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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Bemærk at mødet har 2 overordnede punkter (pkt. 4 & pkt. 5), som der bruges nødvendig tid på,
herefter kan orienteringspunkter tages. Folkemødet er sat på som et orienteringspunk, men et
pkt. vi må bestræbe os på at behandle, da det er sidste mulighed inden selve folkemødet.
Dagsorden blev godkendt med en bemærkning om at André Gremaud ønskede at orientere om
samtale med Ole Sohn angående bogprojekt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj 2017
Referatet blev godkendt

3. Orientering siden sidst
Sagsfremstilling
A. Bogprojekt
André Gremaud orienterede om at Ole Sohn ville komme med et nyt og mere udbygget
projektforslag til bogudgivelse. Dette ville ske i tæt samarbejde med den af PSF nedsatte
følgegruppe. Herefter ville projektbeskrivelsen blive fremlagt for bestyrelsen på mødet i
august.
B. Samarbejde med Asbjørn og Borbjerg
Kort orientering om samarbejdet med kommunikationsbureauet Asbjørn og Borbjerg. Vi
prøver i første omgang bureauet af i forhold til at iværksætte ”graverjournalistik” – at få
medierne til at interesserede sig for centrale historier ift. reformarbejdet på det forberedende
område. Herudover også at få dem til at skærpe debatindlæg og eventuelle kronikker fra
PSF.
C. Folkemøde Jf. bilag 1
Orientering om PSF’s færdige program på Folkemødet.
D. Evaluering af årsmøde
Udsat til næste møde

4. Forhandlingerne om Regeringens udspil om FGU
Sagsfremstilling (Jf. bilag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 )
Vurdering
Der er stadigvæk gang i kampen om produktionsskolernes fremtid. Der har indenfor den seneste
uges tid været afholdt en række forhandlinger i Undervisningsministeriet om regeringens udspil
”Tro på dig selv – det gør vi”. I PSF arbejder vi i alle døgnets vågne timer på at påvirke
politikerne i den rigtige retning, en retning der peger på, at den nye FGU skal udbydes af
statsligt selvejende institutioner, med statslig finansiering, og som skal være tæt på de unge,
samt ligeledes noget om opbygning og indhold af uddannelse.
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Et af de temaer, der ikke har været drøftet i forhandlingerne indtil nu, er styring og finansiering
af FGU. På nuværende tidspunkt ved vi at A, B og SF har stillet krav om statslig finansiering, og
vi er blevet orienteret om at René Christensen DF har udtalt, at DF også vil trække i den retning.
Vi forventer at finansieringsformer er sat til forhandling på de kommende møder (der er aftalt
flere møder i den kommende uge).
Vi har opbygget en tæt og fortrolig kontakt til en række politikere, som betyder at vi får
mulighed for at stille spørgsmål til dem samt fremsende materiale, de kan bruge i de videre
forhandlinger. Vi får også direkte støtte fra især LO, der bakker kraftigt op om en statslig model
på området.
PSF har i hele forløbet opfordret til at alle aktivt deltager i at påvirke det politiske system ifm
forhandlingerne, og mange skoler, ledere og lærere er meget aktive her. I kampens hede opstår
der naturligvis også ”konflikter” omkring de handlinger forskellige aktører vælger at gribe til.
Det er derfor væsentligt at der hele tiden er en direkte og god dialog om den strategi, der skal
følges ift. at påvirke det politiske niveau. Især har en konkret sag været konfliktfyldt. Det drejer
sig om annoncekampagnen Kloge hænder Vol. II, hvor det af FK nedsatte udvalg vælger at
iværksætte en annoncekampagne, som PSF på
det stærkeste fraråder. Kampagnen retter sig direkte mod udvalgte politikere med navns
nævnelse. (se bilag 7). På bestyrelsesmøde vil der i øvrigt blive redegjort for sagen, som sikkert
vil skabe en række efterdønninger.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og fastlægger den fremadrettede strategi. Der skal især være
fokus på styring og finansiering og de store linjer om opbygning og indhold af den nye
uddannelse.
Beslutning
Bestyrelsen blev orienteret om de møder PSF har afholdt med forskellige politikere – både fra
regeringen og oppositionen, ifm. de løbende forhandlinger der har fundet sted. PSF har valgt at
følge den positive strategi, hvor vi går med på ideen om oprettelse af en ny ungdomsuddannelse
– FGU. I regeringens udspil lægges der op til en total kommunalisering af området, og det har
PSF været uenige dybt i. vi har derfor valgt at koncentrere vores indsats på 4 hovedtemaer:
•
•
•
•

Styring og finansiering
Statsligt selvejende institutioner til at løse opgave
Nærhed – tag udgangspunkt i produktionsskolerne
Opbygning og indhold

Da vi på nuværende tidspunkt ved at A, B og SF har meldt ud, at de går ind for statslig
finansiering gælder det for os om at påvirke DF i denne retning. PSF skal mødes med Kristian
Thulesen Dahl og Marlene Harpsøe fredag den 9. juni, hvor vi vil fremføre en række punkter
som vi håber DF vil være lydhøre overfor:
• Nationalt fastsat taxameter
• Styrkelse af den praktiske vej til uddannelse
• Opbyg FGU nedefra – decentralisering og nærhed
• Skoleydelsen tilbage til samme niveau som før forringelserne
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I forbindelse med forlig om finansieringen, skal PSF være opmærksom på, at statslig
finansiering kan betyde meget forskelligt og kan udmøntes på mange forskellige måder, og
derfor skal PSF hele tiden være opmærksomme på i hvilken retning det peger, fordi det alt andet
lige vil ende med et pragmatisk forlig – hvor går vores smertegrænse – hvad kan vi leve med og
hvad ikke?
I kampens hede, og når mange aktører skal virke sammen, kan det ikke undgås, at der opstår
uenighed om retning og indhold i de kampagner der iværksættes. En lidt mere alvorlig konflikt
opstod i forbindelse med videreførelsen af FK kampagnen Kloge hænder Vol. II. Her valgt FK’s
PR udvalg at igangsætte en annoncekampagne på trods af klare indsigelser fra PSF, om at en
sådan annoncekampagne ville virke direkte kontraproduktiv. Kampagnen var målrettet
personligt mod udvalgte politikere fra regering og oppositionen.
Lennart Damsbo-Andersen redgjorde for forløbet, og hvordan det lykkedes at stoppe kampagnen
helt. Der blev besluttet at sekretariatet udarbejder en skitsering af handlingsforløbet, som efter
bestyrelsen godkendelse sendes til FK’s bestyrelse.

5. Økonomi
Sagsfremstilling (Jf. bilag 10, 11 & 12)
Den økonomiske situation fremlægges.
Vurdering
Vi har på nuværende tidspunkt bogholderen til at opstille et estimat på økonomien der fokuserer
på følgende forhold:
• Nuværende forbrug og forventet frobrug ifm. ”krigskassen”
• Ingen ny ansættelse af konsulent pt. efter Marianne Thorhauges afgang
• Kurser – hvad kan/skal gennemføres og hvad aflyses
• Midler til eksterne konsulenter
• Projekter
Indstilling
Der indstilles til at bestyrelsen beslutter hvilket økonomiske råderum, der skal være fremadrettet
med udgangspunkt i det fremlagte materiale.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte det forelagte forecast for resten af 2017, med en bemærkning op, at der
løbende skulle være opmærksomhed på den politiske udvikling, hvis der skulle opstå behov for
yderligere midler til indsatser ifm. politiske initiativer og indsatser.

6. Næste møde og evt.
Næste møde afholdes på Christiansborg tirsdag den 29. august kl. 13-16
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