Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 17. november
Nr. 6/2014
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, John Rundstrøm, Tina Jul, Jákup
Heinesen, Ole Sværke, Anne Knudsen, André Gremaud og Claus Bentsen
____________________________________________________________________

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et nyt orienteringspunkt om Åbenrå
kommunes planer om at tilbagetrække vedtægterne fra den ene af kommunens
produktionsskoler.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. september 2014
Referatet blev godkendt.
3. Orientering siden sidst
• Tilbagetrækning af vedtægter fra den ene af Åbenrå kommunes produktionsskoler
Åbenrå kommune har overfor de to produktionsskoler i kommunen – EFA Syd og
Meritten – oplyst, at de vil undersøge behovet for produktionsskoleaktivitet i
kommunen, og har i den forbindelse varslet, at tilbagetrække vedtægterne fra den en
produktionsskole med et års varsel pr. 1. januar 2015.
PSF blev i den forbindelse kontaktet af Meritten, der gerne ville have foreningens
fortolkning af den proces kommunen har iværksat. Kommunens oprindelige udspil
tog nemlig udgangspunkt i en besparelse ved kun at skulle betale et grundtilskud.
PSF opfordrede Meritten til at kontakte undervisningsministeriet og få deres
fortolkning af kommunens plan.
I undervisningsministeriets svar tydeliggøres det, at en kommune til enhver tid kan
undersøge hvilket behov, der er for produktionsskolevirksomhed i en kommune, men
når der skal tilbagetrækkes vedtægter fra en skole skal følgende være undersøgt nøje:
o Analyse af tidligere og fremadrettet behov for produktionsskoleaktivitet i
kommunen
o Kommunens behov for netop den aktuelle produktionsskoles
undervisningstilbud
o Om den tilbageblevne produktionsskole har kapacitet (egnede lokaler,
økonomisk og administrativ kapacitet og kvalificerede underviser) til at
dække behovet for produktionsskoleaktivitet i kommunen
Udover de rene formelle aspekter forværres sagen også af, at de 2 produktionsskoler
i flere år har ”bekriget” hinanden, og at der er lokalkommunale særinteresser på spil.
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Da PSF er skoleforening for begge produktionsskoler vil vi som forening naturligvis
være opmærksomme på, at vi ikke udelukkende støtter den ene skole fremfor den
anden. PSF vil derfor:
o Orientere begge skoler om, hvad de rent formelt bør gøre i den foreliggende
sag og deltage aktivt i kommunens analyse af produktionsskoleaktiviteten
o Kontakte Åbenrå kommune
o Overordnet sikre at løsninger på lokalt plan fremmer produktionsskoleformen
nationalt
•

FK’s årsmøde
Der blev orienteret fra Forstanderkredsen årsmøde, hvor følgende blev fremhævet:
o Forstanderkredsen bakker op om og roser det stor arbejde PSF udfører til støtte
for skolerne
o Der inviteres til et tættere parløb mellem forstanderkreds og PSF
o Produktionsskolernes placering i UVM’s nye kontor for vejledning og
overgange. Det er tydeligt at produktionsskolerne ankendes, som en central
institutionsform i de aktiviteter, der er knyttet til dette kontor
o Produktionsskolernes politiske ageren i forhold til den nye
ungdomsuddannelse KUU

•

Forskningsbaseret undersøgelse
PSF ønsker at iværksætte en undersøgelse af produktionsskoleformen, der kan
forholde sig til det ydre pres, som skoleformen udsættes for, når der lægges op til
reformer, hvor karakterer i traditionelle skolefag bliver centrale adgangskrav.
Med undersøgelsen skal vi kvalificere os indadtil: Blive skarpere på, hvad der
virker og hvorfor/hvordan det virker. Samtidig med at vi kan blive i stand til at
forpligtige os udadtil i forhold til opgaven.
Undersøgelsen skal se på:
o Vores praksis/pædagogik = det vi har kaldt ”Den anden vej”
o Rammens betydning for pædagogikken (her tænkes både på den ramme,
lovgivningen sætter for skoleformen og den ramme den enkelte skole sætter
for læring) = Forudsætningerne for ”Den anden vej”

•

Nye ansættelser
Orientering om ansættelse af ny bogholder pr. 10. november 2014 og processen
omkring ny ansættelse af pædagogiks konsulent pr. 1. januar 2015
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•

EGU – landsdækkende organisation
Der har været afholdt møde mellem det landsdækkende netværk for EGU og PSF
om, hvordan der skal arbejdes videre med at skabe en formel sekretariatsfunktion for
EGU placeret i PSF. Sekretariatsfunktionen skal overodnet være det politiske talerør
for sikre optimale vilkår for erhvervsgrunduddannelsen fremadrettet. Følgende
områder skal undersøges nærmere:
o Finansieringen
o Specifikke arbejdsområder
o Sikring af de forskellige egu-udbyderes indflydelse

•

Produktionsskoleplatform på emu.dk
PSF har i samarbejde med UVM besluttet, at der skal oprettes en særlig platform for
produktionsskoler på emu.dk. PSF overtager ligeledes redaktørrollen på denne
opgave.

•

De folkeoplysende skoleformers møde med Lotte Rod
Brobygningsudvalget i DFS har afholdt møde med Lotte rod for t diskutere
fremadrettede initiativer for den gruppe af unge, der har behov for ekstra støtte for at
gennemføre en ungdomsuddannelse.

4. Kombineret ungdomsuddannelse
De sidste måneder har der både i PSF og ude på skolerne været enorm aktivitet omkring
udbuddet af kombineret ungdomsuddannelse. Men både den politiske aktivitet samt
aktiviteten omkring erfaringsindsamling og videndeling via PSF har båret frugt. På
landsplan bliver det derfor i over halvdelen af udbudsområderne en produktionsskole,
der bliver tovholderinstitution, og i næsten alle udbudsområder kommer
produktionsskolerne til at spille en central rolle i uddannelsen.
PSF arbejder i øjeblikket med at nedsætte et interim KUU udvalg, der bliver nedsat efter
en række principper:
o Regional spredning
o Kompetencer
o Tovholderinstitutioner/ikke tovholder institutioner
o Ledelsesniveauet/medarbejderniveauet
PSF udsender orientering til alle skoler om indstilling af medlemmer til udvalget, som
herefter nedsættes af PSF’s bestyrelse.

3

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 17. november
Nr. 6/2014
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, John Rundstrøm, Tina Jul, Jákup
Heinesen, Ole Sværke, Anne Knudsen, André Gremaud og Claus Bentsen
____________________________________________________________________
Der arbejdes ligeledes med at danne et netværk for tovholderinstitutioner i KUU. Der
skal fremadrette være mulighed for at alle toveholdere uanset institutionsform, skal
kunne deltage i dette netværk. I øjeblikket arbejdes der i et netværk, der udelukkende
består af potentielle produktionsskoler som tovholderinstitutioner.
5. Målrettede forløb
Der blev orienteret om kommende tiltag angående målrettede forløb på produktionsskolen, som overgang til GF 2:
o Orienteringsmøde 9. december 2014
o Roadshow i uge 9 placeret 4 forskellige i DK
I forbindelse med disse initiativer vil PSF i samarbejde med andre interessenter (EUD,
UU m.fl.) fremlægge materiale samt ideer til, hvordan produktionsskolerne kan indgå i
arbejdet med målrettede forløb.
6. Økonomi
Balance pr. 31/10 2014 blev fremlagt. Der blev orienteret om, at der forventes et
underskud i størrelsesordenen 100.000,-kr i 2014. Bestyrelsen tog orienteringen til
efterretning.
7. Årsmøde
Der blev orienteret om status på planlægning af årsmødet. Kursusdøgnet med
overskriften ”Skolegørelse contra praksisgørelse”, er næsten færdig
planlægningsmæssigt. Med hensyn til branchemøderne næste dag foreslog bestyrelsen at
gøre det bredere end de traditionelle brancher, men også udvidede det til EGU, KUU,
PBE, FK og specielt en workshop for bestyrelsesmedlemmer.

8. Copydan
Copydan tekst og node ønsker at forny rammeaftalen om kopiering med
produktionsskoleforeningen, så aftalen også omfatter digital kopiering. De foreslår en
procentuel forhøjelse på prisen pr. årselev, som er gennemført i alle andre aftaler.
Det betyder at prisen pr. årselev i den nye aftale bliver 39,36 kr.
Bestyrelsen besluttede at indgå i en ny rammeaftale med Copydan ud fra de beskrevne
rammer og priser.
Copydan vil herefter udarbejde materiale til skolerne, som herefter kan tiltræde aftalen,
hvis de ønsker dette.
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9. Folkemøde 2015
På folkemødet 2015 har PSF fået lov til at arrangere et folkekøkken. Det betyder at
PSF’s koncept for deltagelse i folkemødet bliver en del anderledes end de foregående år.
Der er på nuværende tidspunkt truffet aftaler med 11 skoler, som gerne vil bidrage til at
få folkekøkkendelen til at fungere. Der er desuden truffet aftale med skole omkring
udsmykning og design samt pedelfunktionen. Der arbejdes i øjeblikket med de rent
praktiske foranstaltninger, mens de mere politiske events i øjeblikket kun er i
støbeskeen.
10. Kampagnefilm
Bestyrelsen godkendte oplæg til kampagnefilm, med en række små rettelser til
ansøgningen. Der gives svar til ansøger omkring sommer 2016. Hvis der gives penge til
projektet entrerer PSF med Krith film om udførelsen af projektet.
11. Evt.
John Rundstrøm orienterede om udtræden af PSF’s bestyrelse ved kommende
generalforsamling, fordi han er valgt ind i bestyrelsen for produktionsskolesektionen i
Uddannelsesforbundet.
Der var stor ros til PSF’s nye kursuskatalog.

Vejle november 2014/ah
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