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PSF’s udvalg vedr. Kombineret ungdomsuddannelse
Tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 10.00 – 15.00
Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge

REFERAT
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) og Michael Bjergsø (PSF).
Afbud fra:
Gert Møller (Korsør PHS/PSF)

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt. Vedr. opfølgning fra seneste møde orienterede MB om at arbejdet med
målgruppeafgrænsningen er i gang (pkt. 1), samt at spørgsmålet om forsikring (pkt. 8.a) ikke er
kommet videre (MB ser på det) og TJ orienterede om at KUU-portalen (jf. pkt. 3.a) bliver bedre
gearet til fx fleksibel tilrettelæggelse af KUU-fag.

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
KR har et pkt. ’KUU og moms’, som inddrages under drøftelse pkt. 6.

3. Strategi pba. optag 2015 og frem imod 2016 (./. bilag 1)
Udvalget drøftede strategi med udgangspunkt i oplægget (bilag 1). Det besluttedes, at MB på
baggrund af drøftelsen reviderer oplægget, samt at det reviderede oplæg sendes til bestyrelsen
mhp. beslutning om det videre politiske arbejde omkring KUU. Udover de punkter og
problemstillinger, der fremgår af oplægget, var udvalget enige om følgende:


Det er vigtigt at tale uddannelsen op! Og herunder også at få de gode historier spredt i
medier og netværk.



At de unge tilsyneladende er svære at finde ift. KUU berører et generelt problem, nemlig at
der er en tendens til gerne at ville sætte barren højt for de unge. Det betyder fx at hvis en
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ung kan nå to D-niveauer sendes han/hun på EUD – og selvom nogle kan springe over
barren, er der også nogle der brækker benet, når de lander… Det er godt med ambitioner,
men også godt at begynde med den lavere højde og bygge på derfra – fx KUU og evt. videre
til EUD.


Det er et problem, at der i alt materiale om KUU står ’ufaglært arbejde’… Måske kunne PSF
arbejde med formuleringer, ligesom i arbejdet med målgruppebeskrivelserne.



Ifm. beslutningen om at tydeliggøre at grundfagsundervisningen bør være i
overensstemmelse med uddannelsens erhvervsrettede formål, er her link til
grundfagsbekendtgørelsen (EUD):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164801 og link til AVUbekendtgørelsen (VUC): https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=123914

4. Undervisningsplanlægning/didaktik
MF lagde op til drøftelse ud fra en betragtning af at vores didaktik og
produktionsskolepædagogik måske ikke bringes tilstrækkeligt ind i KUU, fordi vi måske
indimellem (?) kommer til at lide af mindreværd, når vi skal til at bedrive kompetencegivende
uddannelse. Udvalget drøftede problemstillingen, og genkendte såvel tendensen som også
erfaringen af at vores praktiske værkstedstilgang lige præcis kan noget – og at den derfor er et
centralt bidrag også til KUU. Udvalget besluttede følgende: 1) MB undersøger, hvorvidt UVM
påtænker at facilitere udviklingsarbejde omkring pædagogik i KUU, herunder
læringskonsulenternes rolle og muligheder 2) KR vil sende oplæg omkring pædagogik i KUU til
udvalget med en opfordring om at kommentere/skrive til 3) Oplægget revideres mhp. at
inddrage tovholdernetværket og med opfordring til at nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på
pædagogisk tilgang

5. KUU-udvalget
MF motiverede Julie Krarup som formand for KUU-udvalget, og lagde ud over hendes store
viden og indsigt i såvel produktionsskole som KUU vægt på, at JK ikke er tovholder og dermed er
den rigtige til at holde udvalget fast på, at vi repræsenterer hele produktionsskoleverdenens
aktier i KUU – lige fra tovholderinstitutioner og til dem, der slet ikke er en del af KUU. Udvalget
bakkede enstemmigt op, og indstiller til bestyrelsen, at JK bliver formand for udvalget pr. 1/2
2016.

6. Diverse sager og problemstillinger
a. Input fra regionerne: Region Syd efterspørger 1) Beskrivelser/materiale om KUU-fagene 2)
modeller/erfaringer m. fordeling ml. kommunegrænser 3) økonomimodeller el. praksis ift.
underskudsgaranti
Ad 1) Udvalget var enige om, at det relaterer til drøftelsen i pkt. 4 ovf., samt at arbejde og
erfaringsudveksling med pædagogik og didaktik vil styrke arbejdet med KUU-fagene, samt at
det vil være en mere konstruktiv vej at gå end uddybende fagbeskrivelser. Ad 2) Ikke
længere relevant Ad 3) Udvalget drøftede problemstillingen, men var enige om, at
økonomimodeller og herunder evt. underskudsdækning er en sag for det enkelte
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institutionssamarbejde og den samarbejdsaftale, der er indgået. Ingen havde i øvrigt
kendskab til aftaler med underskudsgaranti.
b. Øvrige sager og problemstillinger
KR fremlægger problemstilling om moms i forbindelse med fordeling af taxameter i
institutionssamarbejderne og spørger, om der er opbakning til, at der på hele KUU’s vegne
bedes om et bindende svar hos skat. MF mener, at lov og bekendtgørelse er helt klare på
dette punkt om, at der alene er tale om en fordeling af tilskud, og at dette derfor ligger
uden for momslovens område. KR vil spørge sin revision endnu engang, om de føler sig sikre
uden et bindende svar, og MF vil tilsvarende spørge Silkeborg produktionshøjskoles revisor
og rundsende deres svar til udvalgets medlemmer. Hvis vi hver for især kan vente så længe,
kan spørgsmålet tages op i tovholdernetværket eller på mødet i februar.

7. Eventuelt og næste møde
Næste møde afholdes d. 2. februar 2016 kl. 10-15 på Middelfart Produktionsskole.

2015-10-15, Michael Bjergsø / Mariane Fenger
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