Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 29. februar
Nr. 1/2016
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Toft, Jan Steen Bengtsson, Jákup
Heinesen, Ole Sværke, Anne Knudsen, André Gremaud og Tina Jul
Fraværende:
_______________________________________________________

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om at pkt. 4 og 5 behandledes først.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2015
Referatet blev godkendt.
3. Orientering siden sidst
• Momssagen
Status på momssagen er at styresignalets ikrafttrædelse er udskudt til juni 2016 mens
skatteministeriet, finansministeriet og undervisningsministeriet undersøger
konsekvenser af styresignalet. PSF følger udviklingen nøje, så vi hurtigt kan agere,
hvis styresignalet udmøntes.

• Kompetencebevisprojektet
Projektet med fokus på at dokumentere de personlige og sociale kompetencer i
forhold til den faglige kompetenceudvikling er nu slut. Projektet anbefaler at
denne kompetenceudvikling beskrives generelt i et tillæg til selve dokumentationen af de faglige kompetencer i kompetencebeviset. Tekst til bilag blev
godkendt.
•

Forskningsprojektet
Der er nu afsendt ansøgninger til følgende fonde:
o Hede Nielsens Fond
o Trygfonden
o Aase og Ejnar Danielsens Fond
o Krogagerfonden
o Asta og Jul Petersens Fond
o Frimodt-Heineke Fonden
o Det Obelske Familiefond
o Spar Nord
o Augustinusfonden

• A. P. Møllerske støttefond
Den A. P. Møllerske støttefond vil i de kommende år iværksætte en stor
satsning på det sociale område, hvor der også fokuseres på uddannelsesdelen
især for de unge, som ikke er kommet i gang.
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Fonden har kontaktet PSF for at få vores tilkendegivelse af deres indsatsområder med hensyn til at skærpe disse. Efter et første indledende
telefonmøde med sekretariatslederen skal PSF mødes med fonden den 13.
april på Korsør Produktionshøjskole.
•

Folkemødet 2016
Der blev kort orienteret om PSF’s deltagelse på folkemødet og der blev opfordret til
at bestyrelsen kom med forslag til personer, vi kunne udnævne som ambassadører for
produktionsskolerne. I 2016/17

4. Regnskab 2015
Revisor gennemgik regnskabet, og efter en række konkrete spørgsmål omkring
regnskabets opsætning, hvorefter bestyrelsen godkendte regnskabet, under forudsætning
af efterfølgende godkendelse pr. mail af rettelser i ledelsesberetningen.
5. Budget 2016 og 2017
På generalforsamlingen i 2015 blev der fremlagt et fremskrevet budget for 2016 med et
overskud på omkring 500.000,-kr., da man forventede en klar stigning i
kontingentindtægterne. Der var tale om et forventet højere årselevtal i 2015 samt
indførelsen af kontingentopkrævning for PBE, EGU og KUU- elever. Forventningen til
de øgede kontingentindtægter blev nedskrevet i slutningen af 2015.
Bestyrelsen ønskede derfor at tage hul på drøftelserne omkring budget 2016 med
udgangspunkt i henholdsvis et defensivt budget og et offensivt budget. Det defensive
budget tog alene udgangspunkt i sikre indtægter samt allerede bevilligede projekter,
mens det offensive budget også tog forventede projekter med.
Bestyrelsen besluttede med udgangspunkt i revisionens bemærkning at godkende et
budget der balancerede med et mindre overskud. Derfor indeholder budgettet også
forventede projektmidler på baggrund af allerede indsendte projektansøgninger.
Bestyrelsen var enig om, at det især i forhold til projektmidler, var nødvendigt at have et
flerårigt perspektiv, så der undgås en stop-go strategi på driften. Der skal dog løbende
være opsigt med især projektmidler, så der rettidigt kan iværksættes initiativer med
budgetmæssige konsekvenser, hvis projektmidlerne udebliver.
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Der blev ligeledes fremlagt et fremskrevet budget for 2017 med udgangspunkt i
ovenstående.
6. Generalforsamling
• Mundtlig og skriftlig beretning
Den næsten færdige skriftlige beretning blev drøftet og kommenteret. Med forslag til
enkelte rettelser, var bestyrelsen enige om at det var en yderst dækkend beretning.
Der arbejdes nu på den mundtlige beretning.
•

Vedtægter
Ingen ændringer

•

Handlingsplan
Handlingsplanen fremlægges i en ny form, med et særligt politisk fokusområde i
2016 efterfulgt af de områder foreningen skal arbejde målrettet med at skabe
resultater på i 2016/17, sluttende med en række mere langsigtet indsatsområder. Der
indarbejdes et særligt afsnit om STU, og STU tages ud af den sammenhæng hvor vi
peger på produktionsskolen, PBE, EGU og KUU som en anden vej til uddannelse.

•

Dirigent
Ole Sohn stiller op som dirigent

•

Bestyrelsesmedlemmer på valg
Bestyrelsesmedlem Lennart Damsbo-Andersen en på valg og ønsker genvalg
Forstander André Gremaud er på valg og ønsker genvalg
Forstander Jákup Heinesen er på valg og ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Anne Knudsen er på valg og ønsker genvalg
Suppleanter
Bestyrelsesmedlem Niels Christian Nielsen er på valg og ønsker genvalg
Forstander Sven Irgens er på valg (har ikke svaret på om han ønsker genvalg)
Medarbejder Søren Jans er på valg og ønsker genvalg
Personer på valg og personer der skal vælges præsenterer sig selv fra talerstolen. De
opstillede kan herudover vælge en person, som vil anbefale dem.

7. Bestyrelsens årshjul
Udsat til næste møde
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8. Anden vej til uddannelse
Under dette punkt blev der rejst et spørgsmål om hvordan bestyrelsesmedlemmers
deltagelse i eksempelvis stormøder o.l. skal finansieres. Der er tidligere truffet en
beslutning om at medarbejderrepræsentanter kan deltage gratis i arrangementer, der er
relevante for bestyrelsesarbejdet og eventuelt udvalgsarbejde.
Der blev samtidig udtrykt ønske om, at der ved sådanne arrangementer, blev præciseret
overfor skolerne, at arrangementerne retter sig både til forstandere, medarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer.
Indledningsvist blev der ligeledes rejst kritik af den kommunikation, der var gået forud
for stormøde, hvor en række deltager mødte op med en forestilling, om at det var selve
indholdet i publikationen En anden vej til uddannelse, der var til debat. På trods af flere
orienteringer om emnet og udsending af publikationen til alle skoler inden endelig
færdiggørelse, har kommunikationen omkring indholdet på stormødet ikke været tydelig
nok.
Det nye udfoldede kommissorium blev gennemgået og drøftet på mødet. Det er vigtigt at
opfatte Næstformanden rolle i ekspertudvalget som forstander for Korsør produktionshøjskole, og at PSF i denne sammenhæng agerer som skoleforening og forfægter
produktionsskolernes interesser.
Der er i 2016 enorm fokus på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og især
på de unge som ikke kommer direkte i gang, og dette fokus udspilles i et kontinuum
mellem undersøgelser af området og interessenternes forslag til hvad der bør iværksættes
af initiativer og tiltag på området. Med udgangspunkt i vores publikation ”Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse”, skal PSF i løbet af 2016 presse på i alle politiske
sammenhænge lokalt og nationalt, for at tale produktionsskolernes sag.
9. STUK og tilsyn md produktionsskolerne
Der blev orienteret om det risikobaserede tilsyn omkring udslusning til kompetencegivende uddannelse og til beskæftigelse. PSF har opfordret STUK til at man fremadrettet
i forbindelse med tilsyn forsøger at konkretisere resultaterne af tilsynene for hele
produktionsskoleverdenen evt. igennem en temadag eller lignende.
STUK gennemfører i 2016 et temabaseret tilsyn på produktionsskoleområdet
omhandlende demokratisk dannelse. Tilsynet foregår igennem en
spørgeskemaundersøgelse.
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STUK er pt. i gang med at føre tilsyn på virksomhedsskoleområdet. Tilsynet skal
afdække om det koncept, der er udviklet i Århus benævnt ”Virksomhedsskolen” kan
holdes inden for produktionsskolens rammer og lovgivning.

Der har allerede været en dialog mellem skolerne og STUK, hvor skolerne er blevet bedt
om at redegøre for aktiviteten mht.
• Skellet mellem værkstedsundervisning og praktik
• Det konkurrenceforvridende element
• Vejledning
STUK har efterfølgende bedt skolerne om yderligere beskrivelser ift. § 2-6 i
produktionsskoleloven. Skolerne har frist til den 7. marts 2016.
Bestyrelsen besluttede at sekretariatet skulle forsøge at få en dialog med de involverede
skoler samt ligeledes have en løbende dialog med STUK. Der var enighed om, at PSF
ikke på nuværende tidspunkt skal holde møder med de involverede skoler om en
eventuel forsøgsbeskrivelse, da det er vigtigt at få tilendebragt tilsynet og se den
afgørelse STUK kommer frem til.
10. Undersøgelser på produktionsskoleområdet
Kort orientering om den store undersøgelse af produktionsskolerne i foråret 2016. PSF
følger tæt undersøgelsen og vil også løbende holde skolerne orienteret.
11. Evt.
Det skal undersøges om vi kan afholde det fælles bestyrelsesmøde billigere som et
arrangement med overnatning.

Vejle marts 2016/ah
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Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Jàkup Heinesen

Jan Steen Bengtsson

Jens Toft.

Tina Jul
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