Nyhedsbrev, den 4. november 2015

Her er de seneste nyheder i Uddannelsesbenchmark, som det er vigtigt at I forholder jer til på skolerne. Det
handler om kommende temadage i netværket, om virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU) på
erhvervsuddannelsesområdet i 2016 og om status på den aktuelle elevtrivselsundersøgelse (ETU).
Kommende temadage i netværket
Sæt et kryds i kalenderen til tre kommende temadage, vi har planlagt at gennemføre sammen med ESBnetværket:
 2. februar 2016 om sammenhængen mellem undervisningsevaluering, MUS, ETU og kollegial
supervision.
 11. maj 2016 om pædagogisk ledelse. Vi afholder årets repræsentantskabsmøde i direkte
forlængelser heraf.
 25. august 2016 med fokus på erfaringer med nyt ETU-koncept. At vi først afholder sidstnævnte
temadag den 25. august hænger sammen med, at vi på det tidspunkt står direkte over for aktuelle
udfordringer i forbindelse med planlægningen af ETU i 2016. Det skal dog ikke forhindre os i at gøre
lidt status på dette års ETU i dette nyhedsbrev.
Virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU) på erhvervsuddannelsesområdet i 2016
Ministeriet bedt os om at undersøge, om der er nogen skoler på EUD-området i netværket, der planlægger
at gennemføre virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) i foråret 2016. - Hvis I derfor planlægger at
gennemføre VTU i foråret, er det vigtigt at I melder dette tilbage til mig hurtigt og senest den 16.
november 2015. Så vil jeg i forlængelse heraf orientere ministeriet, der ønsker at finde ud af, om der er
dele af processen, modellen, spørgerammen eller de tekniske løsninger, der skal ændres forud for, at den
obligatoriske måling, som I under alle omstændigheder forventes at gennemføre i efteråret 2016
Status på årets ETU
På skolerne i netværket er man ved at være igennem
dataindsamling i forbindelse med årets
elevtrivselsundersøgelse. Det nye ETU-koncept på
erhvervsuddannelserne er som bekendt i gang med at
blive implementeret, og nye koncepter er jo ofte
forbundet med nye udfordringer, der skal arbejdes med.
Vi har en løbende dialog med ministeriet, med leverandørerne og med Dansk Erhvervsskoler, og er
selvfølgelig i øjeblikket især optaget af - dels de tekniske udfordringer med det nye system på EUD – dels
hvordan vi kan behandle data bedst muligt. I forbindelse med sidstnævnte har Uddannelsesbenchmark
sammen med Aspekt R&D og @ventues aftalt at udveksle årets ETU-data på EUD mellem de to
leverandører, sådan at skolerne kan få det mest solide sammenligningsgrundlag i de kommende rapporter.
Aftalen om udveksling af data sker i år kun på EUD-området, da det er teknisk forholdsvist nemt i det nye
system – og det bliver naturligvis uden udveksling af elevernes cpr.-numre. Hvis nogen skoler i netværket
ikke ønsker at få udvekslet deres data mellem Aspekt R&D og @ventures skal de gøre mig opmærksom på
dette senest den 1. december 2015.
Det var i denne omgang alt herfra.
Mange hilsner
Jan Christensen
Formand for Uddannelsesbenchmark
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