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PSF’s udvalg vedr. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse
14. juni 2014, kl. 9.30 – 12
Folkemødet, Bornholm (PSF’s område v. Biblioteket)

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 30. januar 2014 (./. Bilag 1)
Godkendt uden bemærkninger.

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Punkterne tages i nævnte rækkefølge. Evt. genoptryk/revidering af PBE-bogen drøftes under
pkt. 7: Eventuelt.

3. EUD-reformens konsekvenser for produktionsskoler / PBE
Tilrettelæggelse af målrettede produktionsskoleforløb mod G2 (./. Bilag 2)
Udvalget drøftede dette. Når en deltager i produktionsskoleforløbet er afklaret ift.
erhvervsuddannelse, vil den ny opgave blive at etablere et målrettet forløb henimod G2,
dvs. at opdatere forløbsplan ift. deadline, læringsmål (som laves pba. varedeklarationerne
på G2) mv.
Udvalget besluttede at afholde et antal temadage i efteråret omkring EUD-reformens
betydning for produktionsskoleforløb og for PBE. Der var enighed om, at værkstedslærere
er primær målgruppe, samt enighed om en grundskitse: (1) Fakta/bekendtgørelser (fx
repræsentant fra UVM) (2) Om målrettede produktionsskoleforløb mod G2 (3) PBE efter
EUD-reformen. Hvordan temadagene i øvrigt struktureres kommer Michael med et oplæg
til (fx efter de 4 hovedindgange eller med udgangspunkt i værksteder eller PBE-retninger?).
Tilrettelæggelse af PBE
I EUD-reformen er ingen lovændringer på PBE-området, men de skærpede krav på
grundforløb og adgang til hovedforløb kan måske komme til at ’smitte af’ på PBE, særligt i
overgangen fra den grundlæggende oplæring og til hovedforløbet. Nu sker overgangen
pba. en helhedsvurdering, men allerede med forskellig praksis (fx skal helhedsvurderingen
nogle steder ledsages af en rapport – det kunne blive et hyppigere forekommende krav).
Det gav anledning til en mere generel drøftelse om forskellig praksis på PBE-området,
herunder også forskellige forventninger fra erhvervsskolernes side, særligt omkring
omfanget af undervisning på erhvervsskolen.
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I og med såvel praksis som forståelse af/forventning til et PBE-forløb er varierende,
besluttede udvalget, at PSF skal udarbejde et materiale med først det juridiske grundlag for
PBE og dernæst en række beskrivelser af eksemplariske forløb.

4. Generelt om udviklingen af PBE: Opfølgning på spørgesk.undersøgelse om frafald (./. Bilag 3)
Udvalget drøftede undersøgelsen og var enige om, at det er fine tal, der fortjener at udbredes.
Det besluttedes derfor, at PSF laver en artikel, hvor resultatet præsenteres sammen med en
personvinkel (en god PBE-lærlingehistorie). Artiklen bringes i nyhedsbrevet og udsendes tillige
som pressemeddelelse.
Udvalget besluttede at gennemføre en årlig spørgeskemaundersøgelse, kort og præcis med
fokus på de ’basale’ tal. Næste runde bliver ultimo oktober 2015, og Michael fremlægger
forinden et spørgeskema til godkendelse i udvalget.
I forlængelse heraf drøftede udvalget muligheden af at undersøge erhvervsfrekvensen blandt
uddannede PBE’ere. Der var enighed om, at det bliver for omfattende at inddrage i den årlige
undersøgelse, men at det på et senere tidspunkt kunne være relevant i en selvstændig
undersøgelse.

5. Status og drøftelse vedr. forslag til mulige initiativer vedr. PBE
Kurser vedr. AutoCAD og Inventor
Status omkring kurser i AutoCAD og Inventor: Status pr. 19/6 er, at der er 8 tilmeldte til
Inventor-kursus (Jylland) og 2 tilmeldte til AutoCAD-kursus (Sjælland).
Udvalget besluttede, at PSF genudsender kursusmail til landets produktionsskoler med
betoning af dels SVU-refusion, dels en skærpet relevans ift. målrettede forløb mod G2.
Gert orienterede om, at man på Korsør arbejder på med afsæt i Inventor-kurset at lave miniInventor-kurser for eleverne.
Der var enighed om, at fag-faglige kurser er noget, der skal opdyrkes endnu mere, og udvalget
drøftede mulighederne herfor. Det besluttedes, at hvert udvalgsmedlem sender 3 forslag til
Michael; forslagene skal meget gerne være interne (fx en skarp værkstedslærer, der kan lave
et kursus), men kan også være eksterne (fx Meyers køkken-kursus eller et fagrelevant
certificeringskursus). Michael udsender skabelon til udvalget.
Øvrige initiativer
Med afsæt i beslutning fra foregående møde samt status på indsatsen drøftes strategi
fremefter: Den regionsvise kontakt til skolerne omkring PBE-opstart (jf. forrige referat) har
resulteret i at flere skoler påtænker at gå i gang (i hhv. region Nord, Midt, Sjælland og
København), mens et temamøde er i støbeskeen i region Syd.

6. Diverse sager og problemstillinger
Ingen sager.
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7. Eventuelt
Evt. genoptryk/revidering af PBE-bogen: Der er ikke flere bøger tilbage, og flere gav udtryk for,
at PBE-bogen er god og vigtig at have som bog, og at den derfor bør genoptrykkes. Udvalget
drøftede, hvorvidt bogen skal revideres forinden, og Michael kigger bogen igennem med dette
in mente, ligesom der udarbejdes en indholdsfortegnelse samt indsættes QR-scankode, der
henviser til PBE-materialet på www.psf.nu.

8. Aftale om næste møde.
Næste møde bliver d. 27/10 2014 kl. 9.30 – 13.00 på Korsør Produktionshøjskole.

Vejle, d. 19. juni 2014
Med venlig hilsen
Gert Møller
Formand

/

Michael Bjergsø
Konsulent PSF
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