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PSF’s udvalg vedr. Kombineret ungdomsuddannelse
Onsdag d. 5. februar 2015 kl. 09.30 til 12.00
Produktionsskolen k-u-b-a, Øster Farimagsgade 16 B, opgang F, 2100 Kbh. Ø.

REFERAT
Mødedeltagere:
Mariane Fenger (Silkeborg PHS), Julie Krarup (Middelvart PS), Kim Pedersen (Hobro PS), Thomas
Jespersen (Randers PHS), Kjeld Rommerdal (Sydfyns), John Rundstrøm (Elsesminde), Søren Stryhn
(Klemmenstrupgaard), Birgitte Koch (Fabrikken), Gert Møller (Korsør PHS/PSF) og Michael Bjergsø
(PSF).
Afbud fra:
Ingen.

1. Konstituering af udvalget
Udvalget bakkede op om kommissoriet med en bemærkning til pkt. 2 om den forskudte udskiftning
i udvalget; i udgangspunktet vil det være en geografisk bestemt turnus.
Udvalget indstiller Mariane Fenger som formand for udvalget i det første år.

2. Samspil ml. KUU-udvalg og KUU-tovholdernetværk
Udvalget drøftede samspillet, og væsentlige punkter i drøftelsen var:


KUU-Udvalgets arbejde har som overordnet formål at varetage produktionsskolernes
interesse i KUU’en. Derfor er det et rent produktionsskoleudvalg, og derfor kan det i
princippet beskæftige sig med alt det omkring KUU’en, der er relevant ift.
produktionsskolernes interesser.



KUU Tovholdernetværket er først og fremmest et sparrings- og videndelingsnetværk for
tovholderinstitutioner, og derfor beskæftiger netværket sig med emner, der er relevante for
tovholderfunktionen.
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Udvalget drøftede videre tovholdernetværkets eventuelle inddragelse af andre
tovholderinstitutioner end produktionsskoler, og det besluttedes i enighed at varetage
tovholdernetværket bredt, således at alle tovholderinstitutioner inviteres med i netværket.

3. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Dagsorden for udvalgsmødet gennemgås som udsendt (men fordi det er et nystartet udvalg, åbnes
der for at spørgsmål og problemstillinger, der ikke står i dagsordenen, kan tages som mødet skrider
frem. Og fordi der umiddelbart efter udvalgsmødet afholdes tovholdernetværksmøde vil nogle
diskussioner videreføres til tovholdernetværket).

4. Status på Kombineret Ungdomsuddannelse
1) Generelt er billedet, at produktionsskolerne står stærkt i KUU’en; konkret varetager en
produktionsskole tovholderrollen i ca. halvdelen af udbudsområderne, og hovedparten af landets
produktionsskoler kommer til at være en del af KUU’en.
Betingelserne i udbudsgodkendelserne er for en dels vedkommende de samme, og de af punkterne,
der er relevante at drøfte fælles tages under pkt. 5.1.
2) Hvert udvalgsmedlem orienterede indledningsvis om deres respektive udbudsområde.
3) Udover de mere praktiske / konkrete områder og emner, vi drøfter på mødet, skal vi fortsat have
opmærksomhed på problemstillingen om elevkvoten, der går på cpr.numre og ikke årselever, samt
på taxameterstørrelsen, der er et problem i betragtning af de ambitioner, der er lagt i uddannelsen.

5. Arbejdsområder / opmærksomhedspunkter for udvalget fremadrettet
1) Kvalitetssystemet er et punkt, som UVM har bedt alle institutionssamarbejder om at lave en
udvidet beskrivelse af. Udvalgets opfattelse er, at det ikke handler om indholdsmæssige mangler i
ansøgningernes kvalitetssystemer, men i stedet et ønske om via fx fælles indberetninger at skabe et
grundlag for evaluering og statistisk anvendelige data. PSF vil i dialog med UVM forsøge at
udarbejde en skabelon, som er bredt anvendelig.
Af de øvrige betingelser i udbudsgodkendelserne drøftede udvalget samarbejdsaftalen, som mange
har fået til opgave at revidere på enkelte punkter. Det handler overordnet om at der ikke må herske
tvivl om, at det er tovholderinstitutionen (og fx ikke en styregruppe), der bærer det juridiske ansvar.
PSF reviderer samarbejdsaftalen og sender efterfølgende forslag til tovholderinstitutionerne.
2) Kompetenceudvikling (inklusive input fra tovholdernetværkets møde): Der var enighed om, at
der i nær fremtid opstår behov for kompetenceudvikling hos flere personalegrupper, bl.a.
kontaktpersoner, men det blev også pointeret, at der den første tid vil være et stort behov for at
bruge kræfter internt i det enkelte samarbejde med at få opbygget en kultur, at lære hinanden at
kende osv., og dette skal tages med i betragtningen. PSF laver en beskrivelse af problemstillinger og
behov omkring kompetenceudvikling ift. KUU og sender den til UVM, mhp. det videre arbejde
hermed samt rollefordelingen (herunder UVM’s rolle).
3) Vedr. indstilling og visitation til KUU besluttedes det, at PSF via spørgeskema medio april 2015
laver en undersøgelse af produktionsskolernes elevindstillinger til KUU’en. Nogle udbudsområder
har lavet en samarbejdsaftale med deres lokale UU, og materialet lægges på PSF’s hjemmeside
(www.psf.nu under ’KUU’).
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6. Koordinering og logistik omkring KUU
1) PSF’s rolle som mellemled til UVM gælder også ift. KUU’en, hvor udvalget var enig om, at man i
stedet for at gå direkte til UVM først henvender sig til PSF, dels for at aflaste UVM, dels for at tage
hensyn til evt. politiske aspekter af spørgsmål og problemstillinger.
2) Samspil med øvrige interessenter, jf. pkt. 2 ovf., hvor tovholdernetværket åbnes for bred
deltagelse. Derudover vil PSF være i dialog med de øvrige skoleforeninger om relevante
problemstillinger omkring KUU’en (fx elevkvote og taxameter).
3) Ift. logistik og mailinglister udarbejder PSF en sådan. Materiale omkring KUU vil generelt være at
finde på PSF’s hjemmeside (www.psf.nu) under fanen ’KUU’ – det gælder både formel information,
udvalgsmateriale samt videndeling. Ifm. bred invitation til tovholdernetværket vil PSF lave en
mailingliste for tovholdernetværket.

7. KUU’s IT-platform
Mariane Fenger og Thomas Jespersen orienterede. KUU’s platform udarbejdes med EGUplatformen som model. Der vil bl.a. være mulighed for tidsregistrering samt samkøring med
eksterne systemer (fx Nordplaner), mens økonomi ikke bliver en del af platformen.

8. Eventuelt
UVM afholder netværksmøde 19.-20. marts i Vejle.
Udvalget drøftede en række andre områder omkring KUU’ens mere praktiske udformning, herunder
KUU-fagenes indhold og tilrettelæggelse af D-niveauundervisning. Det besluttedes at PSF lægger et
antal udbudsansøgninger ud på hjemmesiden som videndeling, idet det af ansøgningerne fremgår,
hvordan man i de enkelte områder vil gribe tingene an i praksis. I en del af ansøgningerne kan man
desuden finde stillingsopslag/-beskrivelser på kontaktpersoner i KUU’en.

9. Aftale om næste møde
Næste møde bliver d. 19. marts i Vejle (før UVM’s netværksmøde). Sted og præcist tidspunkt
meldes ud senere.

2015-02-08, Michael Bjergsø, PSF
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