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PSF’s udvalg vedr. EGU
12. januar 2016, kl. 09.30 – 12.00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding

REFERAT
Mødedeltagere:
Jens Toft, Kim Helsted, Kenneth Nørgaard, Jens Søndergaard, Hans Christian Norlyk, Kristina Meier
Nielsen samt Michael Bjergsø. Desuden deltog Gert Møller med særligt henblik på pkt. 1 og 5.
Afbud fra:
Ingen afbud.

1. Orientering om nye tiltag mv. (v. PSF’s næstformand Gert Møller)
GM orienterede om nye tiltag samt PSF’s strategi. Ift. de nye tiltag er der lagt op til at ske mange
ting i løbet af foråret, og af særlig relevans er her følgende: Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU)
har i deres afrapportering igangsat undersøgelser på såvel EGU- som produktionsskoleområdet.
Regeringen er i færd med at nedsætte et ekspertudvalg, der skal se på de forberedende forløb,
herunder bl.a. produktionsskole og EGU (kommissoriet er under udarbejdelse, men udvalget er
endnu ikke nedsat, og vi kender således ikke præcis opgavebeskrivelse og tidsramme). Rådet for
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (REU) revitaliserer den gamle EGU-arbejdsgruppe,
men det bliver nu en arbejdsgruppe mhp. de forberedende forløb, og GM bliver formand. Første
møde er 28/1, og EGU-udvalget vil blive orienteret om mødets drøftelser og beslutninger. Således
også fremefter, idet EGU-udvalgets arbejde kan bringes til arbejdsgruppen og omvendt. PSF’s
strategi er sammenfattet i den ny publikation ’En anden vej til uddannelse – Produktionsskolernes
rolle og sammenhængen i forløb og uddannelser’. På EGU-området har PSF fokus på hhv. ensartet
finansiering for de forskellige forløb og uddannelser, mulighed for praktik på skoleydelse i op til 8
uger pr. SE-nr. (ligestillet med KUU) samt ligestilling af værkstedsskolepraktik med praktikcentre på
EUD (jf. publikationen for uddybelse). Udvalget var enige om, at det med den store fokus på
området er afgørende at vi står sammen om udspillet, og der var opbakning til såvel EGU-delen som
helheden i udspillet.

1

2. Godkendelse af referat (./. bilag 1)
MB havde i indkaldelsen gjort opmærksom på, at der ud over målgruppeafgrænsningsskemaet (jf.
pkt. 4.c neden for) ikke er taget handling på referatets øvrige punkter. Der var ikke yderligere
bemærkninger.

3. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Nærværende punkt tages som første punkt, og desuden tages pkt. 5 under pkt. 1’s orientering om
nye tiltag. MB gennemgik dagsordenen, og foreslog at mødets primære punkt og indhold er
orienteringen om de nye tiltag samt PSF’s strategi – dels fordi der er mange ting under opsejling,
dels for at sikre at vi har en fælles forståelse af samme. Udvalget tilsluttede sig.

4. Orienteringsrunde og siden sidst
a. Runde fra udvalgets medlemmer: Vi nåede ikke punktet.
b. Orientering fra EGU-netværket (v. Jens Søndergaard): JS orienterede kort; det
landsdækkende netværk er blevet fagligt panel for KL, og udvalget var enige om at fastholde
dialog mv. med netværket, idet vi har fælles interesse i helt generelt at tale EGU’en op samt
dertil fælles interesse ift. en række konkrete problemstillinger.
c. Skema over målgruppeafgrænsning (./. bilag 2): MB ridsede kort ændringer op, herunder at
termen ’ikke uddannelsesparat’ er taget ud af skemaet, samt at LAB-loven er inddraget.
Udvalget bakkede op om det ny skema.
d. Orientering om KUU-optag: MB orienterede kort om KUU-optag pba. tal fra medio
december samt enkelte områders nyeste tal. Der er ikke tal eller undersøgelser, der viser
noget om sammenhænge mellem EGU og KUU ift. optag (og det er givetvis for tidligt at
drage konklusioner), men udvalget var enige om, at KUU’s konsekvenser for EGU fortsat er
et opmærksomhedspunkt.

5. PSF’s strategi – En anden vej til uddannelse (./. bilag 3)
Gennemgås under pkt. 1.

6. EGU årsmøde
a. Program og problemstillinger: Vi nåede ikke punktet.

7. Diverse sager og problemstillinger
a. Adgang til EGU med gammelt grundforløb? Det centrale er den konkrete og individuelle
vurdering af, hvorvidt den unge tilhører EGU-målgruppen (og dermed ikke er i stand til at
gennemføre ordinær uddannelse). I fald den unge har et gammelt grundforløb, tilrådes
vejleder at notere begrundelse for EGU-vurderingen.
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b. Elektroniske lønsedler og datasikkerhed? Generelt gælder det, at lønsedler sendt elektronisk
skal sendes sikkert/krypteret, fx via en sikker pdf, hvor medarbejderen får en kode, som skal
indtastes for at få adgang til lønsedlen, eller via systemer som E-boks el.lign.

8. Eventuelt
-

9. Aftale om næste møde
Der er ikke aftalt dato for næste møde, men kort efter arbejdsgruppemøde 28/1 (jf. pkt. 1 ovf.)
sender MB sammen med orientering fra mødet et oplæg til de kommende møder i udvalget,
herunder en mødedoodle.

19. januar 2016, Michael Bjergsø
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