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PSF’s udvalg vedr. EGU
27. august 2015, kl. 09.30 – 12.00
Elsesminde Odense Produktionshøjskole

REFERAT
Mødedeltagere:
Kim Helsted, Kenneth Nørgaard, Jens Søndergaard, Hans Christian Norlyk, Kristina Meier Nielsen,
Axel Hoppe samt Michael Bjergsø.
Afbud fra:
Jens Toft (i Jens Tofts fravær fungerede Axel Hoppe som mødeleder)

1. Ny konstituering af udvalget
1) Kommissorium for udvalget: Jens Toft er formand for udvalget, og AH orienterede kort om
kommissoriet. Der var enighed om, at det er vigtigt, at udvalget har fokus på mere end snak
og videndeling, men også mere handleorienteret drøftelser og beslutninger i retning af at
styrke EGU’en på flere niveauer.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Ingen bemærkninger.
3. Status på EGU-udvalget og proces med EGU-netværket
AH orienterede kort om udvalgets status samt processen med EGU-netværket.
4. Orienteringsrunde og siden sidst
Orienteringsrunden bekræftede et billede af at EGU har ganske forskellige vilkår forskellige
steder i landet; Nogle steder meldes om stor fremgang og optimisme, og andre steder kæmper
man med at få elever og/eller praktikpladser.
5. EUD-reformens konsekvenser for EGU

1

1) Drøftelse af UU’s skema over målgruppeafgrænsning: Udvalget pegede på det
uhensigtsmæssige i at målgruppen for EGU karakteriseres som ’ikke uddannelsesparat’, og
det besluttedes, at MB kontakter UU mhp. en begrundelse og om muligt ændring heraf.
2) Umiddelbar adgang til erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. § 1 i EGU-loven: Det er
ikke et problem i nogle af de i udvalget repræsenterede områder, og derfor er der ikke pt.
behov for handling.
3) KUU’s betydning for EGU: Det er endnu uklart, hvad KUU betyder for EGU, jf. pkt. 4 ovf.,
men det er et opmærksomhedspunkt for udvalget fremefter.
6. Fokusområder for udvalget fremadrettet
Udvalget drøftede ndst. fokusområder:
a) Samarbejdet med EGU-netværket: Intentionen også efter forsøget på at samles i et fælles
arbejde omkring EGU’en var, at selvom det ikke lod sig gøre, så skal vi blive bedre til at
arbejde tættere sammen – og der var enighed om, at det skal vi prøve at praktisere.
Følgende besluttedes: 1) Vi laver et fast dagsordenpunkt, hvor JS orienterer om
temaer/problemstillinger i netværket (og det samme sker den anden vej rundt) 2) Fælles
temadage, kursusdage o. lign. vil nedbryde barrierer, og to ideer skal forfølges, dels at tage
udgangspunkt i et godt samarbejde ml. produktionsskole/kommune i Vejle (MB og HC
drøfter videre), dels tager MB kontakt til UU mhp. en EGU-dag, hvor der (også) er fokus på
målgruppen 3) MB undersøger, om der foreligger en mailingliste over EGU-vejledere.
b) Vi skal tale EGU’en op: Dette skal gøres på flere niveauer (og sker jo allerede lokalt), men det
besluttedes, at MB skal indsamle et overblik over EGU, dels ved at drøfte portal-data med
Thomas, dels ved at tale med Stig, og efterfølgende sendes et forslag til yderligere
temaer/problemstillinger, som skal afdækkes til udvalget (mhp. spørgeskema el.lign.).
Udover klarhed omkring fakta gælder det også ambitionen om det handlingsorienterede og
at skabe politisk slagkraft omkring EGU’en.
c) At få et godt informationsniveau i udvalget: Herunder at sende relevant materiale,
problemstillinger mv. til hinanden / til MB, således at han kan distribuere.
7. Diverse sager og problemstillinger
8. Eventuelt
9. Aftale om næste møde
Primo november (efter PSF’s møde med ministeren). MB rundsender en doodle i god tid
forinden.

27. august 2015, Michael Bjergsø
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