Møde i Pædagogisk Udvalg
Torsdag d. 3. april 2014 kl. 10.00-14.30 i PSF, Vejle

Referat

Tilstede: André Gremaud, Lisbeth Svanborg, Ole Brauner, Jan Steen Bengtsson, Vibeke Mouridsen, Ole
Sværke og Michael Bjergsø. (Charlotte Have deltog i pkt. 2)
Afbud: Tupaarnaq Lennert, Lis Holm og Mogens Mark

1. Prioritering af dagsorden
Pkt. 3 (Orientering siden sidst) behandles efter pkt. 5 (Temadag…), fordi det er vigtigt at nå punkterne
om Årsmøde og temadag på mødet.

2. Værkstedsintegreret undervisning på produktionsskolerne
Charlotte Have, projektleder på Favrskov Produktionsskole, fortalte om projekt ”Læsning og skrivning
på produktionsskolen”. Projektet har til formål at styrke integration af faglig læsning og skrivning i
værkstedsarbejdet, og det skal ske gennem en styrkelse af værkstedslærerens didaktiske
kompetencer. Oplægget gav anledning til en drøftelse af udfordringer ved værkstedsintegreret
undervisning, herunder vigtigheden, dels af at det praktiske arbejde hverken bliver sekundært eller
kunstigt, dels af at forskellige værkstedsfagligheder giver forskellige muligheder/begrænsninger for
integration af læsning og skrivning, og det bør tages med i betragtningen. Men PU var enige om, at
det er et vigtigt område, som der er grund til at sætte fokus på, og drøftede i den forbindelse
muligheden for på et kommende årsmøde at arbejde med temaet (fx i form af workshops om,
hvordan dansk og matematik kan integreres i værkstedsundervisningen samt hvordan produktioner
og opgaveløsninger kan anvendes i den almene undervisning). En anden del af projektet er, at
projektmateriale skal lægges på EMU-portalen, og det gav anledning til en drøftelse af såvel portalens
relevans for læringsforløb på produktionsskolen som PSF’s eventuelle rolle heri (fx
administratorfunktion). Et argument er, at i lyset af EUD-reformen og i det hele taget
produktionsskolernes stadig stærkere rolle i den samlede uddannelsesindsats, kunne tilstedeværelse
på EMU være med til at underbygge produktionsskolen som seriøs uddannelsespartner.

3. Orientering siden sidst
A. Sekretariatet her og nu
Intet nyt – der arbejdes…
B. Aktiviteter



PSP: Konferencen ”Produktionsskoleprojektet sender flere unge i uddannelse” om PSP
og evalueringen heraf, afholdes d. 5/5 2014 i Ålborg. Her kommer bl.a. Noemi
Katznelson og Torben Pilegaard Johnsen.



Internationalt (herunder IPSO): Der arbejdes generelt på at konsolidere IPSO, og
derudover har bl.a. været afholdt et vellykket kursus i Østrig i regi af Tune In-projektet.

C. Den politiske situation


EUD-aftalen: Axel orienterede om forhandlinger op til høringssvar samt strategi derefter.

4. Årsmøde
Michael fremlagde skitse til drejebog for debatten, og PU bidrog med kærligt-kritiske kommentarer
ift. panelsammensætning (herunder dels en mere ligelig kønsfordeling, dels en skærpelse af hvilke
synspunkter og repræsentationer, der sættes sammen i panelet) samt diskussionspunkter (herunder
en skærpelse af de forskellige temaers dilemmaer, fx ’hvad er styrende for et produktionsskoleforløb;
den unges plan eller samfundets plan?’). Omkring logistik giver Michael besked til udvalget såfremt
der viser sig behov for hjælp. Følgende PU-medlemmer er på valg i år: Lisbeth Svanborg, Jan Steen
Bengtsson, Tupaarnaq Lennert og Ole Sværke. Processen er, at der efter generalforsamlingen skrives
ud til alle skoler om indstillinger til Pædagogisk Udvalg, og når indstillingerne er indkommet, træffer
bestyrelsen beslutning om sammensætningen af udvalget. PU-medlemmer på valg skal således også
indstilles såfremt de ønsker at fortsætte i udvalget.

5. Temadag ”Læring i produktionsskolen – med særlig fokus på arbejdet med de personlige og
sociale kompetencer” (./. Bilag 1a og 1b)
PU drøftede programskitsen, og var enige om enkelte ændringer: Dels at udelade workshopopsamlingen efter frokost, dels at lade opsamlingen indgå i afrunding af paneldebatten, således at
temadagen slutter kl. 15.30. Michael reviderer programmet, og såfremt bestyrelsen godkender det,
sendes program ud til alle skoler om muligt primo maj, således at tilmelding kan ske før
sommerferien.

6. Kompetencebevisprojekt – Rambøll-rapporten ”Evaluering af kompetencebeviser”
Michael orienterede om inddragelse af Forstanderkredsen i implementeringen af PSF’s anbefalinger,
og PU drøftede i forlængelse heraf muligheden for at lade kompetencebeviset indgå i revisionens
tjekliste, for på den måde at skærpe skolernes opmærksomhed på at leve op til lovens krav. Michael
orienterede om følgegruppemøde afholdt 2014-03-25, hvor bl.a. Rambøll-rapporten blev drøftet,
herunder dels muligheder for at komme i dialog med aftagere, dels muligheden for knytte
kompetencebeviset til en elektronisk platform (fx e-boks), således at den unge altid har adgang til
beviset. Efterfølgende drøftede PU Rambøll-rapporten, herunder at rapporten overordnet betragtet

er positiv, samt at aftagersiden på den ene side er kritisk ift. bevisets indhold, men på den anden side
også er ukvalificeret, forstået på den måde at kun et fåtal af aftagerne faktisk har set et
kompetencebevis. PU var enige om, at aftagernes syn på og brug af kompetencebeviset et område,
som vi skal have fokus på fremefter.

7. Kurser og efteruddannelse


Status på kurser og efteruddannelse: Michael orienterede om de netop afholdte
pædagogiske grundkurser, der alle gennemførtes og med gode tilbagemeldinger.



Nyt kursus er udbudt: Pædagogik og værkstedsledelse modul II: Michael orienterede om
kurset PVL II, der er udbudt til afholdelse efter sommerferien 2014, og som er en revideret
version af det tidligere udbudte ”Produktionsskolepædagogik i praksis”. PU bakkede op om
behovet for et modul II-forløb for alle tre kursusområder, og opfordrede PSF til at udarbejde
kursusbeskrivelse for modul II for både PVL, psykologi og vejledning i værkstedet mhp. at
forelægge dem for bestyrelsen.

8. Eventuelt


Næste møderække fastsættes efter Årsmødet: Idet der er en relativt lang procedure førend
et nyt udvalg er sammensat, besluttedes det at afholde et møde i det eksisterende udvalg før
sommerferien. BEMÆRK: Dato for næste møde er d. 3. juni kl. 10-14.30 i Vejle.

2014-04-11, Michael Bjergsø

