Møde:
Tid:
Sted:

PSF’s udvalg vedr. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse
Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 10.00 til ca. 13.00
Korsør Produktionshøjskole, Norvangen 15, 4220 Korsør.

REFERAT
Mødedeltagere:
Joan Bak (Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard), Kurt Pedersen (Randers
Produktionshøjskole), Arne Pallisborg (Odense Produktionshøjskole), Kim Pedersen (Hobro
Produktionshøjskole), Gert Møller (Korsør Produktionshøjskole) samt Michael Bjergsø (konsulent,
PSF).
Afbud fra:
Marlene Stærk (Lolland Produktionsskole).

1. Konstituering af udvalget
Gert Møller fortsætter som formand. Der afholdes i udgangspunktet 3 årlige møder i udvalget,
og efter behov kan desuden afholdes telefonmøder om enkelte presserende sager (og i særlige
tilfælde indkaldes til ad hoc-møde).
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. oktober 2013. (./. bilag 1)
Referatet godkendt uden bemærkninger.
3. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Punkterne tages i nævnte rækkefølge.
4. Generelt om udviklingen omkring Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (./. bilag 2a
og b)
Udvalget drøftede udviklingen pba. vores egne tal, og besluttede at arbejde henimod et endnu
bedre grundlag ift. afbrudte uddannelser (fx hvornår i forløbet sker afbrydelsen, hvor mange af
de afbrudte forløb skyldes at lærlingen er overgået til ordinær uddannelsesaftale). Michael
udarbejder et kort spørgeskema, som rundsendes til godkendelse i udvalget, og efterfølgende
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sendes til PBE-skolerne. Dette bl.a. med sigte på evt. politisk arbejde, og i forhold til samme
undersøger Michael desuden frafaldsprocenter på ordinære erhvervsuddannelser
(grundforløb/hovedforløb).
5. Ny vejledning til praktikcentre og mulige konsekvenser for tilrettelæggelse af PBE (./. bilag 3)
Gert redegjorde for baggrunden (omkring regler/retningslinjer for PBE har UVM hidtil henvist
til bestemmelserne / praksis fra skolepraktik, og da skolepraktik nu er erstattet
af praktikcentre på EUD-området vil det formodentlig være reglerne for dette område, de vil
henvise til). Udvalget tog vejledningen til efterretning med særlig fokus på afsnittet om
virksomhedsforlagt undervisning, herunder skærpelse af hhv. krav om skriftlig og underskrevet
aftale ml. skole og virksomhed, samt lærlingens ret til dækning af transportudgifter ved
forlægning. Disse er to opmærksomhedspunkter, bl.a. til en kommende revision af vores
vejledning.
6. Status og drøftelse vedr. forslag til mulige initiativer vedr. PBE, jf. beslutninger på sidste
møde.
Udgangspunktet for initiativer har under de tidligere drøftelser i udvalget været, at
initiativerne skal have som formål, dels at servicere produktionsskolerne, dels at bidrage til, at
flere produktionsskoler og flere værkstedslærere på produktionsskoler, der allerede har unge i
PBE, får mod på at gå i gang med at optage lærlinge efter PBE.
Kurser vedr. AutoCAD og Inventor (./. bilag 4a, b og c)
Kurser i AutoCAD og Inventor er udbudt og afholdes forår 2014. Kurset i Nørresundby er fyldt
op, mens der fortsat er ledige pladser i Korsør (PSF rundsender mail om, at der fortsat er ledige
pladser). Til efteråret gentages kurserne, men ’omvendt’ geografisk (dog afholdes
Sjællandskurset på Klemmenstrupgaard PHS). Vedr. datoer for efterårets kurser koordinerer
Kurt og Kim, rundsender til udvalget, hvorefter PSF melder ud til skolerne.
Øvrige initiativer
Udvalget besluttede følgende initiativer mhp. at flere skoler/værksteder får mod på at optage
lærlinge efter PBE:
Fokus på de skoler, der ikke har PBE, men som overvejer dette. Konkret sender Michael
regionsliste til udvalgets medlemmer, hvorefter hvert medlem går i dialog med
relevante skoler fra egen region (Michael forsøger at finde tovholder til Region
Hovedstaden).
På baggrund af dialogen afholdes branchemøder (med PSF som tovholder og i
samarbejde med projekt på Korsør PS, jf. forrige referat), hvor der informeres mv. om
PBE, evt. i en bredere ramme om faglighed og læring på værkstedet, og evt. med besøg
på fx relevant værksted/virksomhed.
Efter behov suppleres med information og dialog ved forstander-regionsmøder.
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7. Diverse sager og problemstillinger (./. bilag 5 a, b og c)
Ophør af PBE uddannelse:
Udvalget drøftede udkastet samt de to øvrige blanketter, og besluttede at anvende det
rundsendte udkast, dog med en præcisering omkring den nærmere begrundelse for
uddannelsesophør. Michael reviderer og lægger blanketten på hjemmesiden.
(I forlængelse af drøftelse på PBE-mødet 2013-10-09:)
Må lærlinge arbejde alene uden opsyn fra den ansvarlige værkstedsleder?
Udvalget drøftede praksis og retningslinjer på området, og det besluttedes, at hvert
udvalgsmedlem ser nærmere på hvert sit fagområde mhp., om der i bekendtgørelse el.lign. er
præcise og/eller særlige retningslinjer herfor.
Hvordan er PBE-lærlingen på den enkelte skole stillet personalemæssigt mht. redskaber og
hjælpemidler?
Udvalget drøftede praksis og erfaringer.
8. Eventuelt
Ingen punkter
9. Aftale om næste møde.
Næste møde afholdes fredag d. 13/6 på Folkemødet, Bornholm (nærmere tidspunkt følger,
idet det skal tilpasses PSF’s program og arrangementer på Folkemødet).

Vejle, d. 31. januar 2014
Med venlig hilsen

Gert Møller
Formand

/

Michael Bjergsø
Konsulent PSF
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