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Tid:
Sted:

PSF’s udvalg vedr. Kombineret ungdomsuddannelse
Torsdag d. 19. marts 2015, kl. 9.30 – 12.00
Jacob Gades Hotel, Vejle

Mødedeltagere:
Mariane Fenger (Silkeborg PHS), Julie Krarup (Middelvart PS), Kim Pedersen (Hobro PS), Thomas
Jespersen (Randers PHS), Kjeld Rommerdal (Sydfyns), John Rundstrøm (Elsesminde), Søren Stryhn
(Klemmenstrupgaard), Birgitte Koch (Fabrikken), Gert Møller (Korsør PHS/PSF) og Michael Bjergsø
(PSF).
Afbud fra:
Ingen.

REFERAT
1. Fastlæggelse af endelig dagsorden
MF spurgte indledningsvis til bemærkninger til det foregående referat; det blev godkendt uden
bemærkninger. Ift. dagsordenen udgår pkt. 4 (sagen grundede i en misforståelse, der er løst).
2. Vejledende materiale fra UU Danmark om målgruppe og visitation til KUU
a. Drøftelse af målgruppeafgrænsningen (med fokus på KUU-målgruppen): Udvalget drøftede
fremstillingen af såvel KUU-målgruppen som Produktionsskolemålgruppen i UU Danmarks
vejledende materiale. Beskrivelsen af KUU-målgruppen er ikke bekymrende, men drøftelsen gjorde
det klart, at man rundt omkring ser forskelligt på fx alder. Derfor besluttedes det, at PSF’s
undersøgelse i april (jf. referat fra KUU-udvalgsmøde 2015-02-05) også skal kaste lys over alder.
Beskrivelsen af produktionsskolemålgruppen er anderledes bekymrende, og udvalget var enige om,
at det er en vigtig sag for produktionsskolerne, og at PSF derfor skal fastholde dialogen med UU
Danmark mhp. at få en mere retvisende vejledning om produktionsskolemålgruppen.
b. Drøftelse af de øvrige skabeloner til visitation: KUU Køge-Roskilde-Greve har i samarbejde med
UU revideret skabelonerne til visitation; Søren sender, og MB lægger ud på PSF’s hjemmeside.
c. Kort erfaringsudveksling: visitering og opfyldelse af kvoten til første optag (v. Julie Krarup):
Forskellige procedurer blev bragt frem, og MF sender proceduren for KUURS, som lægges ud på
PSF’s hjemmeside. Udvalget drøftede desuden dilemmaet ml. produktionsskolens
vejledningsforpligtelse og UU’s ret til at målgruppevurdere; udvalget var enige om, dels at man som
produktionsskole må stå på sin vejledningspligt og vejlede de elever, man mener er i KUUmålgruppen til KUU – dog gørende opmærksom på, at det er UU, der har myndigheden ift.
målgruppevurdering. Dels at produktionsskolerne ikke skal tage hensyn til kvoten ift. indstilling,
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fordi det er vigtigt at få den reelle målgruppe frem i lyset, og dermed også et eventuelt problem
med for lille en kvote. Det besluttedes at tage antal afviste indstillinger op i tovholdernetværket
mhp. at være opmærksom på kvoteproblemstillingen.
3. Kvalitetssikringssystem (v. Kjeld Rommerdahl)
a. Drøftelse af, hvilke parametre vi ønsker at blive målt på og b. Drøftelse af muligheder for at gå i
dialog med UVM herom: Udvalget drøftede problemstillingerne samlet, og besluttede at afvente
fremlæggelse mv. på UVM’s seminar, samt at være opmærksom på at bringe drøftelsen ind i
tovholdernetværket.
4. Kvoteoptag pr. halvår
a. Sag fra Århus omkring halvårlig kvote: Udgår.
5. Fælles KUU-taksonomi (v. Birgitte Koch)
a. Drøftelse af behov / mulighed for fælles taksonomi: Som del af drøftelsen under pkt. 3, hvor
dokumentation af progression også er en del af kvalitetssikringssystemet, drøftedes også relevans
af og mulighed for fælles taksonomi. Beslutningen var også her at afvente UVM’s seminar samt at
være opmærksom på at bringe drøftelsen ind i tovholdernetværket.
6. Taxametertilskuddet til KUU (v. Kjeld Rommerdahl)
a. Orientering om grundlaget for taxametertilskuddet baseret på cpr.numre: GM orienterede om at
den vedtagne ordning med en kvote baseret på cpr-numre og ikke årselever er opstået som følge af
en politisk forhandling, samt at det ikke har været et område, hvor PSF har spillet en rolle.
b. Drøftelse af strategi ifm. ændring af dette: PSF har flere gange gjort opmærksom på det
uhensigtsmæssige i den cpr-baserede kvote (bl.a. i høringssvaret), og udvalget var enige om, at det
arbejde skal fortsætte – men også enige i at uddannelsen skal i gang, førend noget reelt kan gøres.
Det besluttedes, at PSF skal være opmærksomme på eventuelle muligheder for at inddrage
problemstillingen i finanslovsarbejdet, samt at det er et område, hvor vi skal søge samarbejde med
de andre skoleforeninger på KUU-området, og søge at gøre dette via tovholdernetværkets platform.
7. Orienteringspunkter
a. Status på åbent tovholdernetværk: MB orienterede om positiv tilbagemelding fra alle tovholdere
[og på tovholdernetværksmødet d. 20/3 2015 var alle tovholderinstitutioner tilstede og bakkede op
om netværket].
b. Materiale og videndeling på www.psf.nu: MB opfordrede alle til at gøre opmærksom på evt.
rettelser, forbedringer, muligheder etc. ift. materialet på PSF’s hjemmeside.
c. Kompetenceudvikling: Beskrivelse og dialog med UVM: MB orienterede om, at det endnu ikke er
igangsat (jf. forrige referat), og BK orienterede om dialog i udbudsområde København med UVM
omkring kompetenceudvikling af lærere. Udvalget drøftede generelt behov og muligheder, og det
er et opmærksomhedspunkt, som er relevant at drage ind i tovholdernetværket.
d. Ansættelsesforhold (Jf. Kjeld Rommerdahls spørgsmål): Udvalget drøftede problemfeltet mellem
fx hjemstedsskole som ansættelsesmyndighed og tovholderskolen som godkendelsesmyndighed
(for kontaktpersoner). Heri ligger et muligt konfliktfelt, som vi skal være opmærksomme på.
e. Betingelser for udbudsgodkendelse: Samarbejdsaftalen: PSF lægger ikke (som tidligere udmeldt)
en revideret samarbejdsaftale-skabelon på hjemmesiden, men vil i stedet opfordre
tovholderinstitutioner, der har brug for sparring omkring tilretning af samarbejdsaftalen, til at
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henvende sig til PSF, hvorefter PSF vil henvise til nogle, der har foretaget ændringer i
samarbejdsaftalen.
8. Eventuelt og næste møde
UVM afholder netværksseminar (lig seminaret d. 19.-20. marts) d. 26.-27. maj 2015.
Næste KUU Udvalgsmøde bliver tirsdag d. 12/5 2015 kl. 9.30 i Vejle (nærmere sted følger). Punkter
til dagsordenen pba. ovst. møde:




Målgruppe til KUU (bl.a. pba. undersøgelse herom, jf. referat fra KUU-udvalgsmøde 201502-05)
Forbindelsen ml. KUU Udvalg og de produktionsskoler, der ikke er med i udvalget (hvordan
sikrer vi bedst, at alle relevante problemstillinger kommer med)
Kompetenceudvikling

2015-03-24, Michael Bjergsø
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