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1. Ministeriets tidsplan for KUU 

I Undervisningsministeriets nyhedsbrev udsendt 1/10 er tidsplan for de næste skridt i implementering af 
KUU skitseret: 

 

 

 

 

  

 

Som det fremgår af nyhedsbrevet kan vi forvente bekendtgørelse og udbudsmateriale inden efterårsferien. 
Bemærk desuden at UVM har sat en mere præcis målgruppe for deres møde d. 23/10, idet mødet er for 
dem, der sidder med høringssvar. PSF vil naturligvis deltage i mødet, men mødet er altså ikke – som vi 
tidligere har lagt op til – et bredt informationsmøde, og derfor forventes det ikke, at I som skoler deltager i 
mødet. 

Så snart bekendtgørelsen offentliggøres, vil PSF rundsende den til skolerne tillige med en opfordring til jer 
om at læse den grundigt igennem og kontakte os, dels for input mv. til spørgemødet i UVM, dels som input 
til høringssvaret generelt. 

 

2. Produktionsskoleforeningens møde om KUU: fredag d. 24. oktober kl. 10-13/14 i Odense 

Produktionsskoleforeningen inviterer alle produktionsskoler til møde om KUU fredag d. 24/10 kl. 10-13/14 
på Elsesminde Odense Produktions-Højskole. I kan allerede nu tilmelde jer via mail til psf@psf.nu  
(pris: 410. kr. pr. person). Programmet foreligger endnu ikke, og udsendes først efter efterårsferien - men 
væsentlige punkter på dagen vil være: 

• Gennemgang og drøftelse af bekendtgørelsen 
• Videndeling og arbejde med KUU i de forskellige områder 
• Valg af KUU Interim-udvalg 

Tilmeldingsfristen, er af hensyn til forplejningen, senest den 22. oktober. 

Det fælles møde forventes at slutte kl. 13, hvorefter der afholdes møde for tovholderskolerne. Det endelige 
program udsendes så hurtigt det lader sig gøre, og senest i dagene op til mødet.  

 

Vejle d. 3. oktober 2014 

Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse 
Ministeriet forventer, at bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse sendes i høring i uge 41. I 
forlængelse heraf afholder ministeriet et spørgemøde, der henvender sig til sagsbehandlere mv., der 
udarbejder høringssvar, torsdag den 23. oktober om formiddagen i København. Invitation til mødet 
udsendes til skoleforeninger mv., der er interessenter i forhold til uddannelsen. 

Ministeriets indkaldelse af ansøgninger om godkendelse af udbud af kombineret ungdomsuddannelse 
forventes ligeledes udsendt i uge 41 og med ansøgningsfrist primo december. 

Fra UVM’s Nyhedsbrev 1/10 2014 
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Venlig hilsen 
Produktionsskoleforeningen 

www.psf.nu 


