Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 15. juni
Nr. 3/2018
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, Søren Jans, Charlotte Dahlberg og
Anne Knudsen, Ole Sværke og Helene Nielsen
Fraværende: Andrè Gremaud
_______________________________________________________
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. april 2017
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Orientering siden sidst
Sagsfremstilling
A. Bogprojektet
B. FoU midler
C. CEVEA stormøde om udsathed
Ad A) Bogprojektet er nu sat i gang, og der orienteres om forløbet.
Ad B) Orientering fra møde med UVM om FoU midler afsat til produktionsskolerne
Ad C) Orientering om arbejdet med et stormøde om udsathed
Beslutning
Ad A) bestyrelsen bakkede op om igangsætningen ag bogprojektet, og besluttede ligeledes at PSF ville
stå som garant for det økonomiske, i tilfælde af at der ikke kan skaffes flere fondsmidler. Pengene kan
eventuelt skaffes igennem et øget salg af bogen.
Bestyrelsen fremhævede ligeledes, at den historiske del skal være fyldig og bygge især på kilder, der har
stort kendskab til denne del, og derfor mente bestyrelsen også at antallet af elevinterview skulle sættes
ned, og samtidig skaffe flere informanter fra personer, der har været med igennem produktionsskolernes
udvikling. Der skal ligeledes findes personer, som kan være gode informanter i den mere fremadskuende
del i bogen, hvor produktionsskolerne overgår til FGU
Referencegruppen får til opgave at sætte bestyrelsens beslutning i værk, og i øvrigt være dem forfatterne
har den løbende korrespondance med.
Bogen forventes på gaden i det tidlige forår 2019.
Ad B) PSF er nu blevet opfordret til at ansøge om FoU midler (957.000,-kr) til et projekt som skal
beskrive en række eksempler på læringspotentialet i forskellige reelle produktioner på de 12
erhvervstemaer. Der skal herudover gives eksempler på hvordan man kan styrke sammenhængen til
dansk, matematik og andre fag igennem disse produktioner. Materialet skal præsenteres på emu.dk som
inspirationsmateriale for kommende FGU lærere på især pgu linjen.
Bestyrelsen besluttede at vi går efter projektet, men med fuld opmærksomhed på hvordan vi løser
opgaven i kombination med især det politiske arbejde omkring FGU. Der skal eventuelt ses på, om der
er behov for tilkøb af konsulent i projektperioden.
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Ad C) PSF har igennem det sidste halve års tid afholdt en række møder med CEVEA om afholdelse af et
stormøde om udsathed og ulighed i uddannelse på baggrund af et initiativ fra vor nyudnævnte
ambassadør Gunvor Auken.
På bestyrelsesmødet blev CEVEA’s sidste udkast til stormødet drøftet og med udgangspunkt heri
drøftedes om PSF skulle indgå som sponsor til dette stormøde. Bestyrelsen besluttede at sekretariatet
indgik i en drøftelse med CEVEA om skærpelse af den vinkel, der skal være indgangen til de
undersøgelser CEVEA skal igangsætte. Hvis vi herefter kan se proces, der kan være med til at
understøtte etableringen af FGU vil vi indgå som sponsor med et beløb på 50.000,-kr.
LO har givet tilsagn til projektet.

4. Halvårsregnskab og forecast 2019
Sagsfremstilling (Jf. bilag 1, 2 & 2A)
Der fremlægges et opdateret regnskab for de første måneder samt et forecast for 2019 ifølge bilagene.
Vurdering
Det opdaterede regnskab viser som ventet, at både kursusaktiviteten og projektaktiviteten er meget lav,
og at vi derfor kan forvente at budgettet holder, men at der naturligvis stadigvæk kan være usikkerhed i
forhold til det budgetterede underskud på 750.000,-kr. som er meget afhængig af de politiske initiativer,
der skal iværksættes, og som ikke kan løses alene af medarbejdere på sekretariatet. Der vil løbende blive
fulgt op på især denne del af budgettet.
I 2019 forecastet arbejder vi konkret med et budget, der løber frem til august 2019 (worst case
scenariet). Heri er medregnet udover den løbende drift følgende:
• Opsigelsesvarsler af medarbejder og omkostninger forbundet hermed
• Opsigelse af lejemål og leasingaftaler
• Ønske om efter- og videreuddannelse på Masterniveau (der indgår og midler hertil i sidste halvår
af 2018)
• Øvrige gældende forpligtelser
Dette forecast vil indeholde de midler som vil være tilbage i foreningen, hvis der lukkes og slukkes pr. 1.
august 2018
Indstilling
Bestyrelsen vedtager en samlet og overordnet plan for hvordan foreningens økonomi på bedst mulig
måde bruges i overgangen fra produktionsskoleforening til nedlæggelse som sådan og eventuel overgang
til FGU forening.
Beslutning
Gennemgang af regnskab pr. 31. maj 2018 samt forecast for resten af 2018. det viser på nuværende
tidspunkt at vi kommer ud med et lidt bedre resultat end budgetteret også selv om vi har indregnet
garantibeløb på bogprojektet på 300.000,-kr. der blev ligeledes fremlagt 2 forskellige budgetter for 2019
– et budget der rækker frem til 31. juli 2017, som budgetterer med en egenkapital på ca. 700.000,-kr
samt et budget til udgangen af 2019, der budgetterer med en negativ egenkapital på ca. 2.000.000,-kr.
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Bestyrelsen drøftede de økonomiske rammer, og besluttede at se hele økonomien i sammenhæng med
pkt. 5 om sekretariatets fremtid og strategiske overvejelser herom.
Selve den økonomiske gennemgang blevet taget til efterretning, og bestyrelsen har fuld opmærksomhed
på at agere med rettidig omhu i forhold til eventuelle opsigelser og andre gældende forpligtelser i en
worst case situation, hvor foreningen opløses og ikke umiddelbart overgår til en ny FGU forening.

5. Sekretariatet nu og fremadrettet
Sagsfremstilling (Jf. bilag 3, 4 & 5)
Dette punkt skal ses i nøje sammenhæng med pkt. 4 og der skal måske være en glidende overgang i
mellem disse to punkter.
Vurdering
I løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 vil der være en række opgaver sekretariatet kommer til at
beskæftige sig med, som vil være målrettet overgangen fra produktionsskole til FGU institution, og en
række opgaver, der vil være målrettet mod opbygningen af de nye FGU institutioner. Det kræver en nøje
prioritering af opgaverne og overvejelser om hvad der eventuelt skal tilkøbes udefra.
Indstilling
Den fremlagte tentative plan bruges som udgangspunkt for en drøftelse af hvad, der er vigtigt at
prioritere.
Beslutning
Med udgangspunkt i drøftelser af forskellige scenarier om foreningen fremtid, og hermed også
sekretariatets fremtid, besluttede bestyrelsen at forberede tiltag således, at PSF gearer sig til at være en
on going forening, som overgår til at være forening for FGU institutionerne, når de starter.
I processen frem mod en FGU forening er der en række forhold der skal bringes i orden. For det første
skal der udarbejdes en række vedtægtsændringer i PSF’s vedtægter, således at disse vedtægtsændringer
gør det muligt at agere som forening for FGU. Disse vedtægtsændringer skal vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling i PSF regi kort tid efter sommerferien.
Et meget vigtigt element i disse vedtægtsændringer er den måde vi forestiller os FGU foreningen bygges
op. PSF vil foreslå at der bliver tre søjler i den nye forening – en medarbejdersølje, en ledersøjle samt en
bestyrelsessøjle som hver især har mulighed for at vælge medlemmer til bestyrelsen for FGU foreningen.
Herudover skal der lægges op til at formand og næstformand vælges ved direkte valg på en samlet
generalforsamling.
Når den første bestyrelse for FGU er udpeget vil PSF kontakte disse med henblik på at servicere dem og
stille forslag om en egentlig foreningsdannelse. Samme procedure vil vi bruge i forhold til de ledere, der
ansættes som institutionsledere.
Afhængigt af udfaldet for vores henvendelse vil PSF herefter iværksætte en proces, hvor en ordinær
generalforsamling i PSF endeligt vedtager vedtægtsændringerne og hermed formelt overgår fra
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produktionsskoleforening til FGU forening, da der samme dag vil være en stiftende generalforsamling i
den nye FGU-forening, hvor personer med stemmeret kan vedtage de vedtægter som fremlægges.
Da det er umuligt at forudsige det endelige resultat af denne strategi, vil bestyrelsen naturligvis have fuld
fokus på initiativer der sikrer afviklingen af PSF med økonomisk forsvarligt resultat. Men
udgangspunktet, er at vi arbejder på at overgår fra produktionsskoleforening til foreningen for FGU,
således at denne forening så at sige bygges på fundamentet af PSF.
I en sådan proces er det naturligvis vigtigt at PSF har fokus på at varetage medarbejderinteresser på
bedst mulig måde i relation til PSF’s fremadrettede interesser med at fortsætte som FGU-forening, og i
den forbindelse drøftede bestyrelsen Vicesekretariatslederens ønske om at få en Master i ledelse, og
bestyrelsen besluttede at bevillige dette indenfor det økonomiske råderum PSF har i øjeblikket.
Beslutningen tages med baggrund i at fastholde nøglemedarbejdere, og for at geare PSF fremadrettet.
Bestyrelsen gav desuden PSF’s ledelse mandat til evt. andre tiltag mhp. at fastholde medarbejdere frem
mod FGU – naturligvis inden for de midler, der er til rådighed.
Endvidere skal der i hele processen frem mod at blive FGU-forening udvises rettidig omhu ift. til
opsigelsesvarsler af medarbejdere og andre gældende forpligtelser i tilfælde af, at processen frem mod at
blive FGU-forening ikke forløber som ovenfor beskrevet.

6. Dækningsområder FGU
Sagsfremstilling (Jf. bilag 6 & 7 )
KKR har nu fremlagt deres indstilling om dækningsområder for FGU til undervisningsministeren, som
skal drøfte dette med aftalepartierne inden endelig beslutning. I indstillingen er der lagt op til, at der
bliver 27 institutioner i Danmark og med mulighed for op til 90 udbudssteder for FGU.
Vurdering
”Jeg vil gerne kvittere for kommunernes omfattende og grundige indsats. Det videre arbejde med
uddannelsen afhænger af, at de nye FGU-institutioner hviler på et velfunderet, lokalt fundament, og det
har stor betydning for, hvorvidt de nye institutioner kan blive en succes. Vi vil nu trække i arbejdstøjet i
aftalekredsen og drøfte kommunernes indstillinger,” siger undervisningsminister Merete Riisager.
Med udgangspunkt i ministerens udtalelse forventes det, at hun følger KKR’s indstillinger og sammen
med aftalepartierne opretter 27 institutioner.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter KKR’s indstilling, og fremadrettede initiativer på baggrund heraf.
Beslutning
Bestyrelsen tager KKR indstillingerne til efterretning. Der har været en række henvendelser til PSF
igennem processen, der peger i retning af, at det ikke har været en lige strømlinet proces alle vegne, så
mange produktionsskoler føler sig virkeligt frustrerede over den lokale proces. Opmanden er stadigvæk
på et par sager rundt i landet inden ministeren præsenterer indstillingerne for aftalekredsen på et møde
den 20. juni.
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7. FGU love som vedtaget
Sagsfremstilling (Jf. bilag 8, 9, 10 & 11)
Lov 199, 200, 201 og 202 blev vedtaget af et enigt Folketing den 29. maj med en række ændringsforslag
ift. de oprindeligt fremsatte lovforslag.
Vurdering
Der forestår nu et større arbejde med at få lovens intentioner omsat til reel pædagogik ude på FGU
institutionerne og skolerne. Vigtige elementer heri er naturligvis hele institutionsdannelsen, oprettelsen
af KUI ude i kommunerne, sikring af FGU som hovedvejen for de unge i målgruppen etc.
Indstilling
Bestyrelsen beslutter fremadrettet strategi for foreningens arbejde ifm med produktionsskolernes
overgang til FGU.
Beslutning
L 199, 200, 201 og 202 er nu vedtaget af et enigt Folketing, og skal nu udmøntes i en række
bekendtgørelser og vejledninger. PSF inviterer derfor til stormøde de herom den 16. august, hvor UVM
vil gennemgå lovmaterialet gennemgås og orientere om den fortsatte proces i forbindelse med
etableringen af FGU. PSF vil ligeledes gennemgå foreningens indsatsområder i efteråret og inddrage
skolerne i den dialog herom.

8. Læreplans- og fagbilagsgrupperidses
Sagsfremstilling (Jf. bilag 12)
Der er nu nedsat 9 læreplansgrupper og 12 fagbilagsgrupper, som skal udarbejde læreplaner og fagbilag,
der skal være færdige medio september 2018.
Vurdering
De enkelte grupper har nu ca. et ½ år til at udarbejde henholdsvis læreplaner og fagbilag. Selvom
processen er givet forholdsvist fri til grupperne, vil UVM alligevel sikre at, der kommer en vis
koordinering ved at tilknytte en kontaktperson til hver gruppe. Udkastene skal ligeledes til kritisk
eftersyn i UVM 2 gange inden, der afholdes dialogmøder om de enkelte læreplaner og fagbilag.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter det fremlagte.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Næste møde og evt.
Næste møde afholdes i forbindelse med stormødet den 16. august.
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