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PSF’s udvalg vedr. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse og EUD
16. marts 2016, kl. 11.30 – 15.00
Silkeborg Produktionshøjskole

REFERAT
Mødedeltagere:
Gert Møller, Kurt Pedersen, Hans Erik Hansen, Flemming Andersen samt Michael Bjergsø.
Afbud fra:
Kim Pedersen, Bo Møller

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 24. august 2015
Godkendt med følgende bemærkninger: MB bemærkede, at besøget på Sydfyns
Erhvervsforskole er gennemført (jf. pkt. 2), men at der ifm. projektet Målrettede forløb hen
imod EUD arbejdes med værkstedsintegreret almenundervisning, og at indsigter fra besøget vil
indgå i projektsammenfatningen tillige med andre skolers metoder og erfaringer. MB
bemærkede videre, at arbejdet med hhv. folder og en anden tolkning af overgangskrav på PBEområdet er uafsluttet (jf. pkt. 5).
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Dagsorden gennemgås som udsendt.
3. Politisk orientering
GM orienterede.
4. Orientering: Status på EUD-reformens opstart
G1/G2 opstart og erfaringer: MB orienterede pba. Danske Erhvervsskolers rapport GF1 og GF2,
euv og eux (feb. 2016).
Optagelsesprøven: GM orienterede om processen samt MBUL’s notat Evaluering af
optagelsesprocessen til erhvervsuddannelserne 2015, og udvalget drøftede de videre skridt. Det
besluttedes at følge op på ministerens udmelding om at inddrage muligheden for at afholde
optagelsesprøven på produktionsskolerne i evalueringen, samt at drøfte med UU Danmark
samarbejde omkring optag i sommerferien (jf. Evaluering… s. 12, pkt. 7).
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5. Projekt Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse; status og drøftelse
MB orienterede om projektet, herunder den bredere forståelse af målrettede forløb som
produktionsskolernes tilbud til de elever, der er motiverede for erhvervsuddannelse. Udvalget
bakkede op om indsatsen og bemærkede i drøftelsen dels vigtigheden af at holde fast i det
specifikt målrettede forløb der inddrager overgangskrav for de elever, der er afklaret, dels
vigtigheden af at arbejde fokuseret med afklaring for de elever, der ved opstart i målrettet
forløb ikke er afklaret hen imod en specifik uddannelse, og endelig at vi skal huske at italesætte,
at et produktionsskoleforløb af en varighed på et år eller derover erstatter G1.
6. Overgangskrav; muligheder og strategi
Udvalget drøftede problemstillingen, herunder barriererne omkring kombinationsforløb (såvel
de lavpraktiske fx holdstørrelse, som de pædagogiske fx at kombi-forløb mhp. grundfag
tenderer mod teoretisk skoleundervisning, hvilket er i modstrid med produktionsskolernes
pædagogiske grundlag). Udvalget nåede ikke frem til konklusioner eller beslutninger, men det
vil være et opmærksomhedspunkt fremefter.
7. Kurser mv.
MB orienterede om hhv. AutoCAD og Inventor-kurser, som er aflyst pga. utilstrækkelig søgning,
samt om de øvrige kurser inden for ’Det Alternative Universitet’, som gennemføres med rimelig
søgning og gode tilbagemeldinger. Udvalget drøftede muligheden for at lave kurser i AutoCAD
målrettet produktionsskoleelever – PSF vil undersøge mulighederne herfor.
8. Diverse sager og problemstillinger
Dispositionsbegrænsninger: Udvalget var enige om, at det må forventes også at ramme på PBEområdet, dvs. de (mange) steder, man ikke har modtaget opkrævning herfor, antages at være
en forglemmelse.
Godkendelser v. de faglige udvalg: Udvalget drøftede kort punktet.
9. Eventuelt
HEH spurgte til status omkring Serviceassistent-uddannelsen (jf. forrige referat pkt. 9), og MB
orienterede herom. BEMÆRK: Efterfølgende har det vist sig, at MBUL medio marts 2016 har
revideret bekendtgørelserne, og at serviceassistent ser ud til igen at være åben for PBElærlinge. MB undersøger og melder ud til skolerne herom.
10. Aftale om næste møde.
Næste møde bliver onsdag d. 1. juni 2016 kl. 9.30-12.30 på Korsør Produktionshøjskole.

28. marts 2016, Michael Bjergsø / Gert Møller
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