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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt mere
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2015
Referatet blev godkendt.
3. Orientering siden sidst
• Afslag på filmproduktion
PSF lavede i efteråret 2014 en ansøgning til Undervisningsministeriets
udlodningsmidler i samarbejdet med Krithfilm. Filmens titel ”Hændernes fællesskab
– film om produktionsskolerne” dækker over en række kortfilm, der fokuserer på
produktionsskolernes særlige pædagogik. Vi har fået afslag på ansøgningen, men vil
i samarbejde med Krithfilm, overveje om vi skal ændre i ansøgningen og genansøge
senere i år.

• Certificering af metalværksteder
Det er lykkedes for PSF, at få skabt mulighed for at produktionsskolernes
metalværksteder kan blive certificeret, så de kan leve op i kravene i EN 1090,
som er den standard et metalværksted skal leve op til for at fremstille bærende
konstruktioner i svejseklasse 2. Teknologisk Institut forestår alt det praktiske
omkring selv certificeringsprocedurerne. Der er 8 skoler, der ønsker denne
certificering straks, så der gennemføres en præ-audit på Hobro
Produktionshøjskole i starten af august, hvor skolerne lærer hvad der skal til
før den endelige certificering kan finde sted.
Der er ligeledes taget initiativ til at produktionsskolelærerne kan gennemføre
et kursus, der sætter dem i stand til at varetage rollen som svejsekoordinator.
De første 9 lærere har gennemført dette kursus.
• Folkemøde 2015
PSF deltager igen i 2015 på folkemødet, og i år med et nyt koncept.
Produktionsskolerne har fået mulighed for at oprette folkekøkken i år, så det bliver
køkkenværkstederne, der bliver omdrejningspunkt for vores deltagelse i årets
folkemøde. PSF har selv to større events i teltet:
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o De unge der møder 2 tals muren, med deltagelse af politikere og
organisationsfolk
o Festmiddag, hvor produktionsskoleformen fejres med god mad og festtaler
Ud over de politiske events vil produktionssolerne naturligvis vise hvad en praktisk
skoleform kan i praksis, så der vil være værksteder repræsenteret:
o Køkkenværksteder, der producerer mad
o Musikværksteder, der underholder
o Pedel/serviceværksted, der rydder op og holder orden
o Kommunikationsværksted, der dokumenterer hvad der sker
o Kreativt værksted, der har stået for indretning og udsmykning
I forbindelse med planlægningen modtog PSF en mail fra en produktionsskoleforstander, som forholdt sig kritisk til indhold og planlægning af folkemødet, og især
hvem der tog beslutning om temaer og udvælgelse af skoler, der fik mulighed for at
deltage. Bestyrelsen besluttede at der skulle gives et svar tilbage, som sekretariatet
udformer med bestyrelsens godkendelse.

• SFI rapporten
Den undersøgelse som UVM havde sat i værk af de uddannelsesforberedende udkom
i …. 2015 ”Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse.”
undersøgelsen er foretaget af SFI.
Umiddelbart ser det ikke ud til at være prangende effektresultater med hensyn til at
føre de unge sikkert videre til gennemførelse af en ungdomsuddannelse,
omend der på produktionsskoleområdet findes signifikant positive effekter på 2 ud af
4 estimater.
PSF foretog sig straks herefter følgende:
Vi sendte brev til Ministeren, hvor vi kvitterede for hendes indbydelse til dialog om
styrkelse af de uddannelsesforberedende tilbud.
Vi arbejder på en pressemeddelelse, som også bliver nævnt i formandens beretning
Vi har inviteret SFI til at fremlægge rapportens resultater for os, hvor vi inviterer
skolerne til en temadag 13. maj i Odense. Se senere i referatet om SFI rapporten
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• Møder med ministeriet
PSF holdt møde med ministeriet onsdag den 13. maj med følgende punkter på
dagsordenen:
Videregivelse af karakterer fra folkeskolen
Da der ikke er livhjemmel i produktionsskoleloven til at videresende eleverne
karakterer fra folkeskolen til produktionsskolen, har vi rejst dette overfor ministeriet,
som i øjeblikket undersøger om det kan ændres vi en bekendtgørelse. Hvis dette ikke
er muligt skal det ske næste gang produktionsskoleloven ændres.
Optag.dk
Unge der ikke vælger en af de ordinære ungdomsuddannelser på optag. Dk den 15.
marts, men i stedet bruger muligheden for at ønske produktionsskolen, får ofte intet
svar eller et meget sent svar på hvordan de skal forholde sig. UVM vil præcisere
overfor UU, at der skal være en rimelig frist for, hvornår unge senest får svar på
ønsket om et produktionsskoleophold og optag til KUU
UU og målgruppevurdering
UU udsendte i det tidlige forår et forslag til, hvordan man skelne mellem
målgrupperne produktionsskoleelev, STU-elev, EGU-elev og KUU-elev. PSF
vurderede at målgruppebeskrivelserne er meget negative og snævre, og ikke helt
forholder sig til hvilke unge, der kan drage nytte af et produktionsskoleforløb:
produktionsskoleforløbet er jo som uddannelsesforberedende tiltag anderledes end
egentlige uddannelser som STU, EGU og KUU, og skal derfor dække over en større
diversitet af unge. Ministeriet er grundlæggende enigt i vores betragtninger, men vil
ikke foretager sig ikke noget lige nu. Hvis PSF’s aftalte møde med UU Danmark
ikke ændrer nævneværdigt på det oprindelige udspil, vil vi tage det op med
ministeriet igen.
SFI rapporten
PSF har påpeget en række svagheder i SFI undersøgelsen, der omhandler kontrolgruppen, der er nemlig ikke i undersøgelsen taget højde for om de unge i
kontrolgruppen har modtaget andre forløb end de 7 uddannelsesforberedende tilbud.
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Undersøgelsen er ligeledes en gennemsnitsundersøgelse, der ikke forholder sig til at
der kan være meget store forskelle på hvordan de enkelte uddannelsesforberedende
tilbud klarer i forhold til det undersøgte.
PSF er dog enige i at med resultatet fra undersøgelsen er det vigtigt at have fokus på
hvordan produktionsskoletilbuddet kan gøres bedre til fordel for de unge. Vi har
derfor foreslået følgende konkrete initiativer:
For det første foreslog vi at produktionsskolerne skal fokusere på den
anvendelsesorienterede undervisning i dansk og matematik, og ligeledes have
mulighed for at føre eleverne op til den nye prøve, som i dag skal afholdes på en
erhvervsskole.
For det andet foreslog vi, at der skal sættes ekstra fokus på produktionsskolernes
udslusning. Det gælder både helt eksakt på hvad produktionsskolen udsluser den
enkelte elev til, men også at der bør udarbejdes nye udslusningskoder, der passer til
den virkelighed produktionsskolerne arbejder i. i forhold til udslusningen slog PSF
til lyd for at udslusningstaxametersystemet ændres, således at skolerne får taxameter,
når de udsluser en ung til et andet tilbud eller en anden institution, men ”straffes”
hvis de unge bare forsvinder ud til ingenting.
Ministeriet ville gerne kigge på begge vores forslag og holde mulighederne for at
udvikle dette åbne.

• De tyske produktionsskolers landsmøde
De tyske produktionskoler har indbudt PSF til at deltage i en paneldebat på deres
landsmøde i september. André Gremaud undersøger om han har mulighed for at
deltage.
4. Bestyrelsens årshjul
Punktet blev slået sammen med pkt. 8 omkring ny struktur i foreningen.
5. Økonomi 1. kvartal
Der har været en lille smule mindre overskud på kursusvirksomheden end forventet, og
lidt støre udgifter på udvalg end forventet i 1. kvartal, og med fore cast for resten af året
betyder det, at vi ville komme ud med et lidt større underskud end forventet, men der er
samtidig blevet forhandlet 2 projekter hjem i forbindelse med KUU, og vi får lidt større
indtægter på Åbenrå end forventet. Derfor ser det ud til at vi ender med et mindre
underskud end forventet for 2015.
Når regnskab for 1. og 2. kvartal er færdigt, skal revisor gennemgå dette samt budget for
resten af året.
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Der skal desuden være rettet opmærksomhed mod budgetposten omkring udvalg.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
6. Årsmøde 2016
Mange tilbagemeldinger fortæller at det var et godt årsmøde, hvor også fremmødet var
tilfredsstillende. En del har dog peget på at der forbruges uforholdsmæssigt meget tid på
årsmødets sidste del, og man derfor skulle overveje at afholde årsmødet på et langt døgn.
Bestyrelsen vedtog at sekretariatet skulle udarbejde et endeligt forslag til nyt koncept for
årsmødet, der kun medregner en overnatning. Der afholdes kursus på første dagen, og
generalforsamling fredag formiddag, og der sluttes med et godt foredrag fredag efter
frokost.
7. Forskningsprojektet
Jàkup orienterede om processen bag udarbejdelse af forskningsprojektet, som
bestyrelsen nikkede til. Der blev foreslået, at det blev udviklingslaboratorierne, der blev
fremhævet som det centrale i projektet, så ikke udvælgelsen af de ”kun” tre skoler til de
indledende interview og observationer kommer til at overskygge det udviklingsorienterede i projektet. Bestyrelsen besluttede ligeledes at indhold og aktivitet i det
pædagogiske netværk kommer til at dreje sig om forskningsprojektet i det næste år.
Sekretariatet skal undersøge hvordan PSF’s del af projektudgifterne kan skaffes ved at
kontakte forskellige fonde og Undervisningsministeriet.
8. Ny struktur i foreningen
Efter en kort orientering om den valgte strukturændring besluttede bestyrelsen følgende:
Tænketanken: Arbejdet i tænketanken skal i 2015 fokuseres omkring produktionsskoleforeningens oplæg til regeringsgrundlag. Der skal inviteres til møde i tænketanken, hvor
både politikere og organisationsfolk samt produktionsskolefolk skal indgå.
Pædagogisk netværk: Arbejdet i pædagogisk udvalg skal dreje sig om forskningsprojektet. Der inviteres bredt ud i skoleverdenen.
Kommunikationsnetværket: Arbejdet i kommunikationsudvalget skal i 2015 have
fokus på folkemødet. Der inviteres bredt ud i skoleverdenen.
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Internationalt netværk: Arbejdet i internationalt netværk skal i 2015 fokuseres
omkring politiske initiativer, for at forstærke IPSO’s muligheder som organisation. Der
inviteres skolefolk med erfaring omkring internationalt arbejde. Initiativerne rettes især
mod det politiske system i EU.
Overordnet vil indholdet i netværkenes arbejde afgøre hvem og hvor mange der skal
inviteres til at deltage.
9. Efter folketingsvalget
PSF har udarbejdet et forslag til hvordan produktionsskolerne ønsker at blive skrevet ind
i det nye regeringsgrundlag. Notatet er sendt til alle skoler, og vil blive sendt til alle
uddannelses ordførerne.
Bestyrelsen var enig i indholdet, men det blev fremhævet at især initiativet omkring den
anvendelsesorienterede undervisning og prøven der knytter sig hertil skal præsenteres og
”sælges” ordenligt, fordi vi som produktionsskoler bevæger os ind på en helt ny bane.
10. Nedsættelse af udvalg
Følgende udvalg blev nedsat:
Efter- og videreuddannelsesudvalg med følgende medlemmer:
Ole Sværke PSF’s bestyrelse formand for udvalget
Jan Steen Bengtson PSF’s bestyrelse
Dima Omkvist, medarbejder Fugleviglund
Claus Bentsen, forstander Århus produktionsskole
Preben Jensen, medarbejder Korsør produktionshøjskole
Anders Jørgensen, medarbejder, Klemmenstrupgaard
Michael Lau, konst. Forstander Haderslev produktionsskole
Marianne Thorhauge, PSF sekretær for udvalget
PBE udvalg med følgende medlemmer:
Gert Møller, PSF’s bestyrelse formand for udvalget
Kim Pedersen, forstander på Hobro produktionshøjskole
Kurt Pedesen, afdelingsleder Randers produktionshøjskole
Hans Erik Hansen, pædagogisk leder SydFyns Erhvervsforskole
Bo Haagen, vejleder MultiCenter Syd
Flemming N. Andersen, vejleder Klemmenstrupgaard
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Michael Bjergsø PSF er sekretær for udvalget
EGU Udvalg med følgende medlemmer:
Jens Toft PSF’s bestyrelse og formand for udvalget
Kim Helsted, forstander Brøndby produktionshøjskole
Jens Søndergaard, vejleder Skanderborg/Hørning produktionsskole
Kristina Meier Nielsen, vejleder Elsesminde
Kenneth Nørgaard, vejleder Klemmenstrupgaard
Hans Christian Norlyk, forstander VPU Center Vejle
Michael Bjergsø PSF er sekretær for udvalget
På grund af omstrukturering af Giv Agt, og da der kun var indstillet en person til
udvalget, besluttede bestyrelsen, at der ikke skal nedsættes et Giv Agt udvalg før den
endelige struktur og placering af Giv Agt er besluttet.
11. Udvalg
Dette punkt blev udsat til næste møde, men en del af emnet blev berørt under punkt 9
omkring den anvendelsesorienterede undervisning og prøve.
12. evt.
Vejle juni 2015/ah
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Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Jàkup Heinesen

Claus Bentsen

John Rundstrøm.

Tina Jul
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