Møde:
Tid:
Sted:

PSF’s udvalg vedr. Kombineret ungdomsuddannelse
Torsdag d. 10. november 2016, kl. 10.00 – 14.00
Elsesminde Produktionshøjskole, Odense (flyttet fra Hobro)

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

1. Formalia
a. Godkendelse af referat: Referat godkendt uden bemærkninger.
b. Fastlæggelse af endelig dagsorden: Gennemføres som planlagt.
2. Orientering
a. Sekretariatet / KUU generelt / politisk (v. MB): MB orienterede om overvejelser omkring ny
udvalgsstruktur (et udvalg for kompetencegivende uddannelser på produktionsskolen) – det
er endnu på ideplan, og udvalgets input (sikre praksisforum for uddannelserne) derfor
meget relevant. Derudover kort orientering om Deloitte, moms og skoleydelse samt vores
fokus på ekspertgruppens arbejde.
b. Tovholdernetværket: MB orienterende om tovholdernetværkets arbejde, herunder
igangværende arbejdsgrupper samt et snarligt fokus på udslusning.
c. Evt. øvrig orientering (v. udvalgets medlemmer): Ingen orienteringer.
3. Optag, frem mod januar 2017
Orientering om drøftelser/mulige tiltag mhp. mere smidigt/effektivt optag: MB orienterede om
tidligere drøftelser i tovholdernetværket samt MBUL’s fokus på et mere effektivt optag; vilje til
at bevare de nuværende kvoter, men udfordringen er (også) hvad der juridisk lader sig gøre.
MBUL har vilje til efter behov at revidere procedure i 2017-optaget, men det vil under alle
omstændigheder først være relevant for august-optaget (fordi det er årskvoter), dvs. januaroptaget vil formodentlig afgøre evt. tiltags karakter/omfang…
Derefter en runde med udvalgsmedlemmernes forventninger og evt. nye tiltag mhp. januaroptaget.
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4. MBUL’S KUU-seminar nov. 2016
Gennemgang af program og drøftelse af evt. fokuspunkter (v. JK): JK gennemgik programmet,
og udvalget var enige om at det er spændende og relevant.
5. Produktionsskole og KUU; sammenhænge
Udvalget drøftede sammenhæng ml. produktionsskole og KUU ud fra en runde med beskrivelser
af, hvordan KUU er organiseret v. udvalgets medlemmer. Der var stor enighed om, dels at
sammenhængen er central og derfor vigtig at holde fokus på i udvalget, dels at organiseringen
er vigtig for sammenhæng (herunder at KUU har fået en ’ordentlig’ plads også organisatorisk).
Det besluttedes at videreføre drøftelsen v. næste møde, og denne gang med fokus på, hvordan
man centralt fra kan hjælpe/støtte alle produktionsskoler i at udbyde ’den anden vej til
uddannelse’, herunder fx at organisere en Task force på KUU-delen, samt at understøtte god
praksis og sammenhæng grafisk/illustrativt. KR foreslog at næste udvalgsmøde til dels bliver et
arbejdsmøde herom, og det bakkede udvalget op om.
6. Diverse sager og problemstillinger
a. Stillingsprofil og arbejdsbeskrivelse for kontaktpersoner: Punktet udskydes til næste møde.
b. Grundfagsundervisning; hvem varetager og hvordan? Punktet udskydes til næste møde.
c. KUU-portalen (opfølgning fra forrige møde): MB orienterede om processen i MBUL, som ikke
er kommet i gang (men som fortsat er planen – nemlig at koble arbejds-/praktikergruppe på
KUU-portalen mhp. forbedring af systemet). Igangsætning af processen skulle være på
trapperne, og tovholdernetværket vil vedblive at have fokus på arbejdet.
Derudover er efterspurgt kursus i KUU-portalen, og det vil MBUL gerne lave (det forventes
udbudt inden længe).
7. Eventuelt og mødeplan frem til generalforsamlingen (april 2017)
Kommende møder: d. 24/1 2017 i Randers og d. 20/4 2017 i Hobro (begge møder kl. 10-14)

2016-11-11, Julie Krarup / Michael Bjergsø

2

