reformgruppe vedr. kvalitet & DE-Ls reformkonference








Der er i DE-L regi nedsat en særlig gruppe ift. kvalitet – reformgruppen består af Tøger Kyvsgaard – KTS, Mette Selchau - Mercantec, Lars Michael Madsen - Tradium, Mette Skov-Nielsen, HS
K-Nord, Jan Christensen - UB, ESH - ESB-netværket
1. møde afholdes den 5. marts 2014 i Øst – og i Vest afholdes mødet den 7. marts 2014.
Den 13. – 14. marts 2014 afholdes EUD-reformkonference i København – der er så vidt vides allerede lukket for tilmelding. ESH
er tilmeldt og orienterede kort om programmet.
EUD-reformaftalen og faktaark vedlægges referatet.
Datawarehouse er under udvikling.

8. Nyt fra sekretariatet
 Udmeldelser / indmeldelser – status er primo januar 2014 er 76 medlemsskoler
 EUC Nord er indmeldt pr. januar 2014

v
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 VUC Nordjylland udmeldt pr. november 2013
 Horsens HF & VUC udmeldt pr. januar 2014
 Praktikcentre – det er fortsat usikkert hvornår der skal evalueres,
og hvad der skal evalueres. Det aftales, at ESH kontakter Eva Bendixen, Selandia CEU, og Trine Kynde Hovad, SDE vedr. dette.


Hjemmesiden
 Siden har været ”til kontrol” på grund af defekt redigeringsmodul.
 Endvidere er der nu lavet plads til at der kan komme billeder på af
kontaktpersoner. Derfor opfordres ESB-netværkets medlemsskoler til at fremsende billeder til ESB-sekretariatet. Billederne skal
have følgende format: (80x60px jpg. fil)
 Det aftales endvidere, at datoer og kort beskrivelse af temadage
skal lægges hurtigt på hjemmesiden, så skolerne er orienteret.

8. Eventuelt
 AMU-temadag afventer, hvad der sker ift. EUD-reformen.
 ESB-styregruppemøde den 22. oktober flyttes til den 7. oktober
2014. LAP flytter mødet via Outlook.

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

Godkendt af ESB-styregruppen den 6. marts 2014

v
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