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PSF’s udvalg vedr. Kombineret ungdomsuddannelse
Fredag d. 3. juni 2016, kl. 09.30 – 13.00
Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole, Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

REFERAT

Mødedeltagere:
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). Desuden deltog Ene Wolfsberg (udd.leder KUU Syd- og
Midtfyn) i mødet, idet hun havde indlæg til pkt. 5 og 6.
Afbud fra:
Mariane Fenger (Silkeborg PHS), Gert Møller (Korsør PHS/PSF)

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt uden bemærkninger.

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Dagsorden gennemføres som planlagt.

3. Orientering
a. Orientering fra Sekretariatet: MB orienterede om at PSF’s pædagogiske konsulent Marianne
Thorhauge i højere grad vil inddrages i KUU ift. planlægning og gennemførelse af kurser og
kompetenceudvikling.
b. Politisk orientering: MB orienterede om udviklingen ift. virksomhedsskoler, herunder
MBUL’s nye ’Vejledning til produktionsskolernes udbud af værkstedstilbud på
virksomheder’. Samt om den seneste udvikling omkring den store undersøgelse på
produktionsskoleområdet, som Deloitte foretager, hvor PSF fremefter inddrages i
processen. Undersøgelsen forventes offentliggjort i august 2016.
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c. Orientering, tovholdernetværket f. KUU: MB orienterede om den igangværende proces i
tovholdernetværket, som går i retning af et tættere og mere forpligtende netværk, og hvor
der lægges op til at PSF og Campus Vejle faciliterer netværket. Der er
tovholdernetværksmøde d. 13/6, og her skal formål mv. drøftes med sigte på et
kommissorium for netværkets fremtidige virke.
d. Runde med orientering fra udvalgets medlemmer: Runde med status på optag (se pkt. 4) og
evt. andet.

4. Optag august 2016; status og evt. tiltag
Runden (pkt. 3.d) gav et billede, der ligner de tidligere optag, dvs. de fleste steder er man
fortrøstningsfuld ift. at nå fuldt optag, men i nogle områder ser det svært ud.

5. Evaluering
a. Diverse evalueringspunkter ift. erfaringer 2015/16 (oplæg v. KR / Ene Wolfsberg)
EW redegjorde for en problemstilling omkring erhvervstræning (at erhvervstræningen kun
kan være max. 8 uger på den samme virksomhed, selvom det nogle gange ville være
hensigtsmæssigt med længere tid). Udvalget drøftede og konkluderede dels at hele
virksomheds-/praktikområdet kunne være et felt, ekspertgruppen også kommer med
anbefalinger omkring, dels at problemstillingen skal viderebringes til tovholdernetværket.
b. Epinions/CEFU’s evaluering
Udvalget besluttede, at MB indsamler erfaringer fra Epinion-undersøgelsen hos tovholderne
mhp. at sammenfatte kritikpunkter samt – for så vidt der er grundlag for det – sende dem til
Epinion/CEFU og MBUL.

6. KUU-seminar (29-30/11, Nyborg Strand)
JK og EW præsenterede hovedtankerne bag det kommende seminar, som afholdes d. 29.-30.
november. Udvalget bakkede op om planerne.

7. Pædagogiske drøftelser
a. KUU i produktionsskolens ramme
Udvalget drøftede KUU’s udfoldelse i en produktionsskolekontekst, herunder hvordan man
arbejder med fællesskabet, hvordan man arbejder med de tre KUU-fag samt hvordan
produktionsskolerammen bidrager til KUU og omvendt.
b. Fastholdelse; erfaringer og tendenser
Vi nåede ikke punktet.

8. Diverse sager og problemstillinger
a. Madordning på KUU: Udvalget drøftede kort problemstillingen, og JK vil holde udvalget
orienteret om det videre forløb i dialogen med BDO.
b. Orlov på KUU – hvordan i praksis og for hvem? Udvalget drøftede kort rammer og praksis
omkring orlov.
c. Uddannelseslederens rolle: Vi nåede ikke punktet.
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9. Eventuelt og næste møde
Næste møde afholdes tirsdag d. 16. august kl. 9.30-14 på Tårnby Produktionsskole.

2016-06-15, Michael Bjergsø/Julie Krarup
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