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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2014
Referatet blev godkendt.
3. Orientering siden sidst
• Ungenetværket på Bornholm
Orientering om det planlagte arrangement, som sætter fokus på hvordan det ikke
formelle uddannelsessystem kan være overgang til det formelle uddannelsessystem.
•

Kurser for bestyrelsesmedlemmer
Der gennemføres tre kurser for bestyrelsesmedlemmer:
Hobro: 43 tilmeldte
Køge: 36 tilmeldte
Odense: 15 tilmeldte

•

Årsmøde 2014
Der blev fortaget en kort evaluering af årsmødet.

•

Internationale projekter
Orientering om etablerede og ansøgte projekter, som skal være med til at udvikle
IPSO som central organisation for produktionsskoler i Europa. Der udsendes et notat
om ansøgte og igangværende internationale projekter ud til bestyrelsen.

•

Tilsynsforum
Orientering om planen for tilsyn med produktionsskolerne. Der skal udarbejdes en
administrativ orientering om dette til skolerne

•

Fisken – fritidsjob nu
Anmodning om partnerskab fra værestedet Fisken afslås med bemærkning, om at
dette ikke er et centralt indsatsområde for produktionsskolerne.

4. EUD reform – fremstillede lovforslag
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Der blev givet en overordnet orientering om de to lovforslag L 195 (EUD) og L196
(KUU). Styrkelsen af produktionsskolernes rolle, som det blev aftalt i forliget af 24.
februar fremgår ikke af lovforslagene.
For det første er det ikke tydeligt hvordan produktionsskolernes rolle er i forhold til
at sikre produktionsskoleeleverne mulighed for at starte på 2. Der er kun tale om at
de meritgivende kombinationsforløb på 2-5 ugers varighed ikke skal tælles med i 1/3
undervisningen. Der lægges samtidig op til at produktionsskolerne kan indgå i
administrative fællesskaber med erhvervsskoler eller andre produktionsskoler.
I forhold til KUU er produktionsskolernes særlige rolle helt skrevet ud af
lovforslaget. Her fremhæves der i stedet at der skal sikres en meget fleksibel
organisering, så derfor stilles der ikke krav til, at bestemte institutioner skal indgå i
konsortiet.
Frem mod det aftalte samråd den 20. maj vil foreningen forsøge at påvirke politikere
til at bringe følgende 4 områder til debat under 1. behandlingen af L 195 og L196:
1. Overgang fra målrettet forløb på produktionsskolen til G2 på erhvervsskolen
 Kompetencebeviset
 Sikring af fagligt niveau i dansk og matematik
 Helhedsvurdering af sociale og personlige kompetencer
 Meritgivende kombinationsforløb på erhvervsskolen
2. Tovholderfunktionen på KUU
 Ifølge aftalen af 24. februar 2014 vil produktionsskolerne skulle spille
en central rolle som koordinerende udbyder af Kombineret
Ungdomsuddannelse"
3. At elever først optages på KUU efter et praktisk afklaringsforløb på
produktionsskolen
 ”Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse skal endvidere så vidt
muligt ske på grundlag af et afklarende forløb på en
produktionsskole”.
4. Administrative fællesskaber
 Med hvilken begrundelse er dette skrevet ind i lovforslag, da det ikke
var med i det lovudkast, der blev sendt i høring
Disse fire hovedpunkter danner også udgangspunkt for PSF’s foretræde for Børneog Undervisningsudvalget.
Den overordnede strategi, er at få centrale elementer fra ovenstående direkte ind i
lovteksten eller med i lovbemærkningerne.
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Der blev ligeledes drøftet hvordan produktionsskolerne kunne blive en
”paraplyorganisation” over EGU, STU og KUU. Disse drøftelser fortsatte under
næste dagsordenspunkt.

5. PSF’s handlingsplan nu og i fremtiden
PSF vil tage initiativ til at indkalde til et møde for EGU-udbydere, med sigte på at
oprette en landsdækkende politisk organisation for uddannelsen.
o Varetagelse af interesser
o Landsdækkende koordinator
o Finansiering
PSF vil ligeledes tilbyde ”husly” til den nye forening, så der kan skabes et godt
samarbejde mellem foreningen EGU udvalg og andre interessenter på området.
Når den endelige lovtekst til KUU foreligger, vil PSF invitere alle produktionsskoler til
et møde om, hvordan produktionsskolerne kan indgå i KUU’en. Her vil der være fokus
på:
o Organisation
o Ressourcer
o Udvalg
o Finansiering
Bestyrelsen drøftede desuden udvalgsstrukturen i PSF i sammenhæng med
handlingsplanen, og det blev besluttet at sekretariatet udarbejder et sammenhængende
forslag til udvalgsstruktur, der i højere grad afspejler de indsatsområder bestyrelsen har
udstukket i handlingsplanen. Samtidig vil bestyrelsen arbejde på at tydeliggøre de
specifikke indsatser nedsatte udvalg skal arbejde med igennem klare kommissorier.
I forslaget skal også indgå udvikling af et nyt kursus og efteruddannelsestilbud til
medarbejdere ved produktionsskolerne af både faglig og pædagogisk karakter.
Der skal i forslaget tages højde for opgavetyper, økonomi og bemanding. Der arbejdes
på at have et forslag til ny udvalgsstruktur i PSF klar til næste generalforsamling.

6. Udvalgsstrukturen i PSF og indstillinger til nuværende udvalg
Der sendes orientering ud til skolerne om, at det nu er muligt at indstille medlemmer til
PSF’s stående udvalg. Det drejer sig om følgende udvalg:
o Pædagogisk udvalg
o PBE udvalg
o EGU udvalg
o Giv Agt udvalg
o Internationalt udvalg
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Herefter skal bestyrelsen beslutte udvalgenes sammensætning.

7. Folkemødet 2014
Der blev orienteret om program for folkemødet 2014, og herunder hvilke bestyrelsesmedlemmer, der dækker opgaver i forbindelse med vores arrangementer. Det er tidligere
besluttet at kun de bestyrelsesmedlemmer, der har specifikke opgaver på folkemødet,
deltager heri.
Opstår der behov for at flere bestyrelsesmedlemmer skal i aktion under Folkemødet, vil
det kunne lade sig gøre, da der er ledig kapacitet i de huse PSF har lejet under
folkemødet.
8. Temadag med fokus på de personlige og sociale kompetencer
Bestyrelsen besluttede at temadagen gennemføres, men at der i programmet indføjes en
kort beskrivelse af sammenhængen mellem faglige, personlige og sociale kompetencer,
og hvordan de udvikles i produktionsskolekonceptet.
9. Forslag til forskningsprojekt på produktionsskoleområdet
Det fremlagte forslag blev gennemgået, og der var bred enighed om, at der skal arbejdes
videre med at invitere forskellige forskere til at give deres bud på, hvordan et sådant
forskningsprojekt kan etableres på produktionsskoleområdet. Projektets omdrejningspunkt skal være produktionsskolepædagogikken.
10. Partnerskab i ”Sæt kursen”.
PSF vil indgå i arbejdet omkring det fremlagte projekt igennem deltagelse i
styregruppearbejde. Bliver der tale om en større grad af involvering, skal der naturligvis
overvejes hvilken økonomi, der kan være med til at bære dette. Det skal også overvejes
om en medarbejder på en af landets produktionsskoler kunne indgå, så der ikke skal
trækkes på sekretariatets arbejdskraft.
11. Evt.

Vejle maj 2014/ah
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Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Jákup Heinesen

Claus Bentsen

John Rundstrøm.

Tina Jul Hollen
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