Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 4. april
Nr. 2/2018
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, André Gremaud, Søren Jans, Charlotte
Dahlberg og Anne Knudsen, Ole Sværke og Helene Nielsen
Fraværende:
_______________________________________________________
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med bemærkning om at bestyrelsen under pkt. 7 også drøftede indstillinger
til fagbilags- og læreplansgrupper.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. februar 2017
Referat godkendt og underskrevet
3. Orientering siden sidst
Sagsfremstilling
A. Folkemøde
B. Møde med opmanden
C. Møde med KL
Ad A) orientering om planlægningen af årets Folkemødedeltagelse jf. bilag 1
Ad B) Orientering om møde med opmand Per B. Christensen jf. bilag 2
Ad C) Orientering om møde med KL
Beslutning.
Ad A) Hele arrangementet er ved at vær på plads. Vi mangler stadigvæk at få planlagt de 2 events om
FGU, hvor vi stadigvæk afventer om henholdsvis KL og EUD vil være medarrangør. Vi gør i år en
ekstra indsats i forbindelse med udnævnelsen af ambassadørerne, for at trække flere mennesker til vores
stand. Vi mangler ligeledes at få lavet et endeligt program for bestyrelsens deltagelse, men der arbejdes
på sagen.
Ad B) PSF holdt møde med opmanden tirsdag den 20. marts i UVM, hvor vi blev orienteret om hvordan
han har grebet opgaven an indtil nu, og hvordan han fremadrettet vil indgå i KKR processerne. Vil man
som skole på et tidspunkt inddrage opmanden er det vigtigt at alle andre veje er prøvet, og især at man
har skriftliggjort de processer man har været eller måske ikke været inddraget i.
Ad C) PSF holdt møde med KL torsdag den 22. marts. Mødet havde fokus på institutionsdannelsen og
processen herom i de 5 KKR regioner. KL har blik for at der er store forskelle på hvordan og hvor langt
de enkelte KKR regioner er kommet, og er naturligvis interesserede i at KKR lever op til de
lovgivningsmæssige krav, der stilles til KKR i forbindelse med institutionsdannelsen. KL er ligeledes
interesserede i en løbende dialog med PSF om dette forløb og vil gerne inddrages i at understøtte
processen.
KL har også stor opmærksomhed rettet mod DUT reguleringen ifm opgaven, fordi kommuner skal
finansiere 65 % af udgifterne til FGU. De er ligeledes interesserede i et så bredt og fleksibelt
uddannelsestilbud til målgruppen som muligt.
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4. Årsmøde 2018
Sagsfremstilling (Jf. bilag 3)
Årsmøde – kursusdøgn og generalforsamling gennemgås
Vurdering
Årsmødet kan nu igen risikere at blive ramt af de varslede konflikter – strejke og lockout. Men der er
stadigvæk usikkerhed om udfaldet, og der forhandles lige nu i forligsinstitutionen. Vi har orienteret
Vingstedcentret, og da lockout er en force major situation, kommer vi ikke til at hænge på noget
økonomisk.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter eventuelle scenarier ifm. med konflikt og afgør hvordan PSF skal
forholde sig hertil.
Beslutning
Orientering om årsmødet, som stort set er på plads både med hensyn til kursusdøgnet og
generalforsamlingen. Der arbejdes i øjeblikket på formandens mundtlige beretning, som løbende kan
blive justeret med udgangspunkt i de politiske forhandlinger om især lovgivningen på området. Det er
vigtigt vi får signaleret inddragelse af skolerne især fremadrettet.

5. FGU - lovgivningsprocessen
Sagsfremstilling (Jf. bilag 4, 5 og 6)
Produktionsskoleforeningen afleverede høringssvar til lovkomplekset omkring FGU (indholdslov,
institutionslov, vejledningslov og andre love).
Vurdering
Da høringsfasen, set i lyset af lovkompleksets omfang, var meget kort, vil der højst sandsynligt være
behov for at granske høringssvarende meget nøje, for at vurdere om der i lovbehandlingsfasen skal rejses
flere spørgsmål til de 4 love.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter høringssvarene og peger på eventuelle andre forhold, der skal rejses inden
lovforslaget fremsættes til behandling.
Beslutning
De 4 love er nu fremsat i Folketinget med 1. behandling den 17. april (FGU loven, Institutionsloven,
Vejledningsloven og andre lovgivninger). På grund af kort tidsfristen og det omfattende materiale taget i
betragtning har både A og DF taget forbehold overfor de fremsatte love. Det betyder at, der kan stilles
forslag til eventuelle ændringer i lovene frem til 1. behandlingen.
Folketingets undervisningsudvalg har i den forbindelse indkaldt en række eksperter i foretræde, hvor de
hver især kan fremlægge ”bekymringspunkter” og fremkomme med ændringsforslag.
Gert Møller er indkaldt som ekspert. Og i forbindelse hermed vil han fremføre PSF’s hovedpunkter med
hensyn til at få ændringer ind i de fremlagte lovforslag. Det drejer sig om:
• FGU som hovedvej for målgruppen
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•
•

Interimbestyrelsens sammensætning
Sammenhængen mellem FGU lov og LAB loven (nedbringelse af de mange forskellige tilbud til
målgruppen)

Herudover er der en række andre vigtige punkter, hvor vi forsøger at få skolerne i gang med at få
foretræde for undervisningsudvalget. Det drejer sig om følgende punkter:
• Elevernes arbejde med maskiner (ændring af dispensationsreglerne)
• Økonomi ifm med kostforpligtigelsen
• Erhvervstræning (længde af forløb)
• Administrative fællesskaber
• Kommunernes egne afklaringsforløb
• M.m.

6. FGU – institutionsdannelsen
Sagsfremstilling (Jf. bilag 7, 8, 9 og 10)
KKR er nu gået i gang med en regional proces, der skal munde ud i et forslag til
undervisningsministeren, der pege på hvordan og hvor de 30 dækningsområder for FGU skal placeres
(90 udbudssteder hvoraf ca. 30 skal være institutioner). Lokalt skal de forberedende skoler, som er
involveret i aftale, inddrages i dette arbejde.
Vurdering
PSF har fulgt optakten til denne proces og har i forbindelse hermed udarbejdet en række materialer, som
produktionsskolerne har kunnet trække på i de lokale processer. Det drejer sig især om en Pixi udgave af
aftalen med centrale elementer om institutionsdannelsen. PSF har fået en række spørgsmål fra
produktionsskolerne, der viser at processerne lokalt er meget forskellige, og flere af spørgsmålene tegner
et billede af, at der ikke alle steder tages udgangspunkt i aftalens ord og tekst. I det fremadrettede
arbejde er det derfor meget vigtigt at vi fastholder det tekstnære blik på processen og rejser større
problemstillinger overfor aftalepartierne.
PSF har ligeledes rejst en række problemstillinger overfor aftalepartierne vedrørende FGU etableringen
jf. bilag 12 og 13.
Produktionsskoler kan også komme i klemme i forhold til det hyrdebrev UVM har udsendt (bilag 13A).
en produktionsskole har allerede rettet henvendelse herom til PSF.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter og beslutter en fremadrettet strategi vedrørende implementeringsarbejdet.
Beslutning
Med udgangspunkt i referater fra de 5 KKR regioner gennemgik bestyrelsen de landkort, der i øjeblikket
tegner sig i regionerne. Ud af dette kan vi se, at der stadigvæk er mange uafklarede spørgsmål, der både
handler om manglende viden om aftalens indhold, men også interne uenigheder om hvilke kommuner
der kan og vil samarbejde om opgaven.
PSF vil følge processen fremadrette meget tæt og vil holde dialogen i gang med KL og opmanden
herom.

3

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 4. april
Nr. 2/2018
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, André Gremaud, Søren Jans, Charlotte
Dahlberg og Anne Knudsen, Ole Sværke og Helene Nielsen
Fraværende:
_______________________________________________________
7. Skabelonudvalget
Sagsfremstilling (Jf. bilag 11 og 12)
I forbindelse med skabelonarbejdet er der nedsat en referencegruppe bestående af relevante aktører
heriblandt PSF, der har 2 repræsentanter. De deltog i et referencegruppemøde den 20. marts, hvor udkast
til skabelon til læreplaner og fagbilag samt tilhørende vejledninger blev fremlagt. PSF havde inden
mødet givet udtryk for utilfredshed med at materialet først blev fremlagt på selve mødet. Der var på
mødet indlagt læsepause til at orientere sig i materialet. På mødet havde PSF en række indsigelser mod
udkast til især skabelon og vejledning til fagbilag. Indsigelserne gik især på den måde
kvalifikationsrammen for livslang læring anvendes i arbejdet med at udarbejde skabeloner.
De to repræsentanter PSF har i selve udvalget har ligeledes i selve udvalgsarbejdet fremført en lignende
kritik.
Vurdering
Da skabelonerne har stor betydning for hvordan de endelige fagbilag udformes, vil PSF have rejst en
principiel diskussion om hvorvidt kvalifikationsrammen skal bruges som en full fit model eller som en
best fit model i forhold til FGU.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter muligheder for at lande et kompromis i denne sag, da UVM står meget stejlt på at
kvalifikationsrammen skal danne baggrund for de faglige slutmål mål der skal opsættes for FGU.
Beslutning
Efter orientering og gennemgang af sagsforløbet besluttede bestyrelsen at det aftalte møde mellem PSF
og UVM skulle være en lakmusprøve på om PSF skal rejse sagen overfor politikerne. PSF er især uenig i
ministeriets inddragelse af kvalifikationsrammen som en full-fit model, der bliver meget styrende for
indholdet på FGU, og klart lægger op til modulisering. Vi ønsker derimod en best-fit model, hvor
kvalifikationsrammen bliver en grovmasket og mere generel beskrivelse af det niveau eleven befinder
sig på, når vedkommende går ud af FGU
Bestyrelsen var enig om, at PSF ikke uden videre skal trække sig ud af skabelonudvalget men forfølge
nedenstående strategi til at fremme vores ønsker:
•
•
•
•

Afvente resultatet af mødet mellem PSF og UVM
På baggrund heraf – hvis resultatet går imod vores ønsker – orientere centrale politiske ordførere
om uenighederne
Afvente om dette giver resultat i form af nye udkast inden de forelægges for ministeren, og
herefter aftalepartierne
Når det endelige resultat forelægges for ordførerne, vil vi kunne foreslå eksakte ændringer, som
ordførerne kan fremføre overfor ministeren

8. Næste møde og evt.
Næste møde afholdes ifm generalforsamlingen den fredag 20. april 2019
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