Referat af møde i uddannelsesudvalget for
Produktionsteknologuddannelsen samt tilknyttede efter- og
videreuddannelser

Referat af møde i PTE uddannelsesudvalg 25 januar 2016.
Til stede:
Jens Ole Olesen, Dan Blytækker, Arne Lund Mogensen, Michael Bach Nielsen, Michael Thura
Pedersen
Afbud fra:
Anette Becker Berg, Poul Erik Borg, Kurt Sandberg Larsen

1. Det besluttedes indledningsvis at følge den til fællesmødet udsendte dagsorden.
2. Michael Bach Nielsen deltog i udvalget for første gang, hvorfor mødet indledtes med en
kort præsentation af alle. Det aftaltes, at Michael tilsendes referater fra tidligere møder,
baggrundsmateriale mv. (LC)
3. MTP gennemgik de få ændringer til kommissoriet, hvorefter Jens Ole (formand)
underskrev. Næstformand (Poul Erik Borg) var fraværende, hvorfor kommissoriet blev
afleveret til LC til videre foranstaltning. Det besluttedes at rundsende kommissoriet med
mødereferatet. Kommissoriet vil blive drøftet på næste ordinære udvalgsmøde.
4. Begreberne ”Ekspertpanel” og ”Aftagerkoncept” blev herefter drøftet indgående. Det
vurderedes, at et fælles ekspertpanel for de tekniske uddannelser (El, VVS og PTE) ville
være interessant.
5. Ekspertpanelet som sådan blev vurderet til at være en form for ”Audit-element”, som
følger op på uddannelsesakkrediteringen, når institutionsakkrediteringen forhåbentlig
falder på plads. Denne vurdering blev til dels bekræftet af AEB under den efterfølgende
middag, hvor spørgsmålet blev rejst.
6. Konstellation med et lønnet/ulønnet ekspertpanel bestående af deltagere med dyb
indsigt i uddannelsesverdenen, bekendtgørelser, studieordninger, kvalitetsarbejde i
almindelighed og kvalitetsarbejdet hos EAMV i særdeleshed og samtidigt uden for tæt
og dermed kompromitterende relation til EAMV syntes kompliceret. Det økonomiske
aspekt bør bestemt vendes, hvis man ønsker at tiltrække kompetente paneldeltagere.
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7. Af mulige deltagere i et PTE-ekspertpanel blev der tænkt på følgende: En repræsentant
fra HiH, deltager fra Arnes Kompetencegruppe, repræsentant fra en af landets
ingeniørhøjskoler, repræsentant fra IDA, deltager fra uddannelsesfolkene hos Teknisk
Landsforbund (Disse er i øvrigt høringsgruppe for ministeriet), repræsentant(er) fra
tekniske skoler såsom Silkeborg Tekniske Skole, Herningsholm Erhvervsskole m. fl.
8. Afslutningsvis blev udvalgets mødeplan fastlagt med udvalgsmøde onsdag 30. marts,
tirsdag 20. september og torsdag 1. december. Det blev efterfølgende bekræftet, at
dagens udvidede udvalgsmødet var årets fællesmøde.
9. Afslutningsvis takkede formanden som vanligt for god ro og orden under mødet.
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