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PSF’s udvalg vedr. Kombineret ungdomsuddannelse
Onsdag d. 30. marts 2016, kl. 09.30 – 12.30
Korsør Produktionshøjskole

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

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt uden bemærkninger.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Dagsorden gennemgås som planlagt.
3. Orientering
a. Orientering fra Sekretariatet: MB orienterede.
b. Politisk orientering: GM orienterede om bl.a. formandsskabets foretræde for Børne- og
undervisningsudvalget. Udover at præsentere PSF’s budskaber (jf. En anden vej til
uddannelse), gjorde man også udvalget opmærksom på den store sum uforbrugte midler
som følge af det manglende KUU-optag i 2015.
c. Runde med orientering fra udvalgets medlemmer: Udvalgets medlemmer orienterede om
status mv. fra eget område.
4. Optag på KUU
a. Analyse af januaroptaget: MB orienterede om status på januar-optaget.
b. Undersøgelse af optag og procedurer ml. tovholdernetværk og UU (mhp. møde 31/3): (Idet
mødet 31/3 med UU Danmark var udskudt, udgik punktet – men efterfølgende er materialet
om optag og procedurer færdigt og udsendt)
c. Frem mod august-optaget: Udvalget drøftede strategi og muligheder frem mod augustoptaget, og besluttede at søge samklang med tovholdernetværket, således at man i
fællesskab kan gå politisk med de områder, som vi ser, vil forbedre KUU og forbedre
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mulighederne for et godt august-optag (særligt: mere fleksibilitet ift. grundfagsniveau samt
økonomi).
5. Evaluering af KUU
TJ er testperson for spørgeskemaet til eleverne, og det vil blive udsendt fra Epinion til skolerne
inden for kort tid. Vi nåede ikke at drøfte punktet yderligere.
6. Kompetenceudvikling, herunder arbejdsgruppe
MB orienterede og derefter kort drøftelse.
7. KUU-seminar og tovholdernetværk (19-20/4)
Punktet udgik.
8. Diverse sager og problemstillinger
a. EGU og KUU – organisering og de forskellige tilbud: Punktet udgik
b. Samarbejde med kommunen: Udvalget drøftede betydningen af KUU’s status som
kompetencegivende for kommuner/Jobcentre. Per Bredholdt har tidligere bekræftet, at
KUU er kompetencegivende, men hvorledes KUU står ift. uddannelsespålæg er uklart. Det
besluttedes at sende spørgsmål herom til MBUL (vi har efterfølgende spurgt, dels om KUU
kan være relevant for en ung, der får et uddannelsespålæg, dels om en færdiguddannet
KUU’er kan få et uddannelsespålæg – vi afventer svar).
c. Moms og KUU: Punktet udgik
9. Eventuelt og næste møde
2016-03-16, Michael Bjergsø

2

