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1. Tidsplan for kombineret ungdomsuddannelse
I PSF’s Information nr. 2 om KUU fremlagdes Ministeriets tidsplan for implementeringen af kombineret
ungdomsuddannelse. De seneste udmeldinger kan ses neden for – men bemærk at der kan opstå
forsinkelser, dvs. det er at betragte som pejlemærker:

22. september 2014
Bekendtgørelse om KUU udstedt
Uge 42 2014
Udbudsmateriale offentliggøres, herunder information om tilgængelige administrative systemer
1. december 2014
Frist for ansøgning
1. februar 2015
Svar på ansøgninger (dvs. udbudsplacering af KUU udmeldt)
Offentliggørelse af udbudsmateriale til ekstern evaluering / følgeforskning af KUU
Leverandør til ekstern evaluering / følgeforskning af KUU er fundet

2. Informationsmøder omkring KUU (bemærk: Foreløbig tidsplan)
I forbindelse med offentliggørelse af bekendtgørelse samt ansøgning vil såvel Ministeriet som
Produktionsskoleforeningen afholde informationsmøder. Der er i sagens natur ikke sat dato på endnu, men
møderne vil så vidt det ser ud nu, lægge omtrent på følgende tidspunkt:

Uge 39/40

Ministeriet orienterer om bekendtgørelsen (mødet vil finde sted i Kbh. og ganske
kort efter bekendtgørelsens offentliggørelse)

Uge 40/41/43

PSF afholder møde (centralt i landet) om KUU pba. bekendtgørelsen

Uge 45/46

Ministeriet afholder møde om ansøgningen (mødet vil finde sted 2-3 uger før
ansøgningsfristen)

Afhængigt af behov samt udviklingen omkring KUU, kan der selvfølgelig fra PSF’s side komme flere møder
omkring KUU, men ovenstående er planen for nærmeste fremtid.
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3. Nedsættelse af KUU interim-udvalg
For at skabe en bred og god proces omkring oprettelse og implementering af KUU, lægger PSF op til at
nedsætte et KUU interim-udvalg. At det er et interim-udvalg vil sige, at det i udgangspunktet er
midlertidigt. Det er det, fordi vi på den ene side har vurderet, at et KUU udvalg vil kunne styrke
produktionsskolernes arbejde med KUU allerede i denne fase, men på den anden side kan det med tiden
vise sig, at PSF’s arbejde med at bistå produktionsskolerne omkring KUU bedre varetages på anden vis end
et udvalg.
Rent praktisk er hensigten, at KUU interim-udvalg nedsættes på mødet, som PSF afholder i forbindelse med
bekendtgørelsen (jf. ovf.). Proceduren herfor vil I få nærmere besked om i det generelle oplæg til mødet.
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