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PSF’s udvalg vedr. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse og EUD
24. august 2015, kl. 09.30 – 12.00
Korsør Produktionshøjskole

REFERAT
Mødedeltagere:
Gert Møller, Kurt Pedersen, Kim Pedersen, Bo Møller, Hans Erik Hansen, Flemming Andersen samt
Michael Bjergsø.
Afbud fra:
-

1. Ny konstituering af udvalget
a. Valg af formand: Det besluttedes, at Gert Møller også fremefter er formand for udvalget.
b. Kommissorium for udvalget: Udvalget drøftede kommissoriet, og GM redegjorde desuden for
mødefrekvens, herunder vigtigheden af at udvalget kan fungere dynamisk, dvs. kan arbejde
også mellem møderne (via mails, evt. telefonmøder mv.) samt kan træde sammen efter behov.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 18. maj 2015
Referatet blev godkendt, og MB bemærkede, at der nu er planlagt besøg på Produktionsskolen
Sydfyns Erhvervsforskole, samt at der nu foreligger et overblik over trin 1-uddannelser, nemlig i
UVM’s store excel-dokument omkring erhvervsuddannelser (jf. beslutning til pkt. 4 ndf.).
3. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Dagsorden gennemgås som udsendt.
4. PBE: Status (pba. nye data fra skolerne sendt til PSF)
MB gjorde status pba. just indsamlede data, der viser en stigning i antallet af skoler, der har
PBE, samt også en stigning af igangværende PBE-lærlinge. Det besluttedes, at PSF udarbejder et
overblik over 1) hvilke PBE-forløb der er i gang på hvilke skoler (dvs. en opdatering af det gamle
skema på hjemmesiden) 2) hvilke trin 1-uddannelser, der er tilgængelige (med fokus på de for
PBE relevante uddannelser) 3) hvilke uddannelser, der ikke længere er tilgængelige (fordi de
ikke kan tilrettelægges som PBE).
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5. PBE: Overgangskrav og konsekvenserne heraf
Udvalget drøftede overgangskrav samt betydningen for PBE, og det besluttedes, at PSF
udarbejder kortfattet information (A4-folder) omkring formalia/regler på PBE-området ift.
overgangskrav og overgangen til hovedforløb (herunder at grundfag kan skubbes til 1.
skoleforløb).
Endvidere besluttede udvalget, at PSF skal arbejde for en anden tolkning af overgangskrav på
PBE-området, således at det bliver muligt for PBE-lærlinge at følge grundfagsundervisning på
erhvervsskolen uden dermed at falde ind under de samme eksamensbestemmelser som
ordinære erhvervsskoleelever.
6. EUD: Målrettede forløb
a. Status på hhv. overgang til EUD og målrettede forløb pba. projektet Målrettede forløb og
udvalgets medlemmer/skoler: MB gav en kort status på projektet, og udvalget drøftede
målrettede forløb. Udvalget bakkede op om PSF’s arbejde for at den centralt stillede prøve (en
del af optagelsesprøverne for de unge, der ikke lever op til adgangskravene) skal kunne tages på
produktionsskole ifm. målrettede forløb. Der er en igangværende høring, der også berører
optagelsesprøverne, og PSF vil søge at påvirke ad den vej, og desuden sende et brev til
ministeren herom.
Desuden var der i udvalget opbakning til at afsøge mulighederne for kombinationsforløb, der
bruges som grundfagsløft (det kan være relevant for de elever i målrettede forløb, der sigter
mod en erhvervsuddannelse med omfattende overgangskrav). Det arbejdes der videre med i
projektet.
7. Svejsekoordinator: Status/konklusion på processen
KP orienterede om, at en langvarig proces er landet et godt sted, idet 7-8 produktionsskoler er
med i et forløb, der skal munde ud i, at deres værksted CE-mærkes. Herefter kan andre
produktionsskoler tage et kursus på de skoler, dvs. det er håndterbart for skolerne. Det
besluttedes, at PSF informerer om forløbet og mulighederne i et kommende nyhedsbrev, samt
at svejsekoordinator føjes til PSF’s kursuskatalog, således at det tydeliggøres, hvordan man som
værksted kvalificeres på rette vis.
8. Fagrettede kurser
a. PBE: AutoCAD og Inventor (primo 2016) og input til Kursuskatalog 2016: MB orienterede og
sender datoer ud til såvel udvalg som produktionsskoler. Derudover opfordrede MB udvalgets
medlemmer til at komme med input til Kursuskatalog 2016. Det besluttedes, at MB sender
’rammekontrakt’ til udvalgets medlemmer, samt at medlemmerne derefter sender ideer/forslag
til MB. GM opfordrede desuden til også at overveje mulige eksterne kursusholdere, som kunne
være relevante for værkstedslærere/fagretninger, og som kunne afholdes på et værksted med
bred invitation.
b. EUD: Det Alternative Universitet for almenundervisere (efterår 2015): Der afholdes en
kursusdag på Korsør ProduktionsHøjskoles dansk-/matematikværksted med almenundervisere
som målgruppe – dato udmeldes snarest.
9. Diverse sager og problemstillinger
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Serviceassistentuddannelsen er med de nye bekendtgørelser blandt de uddannelser, der ikke er
mulige at tilrettelægge som PBE. Udvalget var enig i, at i og med serviceassistentuddannelsen er
blandt de ’almindelige’ PBE-uddannelser, er det noget, vi skal forsøge at ændre på, og derfor
kontakter MB det faglige udvalg på området.
10. Eventuelt
11. Aftale om næste møde
MB sender doodle ud i god tid inden et møde er relevant.

27. august 2015, Michael Bjergsø / Gert Møller
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