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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkter om IPSO og
Dispensationsansøgninger.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. februar 2016
Referatet blev godkendt.
3. Orientering siden sidst
• IPSO
Den 23./24. maj blev der afholdt generalforsamling og årsmøde i IPSO. Lennart
Damsbo-Andersen blev genvalgt som formand og som viceformænd blev Maiken
Carstens og Antoine Martin valgt. Generalforsamlingen drøftede ligeledes, hvordan
man kommer videre med det politiske arbejde i EU. Det blev besluttet at der skal
udarbejdes et brev til kommissionens formand Juncker, som en række nationale
politikere har lovet at støtte.
Der blev ligeledes gennemført besøg på to produktionsskoler under årsmødet – en
tilbagevendende tradition, som er meget vigtig i forhold til diskussionen om
udviklingen af skoleformen i Europa, fordi disse besøg giver indblik i de forskellige
kontekster produktionsskolerne etableres og udvikles i.
Der blev ligeledes orienteret om vores kontakt med produktionsskolerne i
Mechlenburg vorpommern, og den invitation der er sendt til ministerpræsidenten om
besøg i Danmark.

• Dispensationer
De første produktionsskoler har nu fået afslag på dispensationer på en række
maskiner, som man tidligere har fået dispensation til. Det følger det afslag,
som blev givet i den Ankesag, som Østfyns produktionsskole har kørt.
Afgørelsen viser at arbejdstilsynet ikke giver dispensation til særligt farlige
maskiner, der ikke er afskærmet under drift samt maskiner med hurtigt gående
skærende værktøj.
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Det er meget vigtigt at PSF er opmærksomme på dette, fordi
produktionsskolerne skal forny deres dispensationer i løbet af 2016/17. Derfor
vil PSF igen etablere et nyt Giv Agt udvalg. Se også under pkt. 6.
PSF vil ligeledes undersøge dette i forhold til arbejdstilsynet og overveje om
sagen skal rejses politisk.
•

Deloitte – undersøgelsen af produktionsskolerne

PSF har holdt møde med Deloitte om den undersøgelse de i øjeblikket
gennemfører på produktionsskoleområdet. Der har været en del kritik af
kommunikationen, undersøgelsesdesignet og inddragelsen af eleverne.
Deloitte har beklaget, at de ikke har været skarpe nok i deres kommunikation,
og var enige i at PSF skulle have været inddraget i højere grad fra starten af
undersøgelsen.
Deloitte har lovet at PSF bliver inddraget i selve analysedelen inden endelig
rapport sendes ud.
• Ekspertgruppen
Orienteringen blev flyttet til behandlingen af pkt. 7.
•

Koordinationsudvalget
Der blev orienteret fra sidste møde i koordinationsudvalget, hvor de centrale punkter
var ekspertgruppens arbejde og trepartsforhandlingerne. Der blev desuden drøftet et
udspil om lønudvikling og de lønmuligheder der findes i øjeblikket.
Uddannelsesforbundet udarbejder et notat om dette, som PSF og Forstanderkredsen
vil understøtte så vidt muligt, når det skal sendes ud til skolerne.
Både uddannelsesforbundet og PSF arbejder med at beskrive en efter- og
videreuddannelsesstrategi for produktionsskolemedarbejdere. Der er enighed
om at parterne samarbejder omkring strategien, der som udgangspunkt skal
tage hensyn til produktionsskoleformens særkende – uddannelse i praksis og
individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb samt det fagfaglige indenfor
medarbejdernes brancheområde.
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• Tovholdernetværk KUU
Tovholderinstitutionerne i KUU arbejder i øjeblikket på at udvikle og kvalificere
samarbejdet mellem tovholderinstitutionerne. For at understøtte dette arbejde
arbejdes der med en idé om at udvikle en form for sekretariat for KUU

tovholderinstitutionerne. PSF har allerede spurgt i UVM om en sådan
sekretariatsfunktion kan få støtte gennem et driftslignende tilskud.
•

Skoleydelse og SU
PSF har fået en henvendelse omkring udbetaling af skoleydelse i samme måned,
hvor en produktionsskoleelev overgår til en uddannelse, og derfor også kommer til at
modtage SU.
UU Nordvestjylland har forespurgt i SU styrelsen, som har svaret at det er muligt at
modtage skoleydelse mens man går på produktionsskolen, selvom man midt i
måneden overgår til uddannelse, og derfor modtager SU for hele denne måned.
PSF undersøger sagen nærmere inden vi sender noget ud til skolerne.

4. Økonomi – kvartalsopgørelse og forecast 2016
Resultatet for første kvartal blev en smule bedre en budgetteret, og forecast 2016 peger
på at vi kommer ud med et årsresultat som forventet.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
5. Momsregistrering af kursusaktiviteten i PSF
PSF’s revisor har peget på at den kursusaktivitet vi byder ud til skoler og institutioner,
som ikke er medlemmer af foreningen kan opfattes som momspligtig.
PSF undersøger igennem momsekspert Søren Engers, hvordan vi som forening skal
forholde os i denne situation.
6. PSF’s udvalg
Der blev orienteret om de stående udvalg, og om indstillingsprocedurer, for udvalgene.
Der kan/skal indstilles til følgende udvalg i 2017:
• Efter- og videreuddannelsesudvalget
• PBE udvalget
• KUU udvalget
• EGU udvalget
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• Udvalg for ledelsesuddannelse

Bestyresen besluttede ligeledes at der igen skal oprettes et Giv Agt udvalg. PSF udsender
opfordring til at skolerne indstiller medlemmer til udvalget. Der vil ligeledes blive sendt
ud til alle AMR’ere (arbejdsmiljørepræsentanter).
På næste møde skal der ligeledes tages stilling til hvilke bestyrelsesmedlemmer. Der skal
sidde i de enkelte udvalg.
Der blev også opfordret til at, der sættes fokus på at få skabt rammen om og sat gang i
den mere brede pædagogiske debat både igennem tænketank og pædagogisk netværk.
7. Produktionsskoleforeningens forslag til ekspertgruppen
GM startede dette med en bred orientering omkring ekspertgruppens arbejde, der lige nu
især arbejder med at undersøge feltet – gode overgange til ungdomsuddannelserne samt
gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Der arbejdes på at skabe en række scenarier,
der kan danne udgangspunkt for de anbefalinger ekspertgruppe skal give til Ministeren i
løbet af 2016.
Produktionsskoleforeningen ønsker naturligvis at deltage i diskussionen og give vores
anbefalinger til ekspertgruppen. Udgangspunktet for PSF’s udspil er det strategiske notat
”Anden vej til uddannelse”. Bestyrelsen anbefalede at der med udgangspunkt i notatet
udarbejdes en skabelon, der peger på, at der i det samlende ungdomsuddannelseslandskab skal være en praktisk uddannelsesvej med produktionsskolerne som
institutionel ramme.
Der var også enighed om, at produktionsskolerne får mulighed for at drøfte udspillet
enten igennem pædagogisk netværk eller en tænketank.
Skolerne skal også orienteres om at høringen om 95 % målsætningen i Landstingssalen
er flyttet fra den 7. juni til den 30. august.
8. Møde med STUK
STUK har nu udsendt afgørelsesbreve i forbindelse med tilsynet på de produktionsskoler, der har virksomhedsskoler som værkstedsaktivitet. STUK finder at det er
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principielt muligt at flytte et værksted ud på en privat/offentlig virksomhed, så længe
man lever op til produktionsskolelovgivningen og især har fokus på:
• Uafhængigheden som selvejende institution
• Vejlednings- og undervisningsansvaret
• Sammenblanding af undervisnings- og praktikophold
• Egnede værkstedsforhold
• Prisfastsættelse af produktionen på værkstedet
STUK har endvidere besluttet at værkstedsaktiviteten ikke må kaldes for
virksomhedsskole, da dette kan være vildledende i forhold til at aktiviteten er et
værksted på en produktionsskole.
STUK udsender ligeledes en ”Vejledning til produktionsskolernes udbud af
værkstedstilbud på virksomheder” til samtlige produktionsskoler. Styrelsen vil følge
udviklingen på området tæt, og skulle aktiviteten vokse uforholdsmæssigt, vil STUK
overveje tiltag på området.
I løbet af 2016 vil STUK også gennemføre et tilsyn med produktionsskolernes
udslusningsstrategier. PSF har aftalt med STUK, at der skal afholdes en temadag med
fokus på dette i løbet af efteråret.
9. Projekt – den A.P. Møllerske støttefond
PSF mødtes med A.P. Møller i foråret, fordi de har oprettet en fond, der de næste fire år
støtter tiltag for udsatte unge med 750 mio. kr.
Med udgangspunkt i mødet har PSF beskrevet en projektidé, der blev fremlagt på mødet.
Bestyrelens var enige i projektskitsens elementer, men betonede at der skulle være
klarhed over følgende forhold:
• Produktionsskolernes mulighed for deltagelse (antal og udvælgelse)
• Målgruppen af elever
• Udfoldelse af projektideen
PSF vil gennemskrive projektideen og herefter gå i dialog med fonden om projektet.
10. Folkemødet
Kort orientering om program for Folkemødet. Bestyrelsen drøftede herefter folkemøde
2017, men ville ikke tage endelig stilling før deltagelsen i 2016 var blevet evalueret.
11. Evaluering af årsmødet
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Evalueringen af årsmødet blev drøftet og bestyrelsen var enige om at fastholde det nye
koncept med årsmøde og kursusdel på 1 døgn. Med hensyn til kritikken omkring
valgproceduren, vil bestyrelsen tage dette op, når næste års generalforsamling
planlægges.
12. Fællesindkøb
PSF bliver regelmæssigt opfordret til at arbejde mere for at stå for fællesindkøb. I
øjeblikket hat vi tilbud om fællesindkøb på:
• Altinget
• MV Nordic
Bestyrelsen besluttede at PSF udsender disse to tilbud, og undersøge hvad skoler, der
allerede abonnerer på dette betaler, så Det endelige fælles tilbud bliver så godt som
muligt.
Herudover mener bestyrelsen ikke at sekretariatet på nuværende tidspunkt har ressourcer
til at undersøge markedet for fællesindkøb yderligere.
13. Realkredit og produktionsskoler
Karsten Holm har på vegne af Forstanderkredsen i Syddanmark henvendt sig til PSF
med en opfordring til at igangsætte initiativer, der kan forbedre produktionsskolers
mulighed for at optage realkreditlån.
Der blev besluttet at PSF tager initiativ til at nedsætte et udvalg, der skal undersøge
feltet, og herefter skal der tages beslutning om PSF skal foretage sig yderligere.
JSB havde taget kontakt til en bankforbindelse, der ville prøve at undersøge sagen h
nærmere. Vi forsøger at inddrage vedkommende i udvalgsarbejdet.
14. Evt.

Vejle juni 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

7

