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PSF’s udvalg vedr. EGU
29. oktober 2014, kl. 10.00 – 12.00
PSF, Vejle

REFERAT
Mødedeltagere:
John Rundstrøm, Dennis Sørensen, Kenneth Nørgård, Thomas Jespersen, Axel Hoppe, Michael
Bjergsø.
Afbud fra:
Kristian Hjorth og Kristina Nielsen (Bemærk: Laila Lundgaard og Anita Laugesen er ikke længere i
EGU-funktioner, og er derfor trådt ud af udvalget).

1. Orientering og siden sidst
Axel orienterede om situationen i PSF, hvor der arbejdes på højtryk med særligt de
udfordringer, der ligger i EUD-reformen: Kombineret ungdomsuddannelse og målrettede forløb
hen imod grundforløb 2.
Dennis orienterede om situationen i Vejle, hvor der har været et stort fald i antallet af henviste
til EGU, bl.a. (måske) fordi der ikke er så konkret og gennemskuelig en opstart i EGU’en. Men
der er et stort fokus på EGU fra kommunens side, og det er positivt, men fra EGU’s side er man
opmærksom på risikoen ved at sætte for mange i gang, herunder også at lade hver vejleder
have for mange elever.
Thomas orienterede om situationen i Randers, hvor elevtallet også er faldende og af samme
årsag som i Vejle, samt fordi antallet af kommunale praktikforløb er faldet drastisk.
John orienterede fra Odense, hvor de kommunale pladser helt er bortfaldet, men indtrykket ift.
de private er, at tilskuddets bortfalden ikke har haft de negative konsekvenser, man frygtede.
Kenneth orienterede fra Køge, hvor der har været rigtig mange henvisninger indtil
sommerferien, men kun ganske få efter. Der er et godt samarbejde med kommunen, hvor der
bl.a. afholdes styregruppemøde 4/året, og i det hele taget er stor opbakning. Det skyldes
givetvis professionelt og godt arbejde fra EGU-teamet, som også rummer en timebaseret
virksomhedskonsulent.
2. Mødet i Odense d. 16/9
EGU-udvalget var enige om, at det var et godt møde, og Dennis orienterede desuden om at
EGU-netværket er positive over for PSF’s tanker om et tværgående interim-udvalg. Der afholdes
møde mellem netværket og PSF d. 3/11, hvor EGU-udvalgsmedlemmer også er velkomne.
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3. Drøftelse af interim EGU-udvalg, herunder valg til samme
Udvalget bakker op om ideen. Der blev ikke truffet beslutninger om, hvad der skal ske med det
nuværende EGU-udvalg, såfremt der oprettes et tværgående EGU interim-udvalg – i så fald skal
strukturen revideres. Kenneth og Kristina (pr. mail op til mødet) gav udtryk for, at de gerne vil
være en del af et interim EGU-udvalg, såfremt der er mulighed for det.
4. Eventuelt
Ingen punkter.

2014-10-31, Michael Bjergsø
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