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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni 2017
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Orientering siden sidst
A.
B.
C.
D.
E.

Fremtidig organisering af PSF (Jf. Bilag 1)
Fælles bestyrelsesmøde (Jf. bilag 2)
Møde med UVM
A. P. Møller projekt(er)
Persondataret på produktionsskolen

Ad A) Sekretariatet har udarbejdet et første udkast til sekretariatsfunktionen i overgangsfasen til
FGU og den fremadrettede i en ny FGU forening. Der er ligeledes udarbejdet en skitse til
opbygning af og struktur i ”FGUforeningen.” Forslag og skitse vil også blive drøftet på det
fælles bestyrelsesmøde i december.
Ad B) Dagsorden til fælles bestyrelsesmøde drøftes.
Ad C) Orientering fra mødet i UVM, som afholdes umiddelbart før bestyrelsesmødet den 29.
august.
Ad. D) PSF forsøger at få et møde i stand med A.P. Møllerfonden den 24. august. Der vil blive
orienteret herom, hvis mødet kommer i stand.
Ad E) Den ny persondataforordning, som træder i kraft i 2018, stiller en række nye krav til
institutioner og private virksomheder. Flere skoler har stillet spørgsmål til PSF om dette område.
Skal PSF iværksætte initiativer på området?
Beslutning
Ad A). På mødet blev der givet en bred orientering om det første udkast til ny organisering. På
mødet blev det besluttet, at fokusere indsatsen i forhold til forlig og implementering. PSF skal
tage teten på området igennem afholdelse af informationsmøder, hvor der inviteres bredt ud til
alle medarbejdergrupper, som er omfattet af forliget. Vi skal være toneangivende i forbindelse
med udarbejdelsen af bekendtgørelser på området. Når vi holder årsmøde i 2018 skal vi have en
traditionel produktionsskoledel samt et årsmøde, der fokuserer på overgangen til FGU, og her
skal repræsentanter fra andre organisationer også være inviteret med. På generalforsamlingen i
2019 skal der være en egentlig stiftende generalforsamling for den nye FGU forening.
Ad B). Bestyrelsen godkendte forslag til dagsordenspunkter på fælles bestyrelsesmøde. Med
hensyn til behandlingen af punktet om Kloge hænder kampagnen, var der bred enighed om, at
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PSF skulle tage klart afstand fra at skolerne skulle betale til kampagnens anden del, fordi vi alle
steder har signaleret, at vi ikke kunne stå inde for denne del.
Ad C). PSF holdt den 29. august med UVM, hvor vi overodnet drøftede en række
bekymringspunkter med hensyn til:
• Skoleydelse og elevoptag
• Overgangsfasen frem mod etablering af FGU
• Implementering af FGU
• Efter- og videreuddannelse
• Overenskomster
• Taxameter
Vi blev enige med UVM om at PSF udarbejdede en skrivelse med en række
”bekymringspunkter”, samt at vi udarbejdede en ansøgning til at dække konsulentarbejde ifm.
med informationsarbejde overfor både produktionsskolerne samt de nye medarbejdergrupper,
der kommer til at indgå i FGUen.
Ad D). PSF har haft møde med A. P. Møller fonden. På dette møde blev vi enige om at PSF og
fonden holder løbende kontakt om en række projektideer, som skal udformes til en endelig
projektansøgning, som kan behandles på fondens første møde i 2018.
Ad E). Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning endegyldigt i kraft, og den stille
en række krav til alle institutioner. For at geare produktionsskolerne til denne opgave vil PSF
udbyde et seminar ifm lederkurset, hvor emnet behandles. PSF vil ligeledes tilbyde sminar for
administrativt personale om samme emne.

4. Forhandlingerne om FGU
Sagsfremstilling (Jf. bilag 3, 4 & 5)
Vurdering
Der har nu været pause i forhandlingerne om FGU, som genoptages den 23. august. Vi har haft
kontakt med alle ordførerne. De har ikke ønsket at mødes med os inden forhandlingerne går i
gang, men vi har aftaler om at mødes med flere partier umiddelbart efter første
forhandlingsmøde.
Det bliver spændende at se hvad de enkelte partier spiller ud med, når forhandlingerne
genoptages, og vi orientere nærmere om dette på bestyrelsesmødet. VUC har i samarbejde med
en række produktionsskoler udarbejdet en model for FGU, som er sat i omløb i kommuner og
sendt til en del produktionsskoler. PSF har opfordret til ikke at indgå i forhandlinger om særlige
modeller inden vi kender forliget på området.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og fastlægger den fremadrettede strategi. Vores fokus skal
stadigvæk være rettet mod styring og finansiering og de store linjer om opbygning og indhold af
den nye uddannelse.
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Beslutning
Forhandlinger blev genoptaget tirsdag den 29. august, og der vil blive afholdt en række
forhandlingsmøder i september måned.
PSF forsøger at påvirke politikerne til at skrive så ”åben” en forligstekst som muligt, og ligge op
til at aktørerne inddrages i beskrivelser af indhold m.v.

5. Skoleydelse – finanslov og FGU
Sagsfremstilling (Jf. bilag 6 & 7)
Vurdering
Produktionsskolerne har i 2017 oplevet et væsentligt fald i elevoptaget, og nedsættelsen af
skoleydelsen pr. 1. januar 2017 spiller efter vores opfattelse en væsentlig rolle heri. Derfor har
PSF iværksat en kampagne, der både er målrettet finanslovsforhandlingerne for FL 2018 samt
ydelsesniveauet på FGU, som går efter at få ydelsesniveauet til produktionsskoleelever op på
2016 niveau, og samtidig foreslå at dette også skal være ydelsesniveauet for de kommende FGU
elever.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter de iværksatte initiativer og beslutter det videre forløb frem mod FFL 2018.
Beslutning
PSF arbejder målrettet med at rejse sagen politisk, og især på at få DF til at gå ind i sagen i
forhold til finanslovsforhandlingerne. DF har jo meldt ud at ingen produktionsskoler skal lukke,
så derfor skal vi fremlægge tal, der viser, at flere skoler trues af lukning, hvis udviklingen
fortsætter.
Indtil nu har der været stor mediebevågenhed om skoleydelsen, og vi skal fortsat arbejde på at
bruge medierne aktivt i denne sag. Vi arbejder her på flere fronter med videoklip på Facebook
og Twitter samt indlæg i Altinget. Vi har ligeledes kontakt til journalister på Jyllandsposten,
Politikken og information. Vi forsøger ligeledes at bringe vores ambassadører i spil.

6. Halvårsregnskab
Sagsfremstilling
Den økonomiske situation fremlægges igennem halvårsregnskabet samt forecast for resten af
2017 (Jf. bilag 8 & 9)
Vurdering
Vi har på opstillet et estimat på økonomien der fokuserer på følgende forhold:
• Nuværende forbrug og forventet forbrug 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.
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Beslutning
Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.

7. Moms
Sagsfremstilling (Jf. bilag 10)
Vurdering
I øjeblikket er alle produktionsskoler i gang med at indberette ansøgning angående
momskompensation for 2017. opgørelsen tager udgangspunkt i skolernes 2016 tal. Vi har den
grundlæggende problemstilling, at skolerne nu indberetter tal, hvor taxameterbeløb indgår i
momsbrøken (som er SKATs afgørelse i SKM.2015.466), samtidig med at de indberetter moms
efter gammel praksis her i 2017 – altså ikke lader taxametertilskud indgå i momsbrøken.
Derfor bør PSF overveje om vi på nuværende tidspunkt skal bede en skole om at få et bindende
svar på om produktionsskolerne overhovedet er omfattet af styresignalet – et sådan svar har vi
endnu aldrig fået.
Indstilling
At bestyrelsen beslutter hvilket tiltag der skal tages i forhold til UVM undersøgelsen omkring
momskompensation, og hvad vi vil råde skolerne til at gøre ifm momsindberetninger i 2017
Beslutning
Det blev besluttet at PSF skal følge op på ministeriets anmodning om at modtage ansøgninger
fra produktionsskolerne om momskompensation for 2017, inden vi beslutter os for eventuelt at
ændre strategi i ”momssagen”.

8. Bogprojekt
Sagsfremstilling (Jf. bilag 11 & 12)
Vurdering
Der er nu udarbejdet et projektforslag og budget for bogen om de danske produktionsskoler som
har til formål at fremme kendskabet til produktionsskolerne, produceres der en bog, der giver en
samlende fortælling i et let tilgængeligt sprog om skoleformen, dens pædagogik og dens historie,
succeshistorier med elever, og om hvilken rolle produktionsskolerne spiller i dannelse af unge
og værdien af, at unge kan have brug for andre veje end den stringente.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter det fremlagte projektforslag og budget, og beslutter sig for om det fremlagte
sættes i gang.
Beslutning
Alle skoler skal kontaktes og afgive bestilling på det antal bøger de ønsker at købe, så der kan
laves et endeligt budget for bogprojektet, som Ole Sohn kan arbejde videre med i forhold til at
ansøge fonde om støtte til projektet.

9. Næste møde og evt.
Næste møde afholdes på Christiansborg den 28. november kl. 10-13. hvis der indgås forlig om
FGU indkaldes der til yderligere et bestyrelsesmøde med kort varsel.
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Sekretariatsleder Axel Hoppe deltager i slagtermestrenes årsmøde.
Der skal arbejdes på at hele bestyrelsen deltager i Folkemødet 2018.
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