Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 13. marts
Nr. 2/2017
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jan Steen Bengtsson, Charlotte Dahlberg,
Ole Sværke, Anne Knudsen, André Gremaud, Tina Jul og Jens Toft
Fraværende:
_______________________________________________________

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Bemærk at mødet er berammet fra kl 10.00-13.30, hvorefter en del af bestyrelsen deltager i
Uddannelsesforbundets høring i Fællessalen om ekspertgruppens anbefalinger. Kl. 11.00 har
PSF også aftalt møde med Marlene Harpsøe fra DF, så her forlader et par stykker
bestyrelsesmødet, for at mødes med hende. Mødet har tre overordnede emner: godkendelse af
regnskab/budget, generalforsamling og PSF strategi i forhold til ekspertgruppens anbefalinger.
Beslutning:
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. januar 2017
Referatet blev godkendt

3. Orientering siden sidst
Sagsfremstilling
A. Skattesagen: Kort orientering
B. Folkemøde: der orienteres om status på folkemødet Jf. bilag 1 og 2
C. Kampagne: ifm. ekspertgruppen fremlæggelse af anbefalinger iværksatte FK en kampagne
”Danmark har brug for kloge hænder”. Orientering om status og fremdrift
Beslutning:
Ad A) Skattesagen på Østfyns produktionsskole er nu anket til Landsskatteretten, og forsøges
fremskyndet fordi skolen og PSF plæderer for, at sagen har principiel karakter.
Med hensyn til styresignalet har vi endnu ikke endeligt svar fra skatteministeren om hvorvidt
produktionsskolerne er omfattet, og i så fald hvilken kompensationsordning skolerne vil kunne
påregne.
PSF følger begge sager meget nøje.
Ad B) PSF har nu i store træk folkemødets praktiske elementer på plads, men der mangler dog
stadigvæk en tovholder til indretning af vores ”spisetelt” samt et par køkkenværksteder mere, for
at dække alle vagter, men det forventes at falde på plads i nærmeste fremtid.
De politiske events er også planlagt, nu mangler vi bare svar fra en række af de inviterede
gæster. Det drejer sig i skrivende stund om følgende personer: Statsminister Lars Løkke,
Undervisningsminister Merete Riisager, formand (A) Mette Frederiksen og formand (R) Morten
Østergaard.
Ad C) kampagnen ”Danmark har brug for kloge hænder” løb af stablen den 1. marts i de større
landsdækkende aviser og spredte sig herefter via Face Book. Det er vigtigt at skolerne løbende
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holder gang i kampagnen, mens den politiske proces omkring regeringsudspil og efterfølgende
politiske forhandlinger finder sted.

4. Regnskab 2016
Sagsfremstilling (Jf. bilag 3 & 4)
Revisionen har revideret foreningens årsregnskab for 2016, og sekretariatsleder gennemgår
regnskab til godkendelse.
Vurdering
Årsregnskab 2016 viser et betydeligt større overskud end budgetteret. Det skyldes især en meget
forsigtig budgetlægning på en række hovedområder. Her tænkes især på
kursus/projektaktiviteterne, hvor der blev færre udgifter end forventet. Der var ligeledes en
noget større tilmelding til foreningens årsmøde end forventet, hvilket medførte end betydelig
merindkomst. Og på vores folkemøde aktiviteter forbrugte vi en del mindre end budgetteret.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte regnskabet som gennemgået.

5. Budget 2017 og 2018
Sagsfremstilling (Jf. bilag 5 & 5A)
Revisionen har gennemgået og forholdt sig til foreningens budget for 2017, og sekretariatsleder
gennemgår og kommenterer budget 2017/18 til godkendelse.
Vurdering
På grund af stigende kontingentindtægter balancerer budgettet 2017 uden at vi skal have en
større projekter i hus. Men 2017 kan nemt blive et år, hvor bestyrelsen må træffe beslutning om
et betydeligt merforbrug især i forbindelse med de politiske forhandlinger om en ny institutionel
ramme omkring de forberedende tilbud, og ifm. skattesagen.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter overordnede retningslinjer for hvordan man tager
budgetmæssigt hensyn til den politiske situation i 2017, og peger på budgetmæssige
opstramninger i forhold til ordinær drift, og herefter forhåndsgodkender budget 2017/18
Beslutning
Bestyrelsen besluttede, at der som udgangspunkt skal afsættes midler til det politiske arbejde i
2017 på en særlig post i budgettet. Der besluttedes at afsætte 300.000,-kr. som udgangspunkt.
Bestyrelsen vil nøje følge udviklingen og eventuelt tage beløbets størrelse op, hvis det skønnes
nødvendigt. Herudover skal budgettet ”renses” for aktiviteter, der ikke forventes afholdt i 2017
så som SUS, særlige kursusudbud o.l.
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6. Generalforsamling
Sagsfremstilling (Jf. bilag 6, 6A & 7)

Generalforsamlingen gennemgås med henblik på følgende emner.
•
•
•
•
•

Mundtlig og skriftlig beretning
Vedtægter
Handlingsplan
Dirigent
Bestyrelsesmedlemmer på valg

Vurdering
Den skriftlige beretning er i øjeblikket i skrivefasen, hvor næstformand og sekretariatsleder
løbende kommenterer på indholdet. Med hensyn til handlingsplanen for 2016 besluttede
bestyrelsen at hovedanliggendet i handlingsplanen var at styrke produktionsskolernes position
ifm. med især ekspertgruppens arbejde, og denne indsats kom også til at fylde betydeligt i
sekretariatets arbejde i 2016. I forbindelse med anbefalingerne fra ekspertgruppen og de heraf
følgende initiativer fra PSF’s side betyder det at handlingsplanen trænger til en grundig
revitaliser ing, således at handlingsplanen kommer til at spille sammen med den politiske
strategi der forfølges i på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender hovedtræk i en ny handlingsplan, som
herefter produceres til endelig godkendelse.
Beslutning
Bestyrelsen drøftede kort generalforsamlingens enkelte elementer, herunder den skriftlige
beretning, valg til bestyrelsen samt handlingsplanen. Med hensyn til handlingsplanen var
bestyrelsen enige om, at der skulle tages udgangspunkt i det fremlagte bilag 6A. De enkelte dele
af handlingsplanen blev drøftet og med udgangspunkt i bestyrelsens bemærkninger skulle
sekretariatet færdiggøre foreningens handlingsplan til fremlæggelse på generalforsamlingen.

7. PSF’s strategi ifm. ekspertgruppens anbefalinger
Sagsfremstilling (Jf. bilag 8 & 9)
Efter ekspertgruppens fremlæggelse af anbefalinger om bedre veje til en ungdomsuddannelse
har PSF valgt at følge en strategi som kort kan beskrives på følgende måde:
A. Positiv tilgang til anbefalingernes hovedelementer (se bilag 8)
B. Politisk indsats for at sikre statsligt selveje igennem satslig finansiering med kommunal
medfinansiering (se bilag 9)
C. Politiske indsatser ifm. lovarbejde/bekendtgørelser
Vurdering
Da PSF har valgt en strategi om at tale den forberedende ungdomsuddannelse op, og især
fokusere på styrkelsen af de praktiske elementer i uddannelsen, har vi valgt en strategi som er
modsatrettet den anden væsentlige aktør på feltet – VUC. De har valgt en strategi der forsøger at
tale den forberedende uddannelse ned, så den udelukkende målrettes ”svage” unge. VUC mener
derfor at de unge som kan og vil stadigvæk have mulighed for frit at vælge en rigtig uddannelse
på VUC. Det har naturligvis stor betydning for hvordan man lokalt kan og skal indgå i

3

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 13. marts
Nr. 2/2017
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jan Steen Bengtsson, Charlotte Dahlberg,
Ole Sværke, Anne Knudsen, André Gremaud, Tina Jul og Jens Toft
Fraværende:
_______________________________________________________
samarbejde med VUC om stadfæstelse og implementering af den ny institution, som skal udbyde
forberedende uddannelse.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender hovedtrækkene i den fremadrettede strategi,
hvor der sættes fokus på både det vi ønsker, nemlig en statslig finansiering med kommunal
medfinansiering, men også har en ”plan B” for strategi der peger på indsatser, hvis det skulle
blive en ren kommunal finansiering.
Beslutning
Efter en længere drøftelse af ekspertgruppens anbefalinger besluttede bestyrelsen at følge
hovedtrækkene i den fremlagte strategi med særligt fokus på.
• At involvere skolerne lokalt og nationalt – møder lokalt med bormestre og kommunale
forvaltninger, invitere politikere ud på skolerne, med den overordnede dagsorden at
italesætte følgende elementer
o Statslig finansiering
o Den praktiske pædagogik
o Nærhed og lokal forankring
• At få ”landkortet” med i den politiske debat op til regeringsudspillet
• At PSF servicerer skolerne optimalt på disse områder og deltager i den mødeaktivitet
ude på skolerne i det omfang, der er muligt
• Være skarpe på nyt setup i forhold til forening for Forberedende uddannelse. PSF skal
som udgangspunkt være styrende i opbygningen af eventuel ny sekretariatsopbygning.
• Nedsætte udvalg med fokus på
o Forsørgelse
o Taxameter
o Nærhed

8. Næste møde og evt.
Næste møde afholdes i forbindelse med generalforsamlingen den 27. april 2017 på
Vingstedscentret.
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Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Charlotte Dahlberg

Jan Steen Bengtsson

Jens Toft

Tina Jul
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