Møde i Pædagogisk Udvalg
Onsdag d. 17. september 2014 kl. 10.00-14.30 i PSF, Vejle

Referat

Tilstede: André Gremaud, Ole Brauner, Jan Steen Bengtsson, Vibeke Mouridsen, Ole Sværke, Mogens
Mark og Michael Bjergsø. Konsulent Marianne Søgaard Sørensen deltog under pkt. 3, og
sekretariatsleder Axel Hoppe deltog under pkt. 8.
Afbud: Tupaarnaq Lennert og Lis Holm

1. Prioritering af dagsorden
Dagsorden gennemgås som udsendt.

2. PSF’s struktur og Pædagogisk Udvalgs prioriteringer 2014-2015 (./. bilag 1: Kommissorium)
André slog fast, at Pædagogisk Udvalg i sin nuværende form, arbejder frem til generalforsamling, dvs.
april 2015 (fordi her vil en evt. ny struktur komme til afstemning). Det bemærkedes desuden, at
kommissoriets pkt. 1.2 (jf. bilaget) skal ændres, således at det fremgår at halvdelen af udvalget er på
valg hvert år, dvs. man vælges for en periode på to år (jf. PU-møde 2013-10-02, pkt. 3). Ift. PSF’s
struktur var der enighed om, at det grundlæggende kan være sundt at gentænke organisation, samt
at bl.a. det politiske arbejde stiller stadigt stigende krav til en effektiv og smidig organisation. PU
drøftede problemstillinger og opmærksomhedspunkter i en ny struktur, herunder at det er vigtigt
også fremefter at holde fast i muligheden for medlemsindflydelse, samt at PSF fortsat skal kunne
levere tre kerneopgaver: Det politiske arbejde, serviceydelser til skolerne samt udviklingsarbejde
omkring produktionsskolevirksomhed og -pædagogik. Derfor er det også vigtigt, at der fortsat skabes
rum for bredere drøftelser, og at fx udvalgsarbejde ikke reduceres til ren opgaveløsning.
Punktet omkring organisation og struktur tages op ved det kommende møde, som afholdes kort
forinden at bestyrelsen mødes om samme.

3. Årsmøde (./. bilag 2: Oplæg til PSF’s Årsmøde 2015)
Marianne præsenterede oplæg til Årsmøde 2015, jf. bilaget. PU drøftede oplægget og bakkede op om
de foreslåede temaer, og besluttede desuden at temadagen ”Læring i produktionsskolen” (jf. pkt. 4
ndf.) indarbejdes i Årsmødets program, idet temaet ligger inden for Årsmøde-temaets problemkreds.
Sekretariatet arbejder videre og præsenterer et programudkast til det kommende PU-møde.

4. Temadag ”Læring i produktionsskolen – med særlig fokus på arbejdet med de personlige og
sociale kompetencer” (./. bilag 3: Program for temadag)
Se pkt. 3 ovf.

5. Kompetencebevisprojekt; status og fremefter (bilag 4 a: Rapport, 4 b: Høringssvar og 4 c:
Projektskitse til KB-projekt II)
Michael orienterede om rapport og høringssvar, hvorefter PU drøftede projektskitsen til
kompetencebevisprojekt II. Dels drøftedes de etiske aspekter/faldgruber i at bedømme deltagerens
tilknyttede personlige og sociale kompetencer, dels det hensigtsmæssige i at inddrager viden og
ekspertise på området ved at entrere med ekstern konsulentbistand. PU’s input tages med i det
videre arbejde med projektbeskrivelse og ansøgning.

6. Kurser og efteruddannelse
Status på kurser og efteruddannelse: Michael orienterede
Kursuskatalog 2015: Michael orienterede om PSF’s tiltag med at udsende et kursuskatalog
2015 til alle skoler for på den måde at synliggøre de forskellige tilbud samt gøre det muligt
for skolerne at tænke PSF’s kursustilbud med i årsplanlægningen. PU bakkede op herom og
opfordrede til at kataloget skal være skolerne i hænde senest medio november. Michael
opfordrede desuden udvalget til at komme med ideer og forslag til kursuskataloget, ikke
alene pædagogisk-faglige tilbud, men også fag-faglige tilbud (Ole B. nævnte i den forbindelse,
at han vil byde ind med et fag-fagligt kursus rettet mod det maritime område).

7. Orientering om sparringsværktøj (v. Vibeke Mouridsen)
Vibeke orienterede om et sparringsværktøj, som er implementeret med succes på Elsesminde, og som
medvirker til at øge kvalitet og effekt af den kollegiale sparring.

8. Orientering siden sidst
A. Sekretariatet her og nu: Der arbejdes, jf. desuden pkt. 2 ovf.
B. Aktiviteter: Marianne orienterede om nyt dannelsesprojekt, som PSF netop har fået midler til,
Dannelse i værkstedet. Axel orienterede om PSP-projektet, hvor en ansøgning om ny
projektperiode er udarbejdet, og hvor fokus især vil ligge på den værkstedsintegrerede
undervisning. Endelig orienterede Axel om mulighederne for at produktionsskolerne kan få sin
egen portal på EMU (som det er nu, ligger produktionsskolerne under erhvervsuddannelserne), jf.
PU-møde 2014-04-03 pkt. 2. Såfremt det realiseres, vil det være vigtigt, at det materiale, der ligger

på portalen giver et reelt billede af produktionsskolevirksomhed og -pædagogik (men der skal
selvfølgelig også være et område på portalen til særlige indsatser gennem projekter).
C. Den politiske situation: Implementering af EUD-reformen og herunder KUU fylder på såvel
sekretariat som på skolerne. Der er ikke noget nyt herom, og udover at have berørt området i pkt.
2, er reformens konsekvenser på produktionsskoleområdet også et omdrejningspunkt i oplægget
til Årsmøde 2015.

9. Eventuelt
Fastsættelse af de kommende mødedatoer: Kommende PU-møder bliver d. 6. november
2014 og d. 4. marts 2015, begge dage kl. 10.00-14.30.

2014-09-22, Michael Bjergsø

