Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 18. juni
Nr. 4/2014
Tilstede: Gert Møller, John Rundstrøm, Tina Jul, Jákup Heinesen, Ole Sværke og André
Gremaud
Fraværende: Lennart Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Claus Bentsen
____________________________________________________________________

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014
Referatet blev godkendt.
3. Orientering siden sidst
• Møde med de danske slagtermestre
Orientering om sekretariatslederens møde med danske slagtermestres organisation
samt samme organisations besøg på Korsør Produktionshøjskole. Fremadrette er det
besluttet at, der i efteråret skal laves et ”pilotkursus” i samarbejde mellem De danske
slagtermestre og PSF, hvor der udvikles samarbejdsmodeller for:
o Kurser for medarbejdere på produktionsskolerne for at synliggøre
job/uddannelsesmuligheder indenfor slagterfaget for
produktionsskoleeleverne
o Praktikordninger
o Uddannelsestiltag indenfor (EGU, PBE og KUU)
•

Kurser for bestyrelsesmedlemmer
De udmeldte bestyrelseskurser er nu gennemført med i alt 101 deltagere, hvilket må
siges at være yderst acceptabelt. Der er generelt gode tilbagemeldinger fra kurserne,
og der opfordres til at udbyde lignende kurser oftere. Kursusudbud hvor der ikke
udelukkende er fokus på at introducere nye bestyrelsesmedlemmer til
produktionsskoleformen

•

DI projektet
Kort orientering om projektet, hvor der er afsat midler til at sprede resultaterne til
andre produktionsskoler. Et initiativ som skulle iværksættes i efteråret 2014. Der er
dog forlydender om at DI fonden ønsker at stoppe projektet før tid med en
begrundelse om at den netop vedtagne EUD reform allerede tilgodeser det projektet
handler om. Det betyder at midler til spredning af resultaterne vil bortfalde. Der
forhandles i øjeblikket om muligheder for fortsættelse af projektet under andre
konditioner
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•

Udslusningsprojektet
Undersøgelsesdelen i projektet er nu afsluttet med deltagelse af 57
produktionsskoler. Alle de deltagende skoler har indleveret der udslusningstal for
2013 i de nye koder, der er udviklet i projektet. Der er udarbejdet en rapport til hver
af skolerne samt en rapport med landsresultatet. Rapporterne udsendes til skoler i
starten af uge 26.
Fremadrettet vil der blive lagt vægt på følgende initiativer:
o At skoler aktivt forholder sig til egne udslusningstal eventuelt igennem
Benchmarking med andre skoler både lokalt og regionalt
o Synliggørelse af produktionsskolernes arbejde med de unge, hvor der ikke er
positiv udslusning
o Inddragelse af materialet på vejlederkurser, møder i FK regionerne etc.
o Strategiske overvejelser i forhold til UVM
Det er ligeledes vigtigt, at der fremover fokuseres på effekten på længere sigt
eksempelvis efter de 4 måneder, så udslusningstaxameteret inddrages i det videre
arbejde i udslusningsprojektet.

4. L 195 og L 196
I forhold til vedtagelsen af L195 (Lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning og
pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love)
skal der arbejdes målrettet med produktionsskolernes rolle i forhold til, hvordan
adgangsvejen fra produktionsskolen til G2 bliver. Med det svar Ministeren giver på
spørgsmål om dette kan nemlig i øjeblikket tolkes både positivt og negativt.
a. Den positive
Bekendtgørelsen for produktionsskolernes ændres så der indskrives, at
overgangen fra produktionsskole til G2 sker igennem et meritgivende
kombinationsforløb
b. Den negative
Der udelukkende bliver tale om at meritgivende kombinationsforløb bliver
trukket ud af 1/3 undervisningen
Når vi kender de faglige udvalgs ”varedeklarationer” for krav og indhold i de enkelte
uddannelser, skal der tilbydes branchespecifikke kurser til produktionsskolelærerne.
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I forhold til L 196 (Lov om kombineret ungdomsuddannelse) skal der arbejdes hurtigt og
målrettet med at sikre produktionsskolerne får en central og betydelig rolle i de
konsortier, der kommer til at udbyde KUU. Der arbejdes ud fra følgende plan:
o Afholdelse af temadag i Middelfart den 18. juni 2014. Opsamlende materiale
og highlights af ministerens svar i tillægsbetænkningen om
produktionsskolernes rolle udsendes til skolerne i starten af uge 26, så de kan
indgå i skolernes møde med andre interessenter omkring konsortiedannelsen.
o Afholdelse af ny temadag, når bekendtgørelse om KUU samt
udbuds/ansøgningsmateriale kendes
o Nedsættelse af interim KUU udvalg, der i samarbejde med PSF udarbejder
materiale, som kan støtte skolerne i den fortsatte proces
o Ansøgning om økonomisk støtte til implementeringen
Under dette punkt blev der ligeledes overbragt en henvendelse fra FK region
hovedstaden, hvor der er skoler der mener, at de ikke får mulighed for at deltage i de
demokratiske processer omkring hvilken retning og rolle produktionsskolerne skal spille
i forhold til reformerne omkring erhvervsuddannelser m.v.
Bestyrelsen blev enig om at besvare henvendelsen ved at udarbejde et procesnotat, der
viser hvad PSF rent faktisk har gjort, og hvornår medlemmerne havde mulighed for at få
indflydelse i processen
5. Folkemødet 2014
Orientering om PSF’s deltagelse på folkemødet 2014. 13 produktionsskoler, deltog på
dette års Folkemøde med arbejdende værksteder (køkken, træ, pedel, foto/video, design,
middelaldertræ, kunst, teater og musik). Aktiviteter der trak rigtig mange mennesker
forbi og ind på vores stand for at se, høre, smage og tale med produktionsskoleeleverne.
Der blev desuden afholdt tre politiske events i og omkring vores telt:
o Møde med politiske ordførere, Lo og DI og UU hvor debatten tog
udgangspunkt i hvordan produktionsskolerne blev palaceret i forhold til EUD
reform og KUU
o Frokost på klipperne, hvor produktionsskoleelever fik mulighed for at fortælle
politikerne om deres erfaringer med produktionsskoler og uddannelse
o Fernisering af kunstprojekt med deltagelse af Undervisningsministeren
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Der blev desuden deltaget i en række events planlagt af andre organisationer, holdt
uformelle møder på kryds og tværs, smagt på Bornholmske specialiteter, oplevet
hvordan politikere blev ”grillet” af kendt standup komikere samt meget, meget mere.
Som udgangspunkt deltager PSF også på Folkemødet i 2015, men med et anderledes
koncept der bygges op omkring et folkekøkken, hvis vi bliver godkendt til dette. Der
arbejdes ligeledes på at den samlede bestyrelse får mulighed for at deltage i Folkemødet
i et aftalt omfang.

6. Forslag til ny udvalgsstruktur i PSF
Det fremlagte forslag fra sekretariatet blev drøftet, og det blev besluttet at sekretariatet
arbejder videre med udgangspunkt i kommentarerne fra bestyrelsen.
Det væsentligste kriterie for nedsatte udvalg skal være, at udvalget arbejder med helt
eksakte opgaver, der understøtter foreningens handlingsplan.
Oplægget til ny udvalgsstruktur skal være klar til næste general, og skal udover
indholdsdelen også beskrive økonomiske konsekvenser mht. kontingent.

7. Sekretariatet
Sekretariatsleder fremlagde forslag til opgavefordeling og bemanding på sekretariatet
med en økonomisk konsekvensberegning. Oplægget beskriver særlige centrale
hovedopgaver for den enkelte medarbejder i følgende overskrifter:
o Uddannelsesretninger efter produktionsskoleforløb
o Kommunikation
o Det internationale
o Særlige opgaver
o Kontorledelse/økonomi
o Bogholderi
o Ledelse ift. til ovennævnte
Bestyrelsen var grundlæggende enig i forslaget, men ville gerne have skærpet den del af
opgavebeskrivelsen, der handler om servicering af skolerne i forhold til ordinær
produktionsskolevirksomhed.
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Med hensyn til bemanding besluttede bestyrelsen at den endelig beslutning om
fastansættelse af international konsulent først kan besluttes efter næste
generalforsamling, fordi forslaget indebærer en eventuel forhøjelse af skolekontingentet.
Konsulenten ansættes derfor tidsbestemt frem til april 2015.

8. EGU koordinator
PSF indkalder til stiftende møde om at oprette landsorganisation til varetagelse af EGU’s
interesser overfor det politiske system.
Mødet afholdes i Odense den 16. september, og alle væsentlige aktører på området
inviteres.

Der lægges ligeledes op til, at der i forbindelse med mødet fremlægges et forslag, som
skal bringes i spil politisk ifm. finanslovsforhandlingerne. PSF foreslår at det skal være
muligt for egu lever at komme i praktik 6. mdr.- på skoleydelse.
9. Økonomi
Gennemgang af foreningen budget og frobrug pr. 30. maj 2015. Bestyrelsen tog dette til
efterretning.
10. Fælles bestyrelsesmøde
Der afholdes fælles bestyrelsesmøde på Vejle Fjord 3.-4. september 2014. Foreløbige
emner er foreslået:
o Reformerne – produktionsskolernes rolle (inddragelse af eksterne personer fra
evt. UU, EUD, UVM etc.)
o Orienteringspunkter
 PSF
• Forslag til ny struktur
 FK
 Uddannelsesforbundet
o Emner fra
 FK
 Uddannelsesforbundet
o ”Campus Sorø” – produktionsskolernes placering
11. Bestyrelsesmøder resten af året
Der udsendes Doodle med datoforslag på to møder i efteråret.
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12. Evt.

Vejle juni 2014/ah

Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Jákup Heinesen

Claus Bentsen

John Rundstrøm.

Tina Jul
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