Deltagere:
 ESB-netværkets styregruppe
o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN)
o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR)
o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA)
o Signe Gylling, VUC Nordsjælland (SGY)
o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA)
 ESB-sekretariatet
o Ebbe S. Hargbøl (ESH)
o Lajla Pedersen (LAP)
 Afbud
o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS)
o Annemette Strøbeck Tarp, SOSU Randers (AST)

December 2013

Referat af ESB-styregruppemøde den 10. december 2013 kl. 10.00 – 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles
Skolehjem og Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ

1. Velkommen til de nye styregruppemedlemmer
 ESH bød velkommen til de nye styregruppemedlemmer.
2. Godkendelse af dagsorden – evt. tilføjelse af nye punkter
 Dagsorden godkendt.
3. Forretningsorden for FU 2014-15 og konstituering af FU
ESH orienterede om FUs mødefrekvens og forretningsorden blev gennemgået.
Styregruppen konstituerede følgende FU:
 Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg
 Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland
 Følgende styregruppemedlemmer deler ”pladsen” inden for det teknisk/merkantile
skoleområde, og det blev endvidere aftalt at YA deltager, når det er vest for Storebælt og HBN deltager, når det er øst for Storebælt:
 Yvonne Andersen, SDE (vest)
 Heidi B. Nielsen, CELF (øst)


Første FU-møde i 2014 afholdes på Sjælland – og kombineres med et møde med
VUC-lederforeningen, som det er besluttet tidligere i strategigruppen.
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4. Styregruppens opgaver og ansvar – mødernes indhold og aftale om mødefrekvens
 Møde frekvens – 2 møder pr. halvår – februar/maj eller august/september
 FU-møder:
 5. februar 2014 m. VUC lederforeningen – afholdes i KBH, evt. TEC – ESH undersøger mødelokale
 28. april 2014 – afholdes i Vejle – YA undersøger mødelokale
 25. september 2014 – afholdes i KBH, evt. TEC – ESH undersøger mødelokale
 ESB-styregruppemøder: – alle møder afholdes i Odense – LAP bestiller mødelokaler på Munkeris
 25. februar 2014
 21. maj
 26. august
 22. oktober
 Styregruppen beslutter på baggrund af indstilling fra forretningsudvalget de overordnede mål, strategier og aktivitetsomfang i henhold til de økonomiske muligheder ligesom eventuelle arbejdsgrupper indstillinger behandles på styregruppens
møder. Regnskab/økonomi behandles på hvert styregruppemøde.
5. Økonomi – regnskab pr. 31. oktober 2013 + regnskab13/budget14 vedtaget
 Økonomisk oversigt pr. 31. oktober 2013 var sendt til den nye styregruppes orientering ligesom regnskab 2013/budget 2014 – begge godkendt og besluttet af henholdsvis styregruppen og forsamlingen på årsmødet.
6. Evaluering af årlig temakonference/årsmøde 2013
 Næste årlig temakonference er fastsat til 5. marts 2015 – og de nye styregruppemedlemmer er valgt til henholdsvis 2015 og 2016.
 Specialundervisningsskolerne har ikke en repræsentation i styregruppen – de skal
høres, om de ønsker at benytte ”pladsen” – ellers stilles denne til rådighed for de
øvrige skoleformer, som skiftes til at repræsentere de enkelte skoleformer – det
skal dog formelt besluttes på næste årlige temakonference den 5. marts 2015.
 SGY har aftalt med VUC-lederforeningen, at datoer for styregruppemøder i 2014
sendes til lederforeningens kvalitetsudvalg, så de er orienteret om mødefrekvensen
ift. repræsentationen fra VUC, som meddeles til ESB-netværket i januar 2014.
 Det er ærgerligt, at der ikke kommer flere skolerepræsentanter til den årlige temakonference. I forhold til dette besluttede styregruppen, at
a) Indbydelsen skal være repræsentativ/indbydende/beskrivende i forhold til
præsentation af oplægsholdere. ESB-sekretariatet arbejder videre med
dette.
b) Indbydelsen skal sendes bredere ud på skolerne/i organisationerne, så vi på
den måde forhåbentlig kan trække flere deltagere til.
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Styregruppen drøftede Lars Mortensens oplæg om EUD-reform, og der er stadig
usikkerhed om, hvad reformen lægger op til i forhold til skolernes kvalitetsarbejde.
SGY orienterede om ”Karakterløft” (skolernes karakterresultater der omregnes
med socioøkonomisk reference).
Disse er beskrevet på UVMs hjemmeside inden for gymnasieområdet – se følgende
link: https://statistik.uni-c.dk/GymKaraktererSocioReference/DisplayInstList.aspx



7. Drøftelse af:
 AMU jf. mail fra Yvonne Andersen – vedlagt
 YA & MR har deltaget i AMU-workshop den 26. september 2013, der omhandlede udarbejdelse af fælles auditeringsværktøjer til at håndtere AMU – og at
VEU-centrene skal forestå tilsynet med skolerne. COWI har udarbejdet tjeklister, som skal skrives sammen til at være mere brugervenlige.
 Der afholdes AMU auditseminar den 14. januar 2014 – MR deltager ligesom
ESH deltager som repræsentant for ESB-netværket.
 AMU-auditseminar sættes på FU-dagsorden i februar 2014.


ETU-2013
o Præsentationsmøde den 21. januar 2014 – LAP undersøger antal deltagende skoler i ETU-2013, og ESH/LAP aftaler endeligt program med Anders
Filtenborg, Ennova.
o EUX-spørgeramme + opsamling fra møde 20.11.13
o YA orienterede styregruppen om baggrunden for udarbejdelsen af en EUXtillægspørgeramme til EUD-spørgerammen, som er til styregruppens godkendelse på mødet i dag.
o Spørgerammen er udarbejdet som et værktøj til at kvalitetssikre EUXuddannelsen.
o Der er ikke EUX på det merkantile område og på SOSU-skolerne.
o Beslutning: Styregruppen godkendte EUX-spørgerammen med den bemærkning, at grundforløbets spørgsmål 4 vedr. ”Undervisning i notat/studieteknik er nødvendig for uddannelsen” og spørgsmål 1 i Hovedforløb ”Fokus på studieteknik indgår i alle fag” tages op igen / drøftes, idet det
er uvist om eleverne er i stand til at forstå ordet ”studieteknik”. ESH kontakter i første omgang Erik Engel, TEC for at undersøge, hvad der er tænkt i
forhold til dette, og om der optræder krav om undervisning i notat/studieteknik i bekendtgørelsen.
o Ny mødedato til EUX-arbejdsgruppemøde i stedet for 13. januar 2014. Da
der er møde vedr. AMU-audit den 14. januar 2014 og VTU-erfadag 15. januar aftales det, at vi ændrer datoen for mødet i EUX-arbejdsgruppen –
LAP indkalder via Doodle.
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VTU-2014
o Der afholdes ERFA-møde den 15. januar 2014 om implementeringen af det
nye VTU-værktøj.
o Der er pt. 16 tilmeldt ERFA-mødet.
o Det opfordres til, at skolerne også for formidlet mødet ud til praktikpladskonsulenterne.
o Der skal være fokus på værktøjet og ikke organisatoriske og logistiske udfordringer på skolerne på ERFA-mødet i januar 2014.
o 9 skoler er i gang med værktøjet. På nogle skoler har det været en problematisk proces at få gang i brugen af værktøjet. SDE er godt i gang med afprøvningen, og værktøjet testes på to uddannelser.
o Der er store udfordringer ift. at lave udtræk/importere fra EASY/Praktik+.



MTU-2014 – Status tilmeldinger
o Der er pt. 4 skoler tilmeldt til MTU-2014 – 3 tekniske skoler og 1 VUC.

8. Aktiviteter i 2014
a)

Aftale om temadage i 2014 (datoer) ESB-temadag (m. UddannelsesBenchmark-invitation)
Styregruppen drøftede, hvilke temaer der skal tages fat på til temadage i 2014. Det aftales, at der skal afholdes 4 temadage i 2014 – 2
dage i ESB-regi (hvor UddannelsesBenchmarks medlemsskoler inviteres) og to dage i samarbejde med UddannelsesBenchmark.
ESB-temadage blev aftalt som nedenstående med følgende temaer:
 19. marts 2014 – tema: Undervisningsmiljø – den sociale del af
undervisningsmiljøet skal inddrages.
 10. september 2014 – tema: EUX-videndeling
Fælles ESB-/UB-temadag
 13. maj 2014 – tema: Transfer – som omhandler, hvordan underviserne er til at formidle viden til eleverne. Bjarne Wahlgren blev nævnt som mulig oplægsholder. SGY indgår i planlægningsgruppen.
 11. november 2014 – tema: EUD-reform
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ESH holder konsulentmøde med Jan Christensen fra UddannelsesBenchmark inden jul. Her foreslås mødedatoer og –
temaer.
b)

Andre aktiviteter (arbejdsgrupper m.m.) Se notat fra årsmøde –
vedlagt
 Strategiarbejdet forsætter – Mogens Schlüter, Annemette S.
Tarp og Signe Gylling ønsker at forsætte dette arbejde i samarbejde med ESB-sekretariatet.
 Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som tager fat på at udarbejde et frivilligt ”tillægsspørgeramme til Vejledning” på hovedforløb – Kristine Skriver Larsen, SOSU Sjælland kontaktes, da KSL
har tilkendegivet interesse i dette arbejde. Det aftales, at MR og
HBN undersøger, hvem der evt. kan deltage fra deres skoler.
 Der nedsættes ligeledes en ETU-arbejdsgruppe, som kigger på
spørgerammen til VUC-området inden for FVU/AVU/ordblinde.
SGY opfordrer til at kontakte undervisere, som har erfaring med
ordblinde, og at disse inddrages i arbejdsgruppen, da det er
mest hensigtsmæssigt, at der kommer en spørgeramme, der kun
er målrettet ordblinde.
 Det aftales at ESH kontakter MS for at høre, hvem der evt. kan
inddrages for SOSU-området i denne arbejdsgruppe. SGY/LAP aftaler nærmere og sørger for at udsende en forespørgsel til VUCkontaktpersoner for at høre, hvem der har mulighed for deltagelse.
 En EUD-reform følgegruppe består af styregruppen og FU i fællesskab. Alle styregruppemedlemmer holder hver især øje med,
hvad der bliver meldt ud fra ministeriet.

9. Eventuelt
 Det forventes, at HPØG skal formentlig afleveres til april 2014.
 Hjemmeside – fungerer ikke pt. ”bagved” – der mangler et redigeringsmodul/editor. LAP er i gang med at undersøge, hvad der er galt.
 ETU-benchmarking – ESH undersøger hos Ennova, hvad problematikken er ift. den
skole, som ikke har ønsket at indgå i ETU-2013 Benchmarkingrapporten.
 EUD-karaktertræk – SSA har været på en konference ift. hvad der skal ske med EASY fremadrettet. B570 tilrettes så den kan vise karaktergennemsnit ud fra 7skalaen. Vi afventer i øvrigt EUD-reformen, da der helt sikkert er mere om det.
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Referent
Lajla Pedersen
ESB-sekretariatet
Tlf. 25 15 79 09
Mail: lajla@projektcare.dk
Godkendt af ESB-styregruppen den 19. december 2013
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