Møde i Pædagogisk Udvalg
Onsdag d. 5. februar 2014 kl. 10.00-15.00 i Bygningen, Vejle

BEMÆRK: Mødet finder sted i Bygningen, Ved Anlægget 14B (indgang gn. Mary’s)
Referat

Tilstede: André Gremaud, Lisbeth Svanborg, Ole Brauner, Jan Steen Bengtsson (indtil kl. 13), Vibeke
Mouridsen, Tupaarnaq Lennert (indtil kl. 13), Lis Holm, Mogens Mark og Michael Bjergsø
Afbud: Ole Sværke

1. Prioritering af dagsorden
Pkt. 9 fremrykkes til efter pkt. 2 for derved at have tid til en grundig drøftelse og beslutning.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. november 2013 (./. Bilag 1)
Referatet blev godkendt med følgende bemærkning: Vedr. pkt. 6.1 (Formål og indhold på hhv.
introkursus og pædagogiske grundkurser) mente Lis, at en uenighed ikke fremgik af referatet, nemlig i
hvor høj grad kravene, der stilles til en produktionsskolelærer, skal fremhæves på de pædagogiske
grundkurser (herunder Diskursens rolle). PU drøftede kort dette, og det besluttedes, at vi i løbet af de
næste møder drøfter indholdet af de pædagogiske grundkurser, begyndende med Pædagogik og
værkstedsledelse på næste møde (Michael laver oplæg, der rundsendes i god tid før mødet).

9. Hvordan arbejder vi på produktionsskolerne med de personlige og sociale kompetencer? (./. bilag
4a, b og c)
PU drøftede temaet på baggrund af dels oplæggene, dels de forrige møders drøftelser. Drøftelsen
forløb af tre hovedspor: 1) konkrete metoder, arbejdsgange etc. omkring de personlige og sociale
kompetencer 2) de mere vidtgående spørgsmål om skolernes opgave, rammer, vilkår etc., hvor fx
målgruppen også blev drøftet, og 3) en kort drøftelse af vedlagte artikeluddrag om
regulære/irregulære uddannelsesprogrammer.
Drøftelse mundede ud i en beslutning om det videre forløb: Michael udarbejder et oplæg til temadag
på baggrund af drøftelsen og rækken af ideer og input. Oplægget rundsendes til udvalget, drøftes ved
næste møde mhp. at videregives til beslutning i bestyrelsen.

3. Årsmøde (./. Bilag 2)
Michael fremlagde det færdige program. PU bakkede op om programmet, og drøftede kort Debatten
samt fredagens konkurrence. Derudover skal vi være opmærksomme på, hvem i udvalget, der er på

valg denne gang, jf. at man vælges for to år ad gangen (se referat fra PU-møde 2013-10-02, pkt. 3). Vi
træffer beslutning herom på næste PU-møde.

4. Orientering siden sidst
A. Sekretariatet her og nu
Michael orienterede: PSF har fået ny medarbejder, Christine Muurholm, som er ansat i en
løntilskudsordning og med særligt henblik på at arbejde med og udvikle PSF’s internationale
arbejde. Oluf Brandt er ansat på konsulentbasis i to internationale projekter (Leonardo og Tune
In), og endelig er Verners helbred i så meget bedring, at han allerede nu varetager enkelte opgaver
(hensigten er, at der primo maj laves en aftale om samarbejdets omfang etc. fremefter).
B. Aktiviteter
PSP: Der er udarbejdet en delevaluering, og den endelige evaluering er på trapperne.
Sekretariatet skal udarbejde et notat om PSP og mulighederne fremefter, som først skal
drøftes i PU, og derefter forelægges bestyrelsen.
SUS: Som tidligere drøftet i PU, har vi nu udsendt nyt materiale om SUS, bl.a. med
udtalelser fra skoler, der har haft SUS. Der er udbudt SUS-datoer, og der har været god
tilslutning fra skolerne.
Nye projekter: De projekter, PSF pt. er involveret i, er de ved forrige møde nævnte.
Internationalt (herunder IPSO): Der afholdes IPSO-møde i Finland i foråret og i Danmark
til efteråret, og derudover arbejdes der dels med de igangværende internationale
projekter, dels med at søge nye internationale projekter.
C. Den politiske situation
Finanslov og EUD-reform: Finansloven er vedtaget (jf. PSF’s tidligere orienteringer
herom), og intet nyt om EUD-reformen…

5. Kompetencebevisprojekt
Michael orienterede om kompetencebevisprojektet, herunder anbefalingerne, der nu er tilgængelige
på PSF’s hjemmeside, samt den nyligt afholdte temadag på Tune Kursuscenter.

6. Kurser og efteruddannelse
Status på kurser og efteruddannelse (herunder orientering om spørgeskemabesvarelser):
Michael orienterede om status (det ser ud til, at der er basis for at gennemføre alle forårets
udbudte kurser) samt spørgeskemaundersøgelsen (der er kommet i alt 27 besvarelser, og
besvarelserne peger på forskellige pointer: At kurserne opleves som relevante på omtrent
alle skoler, der har deltaget; At en del af skolerne tænker kompetenceudvikling bredere end
PSF’s grundkurser; At en del af skolerne tænker i at lave noget for hele personalegruppen

(hvad end det er pædagogiske dage, PSF’s grundkurser for hele skolen eller kursus varetaget
af andre); Og endelig at usikkerhed/økonomi for knapt halvdelen af besvarelserne har haft
en grad af betydning ift. manglende kursusdeltagelse).
Endvidere besluttedes det at drøfte grundkursernes indhold nærmere (se pkt. 2 ovf.).
Drøftelse: kursus for vejledere: Punktet udskydes, idet Tupaarnaq var taget afsted (og det var
hende, der i første omgang bragte ønsket frem, jf. referat 2013-02-07).

7. Almenundervisning på produktionsskolerne
PU besluttede, at vi afventer ift. eventuelle tiltag (fx temadag). Beslutningen skal ses i lyset af dels
temadag om personlige og sociale kompetencer på produktionsskolen (jf. pkt. 9 ovf.), dels det
forestående notat og drøftelse af PSP (jf. pkt. 4 ovf.), og endelig at EUD-reformen endnu ikke er
vedtaget.

8. Udslusning (./. Bilag 3a og b)
Michael orienterede om udvalgets arbejde, herunder udslusningskoderne (som PU drøftede og gav
input til) samt at skemaet er på vej ud til alle skolerne mhp. at indhente et komplet billede af 2013 ud
fra de ny koder. Arbejdet skal være færdigt til Folkemødet i juni, idet PSF vil anvende det i det
politiske arbejde på i forbindelse med Folkemødet. Der udarbejdes desuden en mini-rapport til hver
skole, der viser de egne tal.

10. Eventuelt
Vibeke orienterede om et netop afsluttet FoU-projekt: Praksislæring på erhvervsskole og
produktionsskole – en bro, som får unge til at gennemføre erhvervsuddannelse (jf. PU-referat
2012-10-09 pkt. 3.B). Der linkes til projektets evaluering i det kommende PSF Nyhedsbrev.
BEMÆRK: PU besluttede, at vi fremefter kommenterer udsendt referat senest 14 dage efter
udsendelse, samt at referatet derfor ikke længere fremstår som selvstændigt punkt til
godkendelse på efterfølgende møde.
Næste møde var sat til d. 3. april 2014, men grundet andet arrangement samme dato,
udsender Michael doodle mhp. at finde en ny dato.

2014-02-10, Michael Bjergsø

