Produktionsskoleforeningens

årsmøde 2017

Den 26. og 27. april 2017 på Vingsted hotel & konferencecenter
Den 28. april afholdes konference om Partnerskaber mellem
produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund

Produktionsskoleforeningens
årsmøde 2017
Uddannelsesområdet har i de forløbne år været ude i en reform-storm! Folkeskolen, gymnasierne, erhvervsuddannelserne. I 2016 har orkanen ramt produktionsskolerne. Vi har været udsat for adskillige
undersøgelser, og ”Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse” har set på hele det forberedende område, herunder produktionsskolerne. Gruppen vil komme med en række anbefalinger, der i
skrivende stund endnu ikke er offentliggjort, men ikke kan undgå at påvirke produktionsskolerne.
På årsmødet sætter vi derfor politikere og andre interessenter stævne for at udæske dem om deres holdning til produktionsskolerne og til ekspertgruppens anbefalinger. Her vil årsmødedeltagerne få mulighed for at gå tæt på en række nøglepersoner og diskutere, hvordan det forberedende område kan komme til at se ud i fremtiden.
Bortset fra disse vigtige diskussioner vil vi igen i år give plads til branchemøder og en række workshops
med mange forskellige emner fra den gode produktion på foto- og videoværksteder, til arbejdet med
Livskompetencer og introduktion til internationale projektansøgninger.
Da årsmødet i år ligger onsdag og torsdag, er onsdag den store festaften med forrygende middag og festlig dans!
I forlængelse af årsmødet ligger fredag d. 28. april afslutningskonferencen for projektet ”Unge i Partnerskaber”. Det er derfor muligt at blive til fredag d. 28. april for at høre om, hvordan man i projektet har
arbejdet med at skabe partnerskaber med private virksomheder såvel som offentlige institutioner og civilsamfundet.
Som noget helt særligt, vil der være et oplæg af socialantropolog og læringsforsker professor Jean Lave.
Jean Lave er optaget af læring i praksisfællesskaber og har interesseret sig for de danske produktionsskoler.
Årsmødet 2017 vil som altid være ramme om vigtige diskussioner og debatter, men det vil også være
festligt og fornøjeligt og en god anledning til at mødes på tværs af regioner, skoler og fag. Vi håber at se
rigtig mange af jer.
Vel mødt i Vingsted
Lennart Damsbo-Andersen
Formand for Produktionsskoleforeningen
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Faktuelle oplysninger
Sted

Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.
			
Tid
Produktionsskoleforeningens årsmøde afholdes d. 26. og 27. april.
I forlængelse af Produktionsskoleforeningens årsmøde afholder SPUK en konference
om Partnerskabsprojektet 2014-2016. Der vil være mulighed for at overnatte på
Vingsted fra torsdag til fredag med en rabat som SPUK afholder.

Tilmelding

Senest mandag d. 8. marts 2017.
Efter denne dato er tilmeldingen bindende.
Årsmødeinvitationen udsendes på mail til alle skoler og de bestyrelsesmedlemmer vi
har mailadresser på. Vi håber skolerne tillige vil sørge for at distribuere programmet ud
til deres bestyrelsesmedlemmer.
Tilmeldingen skal foregå på Produktionsskoleforeningens hjemmeside www.psf.nu
		
Pris
Pris ved indkvartering på dobbeltværelse		
3050,- kr.
Pris ved indkvartering på enkeltværelse		
3350,- kr.
Pris ved indkvartering på tremandsværelse		
2950,- kr.
Pris ved indkvartering på firemandsværelse		
2905,- kr.
SPUKs konference med overnatning fra torsdag
1295,- kr.
SPUKs konference fredag			
495,- kr.

Oplysninger
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Kan fås ved henvendelse til:
Produktionsskoleforeningens sekretariat på telefon 7582 2055
eller på mail: kirsten@psf.nu

Program
Onsdag d. 26. april
Kl. 09.45 Ankomst og registrering
Kl. 10.30 Åbning af Årsmødet 2017
v. sekretariatsleder Axel Hoppe
Kl. 10.40 Branchemøder
Traditionen tro giver vi mulighed for at mødes i branchefaglige fællesskaber på tværs af landet
og skoler. I hver branche vil der på forhånd være fundet en tovholder og også ligge en foreslået
dagsorden.
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Skolepolitisk debat
Efter et par oplæg på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger vil vi diskutere det forberedende
område med hinanden og med en række inviterede politikere og interessenter. Salen vil summe af
debat, når de inviterede gæster kommer rundt og diskuterer ved bordene.
Inviterede debattører og oplægsholdere i eftermiddagens politiske debat: Mattias Tesfaye (S),
Marlene Harpsø (DF), Hanne Pontoppidan (Uddannelsesforbundet), Lone Folmer (DI), Anders
Vind (LO), Anders Ladegaard (UU), Jan Bauditz (KL), Stina Vrang Elias (DEA), Jacob Holbraad
(DA).
Kaffe serveres under arrangementet
Kl. 17.40 Pause
Kl. 19.15 Festmiddag og festligt samvær
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Torsdag d. 27. april
Kl. 09.00 Vel mødt og god morgen – introduktion til workshops
Denne formiddag har vi sat mange forskellige emner på menuen, så der gerne skulle være noget
for enhver smag. Læs nærmere i beskrivelsen af de 16 forskellige workshops. Tilmelding til
workshops sker på forhånd.
Kl. 09.30 Workshops – runde 1
Se workshop-beskrivelse andet sted i programmet.
Kl. 11.00 Pause

Produktionsskoleforeningens
årsmøde 2017
Kl. 11.15 Workshops – runde 2
Se workshop-beskrivelse andet sted i programmet.
Kl. 12.45 Frokost

Generalforsamling
Kl. 14.00 Velkommen til generalforsamling
v. PSFs formand Lennart Damsbo-Andersen
Kl. 14.10 Åbningstale
v. Leif Laustsen, Formand Danske Slagtermestre
Kl. 15.00 PSFs generalforsamling
Kl. 16.30 Pause
Kl. 17.00 Generalforsamling fortsat
Kl. 19.30 Middag for de årsmødedeltagere, som skal blive til fredagens konference
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Workshopoversigt
Lær at lave projekter

Noget om SKAT

På Designværket på Silkeborg Produktionshøjskole arbejder
lærere og elever med projekter. Både de små overskuelige og
de større langvarige. Gitte Søgaard og Helene Sohn vil præsentere flere af værkstedets projekter for derigennem at påpege det vigtige fra idé til afvikling, som fx hvordan man søger
midler, samarbejdet med eksterne, inddragelse af elever, og
ejerskabet, når projektet strækker sig over lang tid. Medbring
din skoles egne projektidéer på dagen og få sparring på dem af
workshopholderne og af de øvrige deltagere.

I 2016 gennemførte SKAT en række kontrolbesøg på udvalgte produktionsskoler. Konsekvenserne heraf har været, at
skolerne skal betale mere tilbage i moms, el- og vandafgifter.
Hvis styresignal SKM.466.2015 træder i kraft overfor produktionsskolerne, vil det få meget store økonomiske konsekvenser for skolerne. Derfor er en række af afgørelserne indanket
til landsskatteretten. På workshoppen redegør Karsten Holm
Jensen, Forstander på Østfyns Produktionsskole, og Søren
Engers Pedersen, Momsdirektør i firmaet TimeTax, for konsekvenserne af SKATs afgørelser samt evt. iværksættelse af det
nye styresignal.

Elevers trivsel og madfællesskaber
Produktionsskoleelever laver mad sammen med studerende
fra Metropol i projekt Madfællesskaber, og nøgleord er bl.a.
trivsel, de unges sundhed i hverdagen, fællesskaber og færdigheder indenfor et fag. Sanne E. Jessen, Viceforstander på
Glostrup Albertslund Produktionshøjskole og Berit Jelsbak
Mortensen fra Metropol vil fortælle om deres samarbejde og
inspirere andre til at kaste sig ud i projekter, der kan løse kerneopgaven på en ny måde.

Søg penge og rejs ud
Produktionsskolerne har flere muligheder for at søge projekter udenfor landets grænser. Bl.a. mobilitetsprojekter for både
elever og ansatte. Konsulenter fra de Internationale Uddannelsesprogrammer vil fortælle om søgemuligheder indenfor
de ungdoms- og erhvervsrettede programmer under Erasmus+. Den Økologiske Produktionsskole vil derefter fortælle
om erfaringer med et mobilitetsprojekt. Kom og stil alle de
ubesvarede spørgsmål, få input, og medbring gerne din egen
projektidé!
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Den gode produktion
– arbejde med ældre medborgere
Produktionsskolernes læring er baseret på produktion af varer og serviceydelser til virkelige kunder. Men hvordan finder
man kunderne? Hvor leder man efter opgaverne, og hvornår
får man for meget at lave? Kom og bliv inspireret af, hvordan værkstedet Krop, stil og mode på Produktionshøjskolen
i Brøndby har udviklet et samarbejde med et plejehjem. Hør
hvorfor det er en rigtig god produktion, der rækker langt ud
over kosmetologi og frisørfaget, men også om hurdlerne i et
sådant arbejde. Med linjeleder Lisette Kaas.

Den gode produktion – video/foto
Produktionsskolernes læring er baseret på produktion af varer og serviceydelser til virkelige kunder. Men hvordan finder
man kunderne? Hvor leder man efter opgaverne, og hvornår
får man for meget at lave? Hvilke opgaver og produktioner er
’gode’ og hvornår bør man sige nej til en opgave? Kom og bliv
udfordret på disse spørgsmål og mange flere af fotolærer Morten Flarup og videolærer Lars Bo Smith, Datariet i Vejle.

Livskompetencetavle og OpmærksomhedsNøgle

Lærlinge på værkstedet

Som en del af projekt Målrettede forløb hen imod EUD udviklede Randers Produktionshøjskole to værktøjer, der kan bruges i det daglige arbejde, når elever skal gøres klar til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. Jytte Murmann,
vejleder på Randers Produktionshøjskole, vil præsentere de
to værktøjers tilblivelse og inspirere til, at medarbejdere selv
gennemfører en lignende proces på egne skoler. Mød derfor
gerne flere fra samme skole op til workshoppen.

Hvis du allerede har lærlinge på værkstedet eller er på vej til
at få det, er her lejligheden til at diskutere spørgsmål og udfordringer omkring PBE-arbejdet: Hvordan gør vi det til en
gevinst for hele værkstedet og skolen at have lærlinge? Hvordan er det med de nye regler ift. EUD- reformen? Hvem skal vi
tage ind som lærlinge og hvordan hjælper vi dem godt videre
bagefter? Hans Erik Hansen, Pædagogisk leder på Svendborg
Erhvervsforskole, har lang erfaring med PBE og vil lægge for i
drøftelsen.

Gode praktikpladser – produktionsskolelever
Praktik er en væsentlig og virksom del af et produktionsskoleforløb for de fleste af vores elever. Og her er det bl.a. afgørende at have god kontakt til virksomheder, at eleverne er klar til
at komme i praktik, og at opfølgningen er fokuseret. Vejleder
Marie H. Nørgaard og værkstedslærer Margit Lodahl Andersen fra Silkeborg Produktionshøjskole, vil dele ud af deres erfaringer fra hele dette felt og ser frem til at høre om jeres.

Gode praktikpladser – KUU og EGU
Selvom KUU og EGU har forskellig lovgivning og ramme,
har de det til fælles, at eleven tilbringer en væsentlig del af sin
uddannelsestid i en virksomhed. Vi har bedt Ene Wolfsberg,
Uddannelsesleder KUU Syd- og Midtfyn, og Ib Christensen,
koordinator for EGU på Frederikshavn Produktionsskole,
sige noget om opbygning og fastholdelse af et bredt netværk
af virksomheder, om forventningsafstemning, om opfølgning,
samt om ansættelse af eleverne efter endt uddannelse på hhv.
KUU og EGU.

Dannelse i produktionsskoleværkstedet
PSF har i 2015 og 16 haft fokus på Dannelse i Værkstedet. Det
er der kommet et ’Dannelsesspil’ og en ’Dannelsesordbog’ ud
af. Vi indbyder til dannelsesdiskussioner og -spil. Hør også,
hvordan Asger Hansen, trælærer på Multicenter Syd, indtænker dannelsesdimensionen i en travl værkstedshverdag.

Målrettede forløb hen imod EUD
Mange skoler er godt i gang med målrettede forløb hen imod
EUD. Få her en præsentation af nogle konkrete gennemførte
forløb og de overvejelser, der ligger bag ift. afklaring, tilrettelæggelse og indhold, overgang osv. Præsentationen står Mie
Madsen for, Viceforstander på Korsør Produktionshøjskole.
Diskussionen, der følger efter, er fælles. Medbring gennemførte, igangværende eller forestående forløb fra din egen skole, så
synspunkter og idéer hober sig op på workshoppen.
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Dansk gemt i værkstedet
Når eleven kan se en praktisk sammenhæng mellem arbejdet
i værkstedet og almenundervisningen er det motiverende for
begge dele. Men hvordan skaber man denne sammenhæng for
eleven og hvor finder man danskopgaver gemt i værkstedet?
Trine Hjelbak og Roy Hjelmborn, almenunderviser og værkstedslærer, Egå Produktionshøjskole, arbejder sammen om
det. Tag din egen almenunderviser eller værkstedslærer under
armen og deltag gerne som makkerpar.

Matematik gemt i værkstedet
Når eleven kan se en praktisk sammenhæng mellem arbejdet
i værkstedet og almenundervisningen er det motiverende for
begge dele. Men hvordan skaber man denne sammenhæng for
eleven og hvor finder man matematikopgaver gemt i værkstedet? Dorte Rasmussen og Jesper Callesen, almenunderviser og
værkstedslærer, Produktionsskolen Varde, arbejder sammen
om det. Tag din egen almenunderviser eller værkstedslærer
under armen og deltag gerne som makkerpar.

Fra idé til bæredygtigt værksted
– værkstedsvinkel
Hvordan bygger man et helt nyt værksted op fra grunden?
Hvordan skal værkstedet indrettes og hvordan bygges en
værkstedskultur op, når alle er nye? Hvilken produktion skal
man satse på og hvordan skaffes ordrer? Spørgsmålene er
mange. Kenneth Grote og Rene Bæk, værkstedslærere på Cykel, Scooter & Auto, Skanderborg Hørning Produktionsskole,
har nogle af svarene.

Fra idé til bæredygtigt værksted
– ledelsesvinkel
Hvordan kommer man fra idéen om et helt nyt værksted på
skolen til etablering? På Produktionsskolen Nordvestjylland
står man midt i processen og forstander John Fischer vil fortælle om caféen, der både er et produktionsskoleværksted og
en socioøkonomisk virksomhed drevet i et samarbejde med
andre. I inviteres med ind til en diskussion om strategi, skoleprofil, samarbejde med eksterne partnere og meget mere.

Unge i Partnerskaber
– veje ud i virkeligheden
Projektet om partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund er
udviklet og afprøvet af fire produktionsskoler: Randers Produktionshøjskole, Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen Esbjerg, Den Økologiske Produktionsskole og Århus Produktionsskole i tæt samarbejde med SPUK. Projektet blev støttet af VELUX FONDEN. Læs mere på Partnerskabets
hjemmeside: www.partnerskab.net

Program fredag d. 28. april 2017
Kl. 09.00 Velkomst og introduktion til dagen
Kl. 09.15 Fortællingen om Partnerskabsprojektet 2014-2016
v. Klaus Goldschmidt Henriksen, SPUK
Kl. 10.00 De unges egne stemmer
Kl. 10.15 Pause
Kl. 10.45 Workshops med og om projektets partnerskaber
Elever, lærere, ledere og partnere vil fortælle om deres erfaringer og lægge op til dialog.
Hør om og diskutér partnerskaberne: Adventure, Byggepladsen, Børn & Bevægelse, CaféTeket,
Gastronomi, Innovation & Design, Transport & Logistik.
Kl. 11.45 Frokost
Kl. 12.45 Perspektiver på Partnerskabsprojektet
v. Line Lerche Mørck, Professor ved DPU, Aarhus Universitet
Kl. 13.15 Pause
Kl. 13.30 Situated learning as part of practice communities at the production schools
v. Jean Lave, Professor ved University of California, Berkeley
NB: oplægget vil foregå på engelsk, men vil blive simultantolket til dansk
Kl. 14.45 Opsamling og afrunding af dagen
Kl. 15.00 Tak for i dag

Den amerikanske socialantropolog og læringsforsker Jean Lave revolutionerede – sammen med Etienne Wenger –
vores tænkning omkring læring ved at understrege, at det er dybt problematisk, hvis læring primært forstås som individuelle kognitive processer, eller som noget der primært foregår gennem undervisning i skoler og på uddannelser. I deres bog ”Situeret Læring” (2004) var ambitionen at udvikle en helt ny teori om læring, som noget der foregår gennem
deltagelse i social praksis og som del af den lærendes tilblivelse.Fra et situeret læringsperspektiv er de unges læring
tæt forbundet med deltagelsen i praksisfællesskaber. Det har således stor betydning for de unges læring, hvordan de
forskellige praksisfællesskaber er organiseret (Mørck & Munkholm, 2016). Jean Lave har i mange år vist stor interesse
for de danske produktionsskoler.

Projektet er støttet af

