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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Inden dagsordenen blev godkendt bød formanden suppleant Michael Krøll velkommen til
bestyrelsesarbejdet. Michael er indtrådt i stedet for Charlotte Dahlberg, idet hun er blevet ansat som
konsulent i foreningen.
Herefter blev dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. august 2018
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orientering siden sidst
Sagsfremstilling
A. Bogprojektet
B. Pædagogiske dage
C. Projekt ”Det gode måltid”
Ad A) Der orienteres kort om bogprojektets status
Ad B) Vi har nu afholdt 9 pædagogiske dage med deltagelse af i alt 12 produktionsskoler. Vi har
herudover bestilling på yderligere 5 arrangementer frem til jul.
Ad C) Vi har fået en bevilling på 96.195,-kr. fra DFS til at gennemførelse af projekt ”Det gode måltid.”
Projektet afsluttes i foråret 2019.
Beslutning
Ad A) Bogprojektet er godt i gang og alle interview i forhold til den historiske del er på plads, og der er
skrevet en stor del af dette. Det ser ud til at deadline overholdes, så bogen bliver udgivet i det tidlige
forår 2019
Ad B) der har indtil nu været afholdt pædagogiske dage for 21 skoler, og der er stadigvæk skoler som
efterspørger disse arrangementer. Skolerne melder meget positivt tilbage på indhold og form.
Ad C) Vi har fået penge fra DFS til at gennemføre et projekt ”Det gode måltid”. Projektet gennemføres
med en række produktionsskoler, og udover fokus på dannelsesaspektet i projektet tænkes det også ind i
den politiske argumentation, for at skaffe midler på FL til kravet om at FGU institutionerne skal give et
til flere måltider til eleverne uden vederlag.

4. Produktionsskoleforeningens sekretariat frem mod august 2019
Sagsfremstilling (Jf. bilag 1, 2, 3 & 3A)
Der er nu udarbejdet foreløbigt budget for 2019 (frem til udgangen af august). Budgettet viser, at det
ikke er muligt at drive sekretariatet med nuværende bemanding frem til udgangen af august. Der er
udarbejdet et budget, hvor kun sikre poster er inddraget, og der er ikke taget højde for eventuelt bedre
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resultat end budgetteret i 2018, men der vil på mødet fremlægges et forecast for resten af 2018, som kan
danne baggrund for bestyrelsens beslutninger
Vurdering
Det udarbejdede materiale er et ”Worst case” scenario, der tager udgangspunkt i at produktionsskoleforeningen lukker og slukker i løbet af efteråret 2019. Følges scenariet skal de første opsigelser varsles
pr. 1. december 2018, og der skal tages beslutning om hvor mange medarbejdere, der skal bruges frem til
endelig lukning. (se bilag 3)
I forbindelse med opsigelserne, skal det gøres klart for de berørte medarbejdere, at opsigelse
udelukkende tager udgangspunkt i den kendte økonomi der er i PSF, uden eventuel ny foreningsdannelse
med kontingentindbetalinger m.v. I tilfælde af ny foreningsdannelse vil opsigelsen kunne trækkes tilbage
med øjeblikkelig virkning.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter indstilling far sekretariatet og tager på baggrund heraf beslutning om sekretariatsbemanding frem mod en eventuel lukning af foreningen.
Beslutning
Bestyrelsen besluttede følgende vedrørende ”Worst case”:
• Alle medarbejdere på sekretariatet opsiges med udgangen af juni 2019 (varsles december 2018),
0g de endelige opsigelser gives så det passer med den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel.
Der indskrives i opsigelsen, at opsigelsen kan trækkes tilbage, hvis der er truffet beslutninger om
en FGU foreningen, der kan ”overtage” den enkelte medarbejder.
• Lejemål og leasingaftaler opsiges med udgangen af juni 2019
• Der beregnes en bonusordning til den enkelte medarbejder af et betydeligt omfang, som kan
gives, hvis medarbejderne bliver i stillingen helt frem til sekretariatets lukning.
Bonusordningens størrelse gives, når vi kender de nærmere forudsætninger for regnskab 2018 og
budget 2019.
• Det er vigtigt at der holdes en stram budgetstyring både i resten af 2018 og indtil lukning i 2019,
således at foreningen ikke kommer ud med et minus.
• Der kan opstå ekstraordinære omstændigheder, som kan påvirke ovenstående beslutninger – her
må bestyrelsen gå ind og træffe de nødvendige beslutninger
• Mht. arbejdsopgaver skal der udelukkende være fokus på at servicere produktionsskolerne frem
til virksomhedsoverdragelsen, samt at servicere FGU bestyrelserne og FGU lederne, når de er
blevet ansat.
• Mht. deltagelse på Folkemødet skal vi ikke deltage som produktionsskoler. Så vi skal i højere
grad forsøge at få FGU bestyrelserne til at fatte interesse for denne politiske platform. Derfor
skal FM 2019 kun vægtes, hvis der overhovedet er tid til dette på sekretariatet. Ved eventuel
deltagelse skal fokus være på FGU.
• Overskydende penge fra produktionsskoleforeningen kan eventuelt anvendes til kampagne for
FGU.
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5. Ekstraordinær generalforsamling
Sagsfremstilling (Jf. bilag 4, 4A & 4B)
PSF havde egentlig besluttet at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling den 3. december 2018,
hvor vi samme dag ville invitere de nye bestyrelser i FGU til et arrangement med fokus på at vælge en
række personer, der skulle være med i en overgangsgruppe ifm. stiftelse af en skoleforening for FGU. Da
udpegningen af FGU bestyrelsen blev forsinket, valgte vi at udskyde den ekstraordinære generalforsamling, som nu er datofastsat til den 28. februar 2019. I forbindelse med indkaldelse af FGU
bestyrelserne til møde denne dag, for at drøfte foreningsdannelse, er der via LO’s mellemkomst,
opfordret til, at denne invitation skal komme fra et antal bestyrelsesformænd i FGU (3-4).
I PSF er vi stadigvæk optagede af at danne en skoleforening a la vores med repræsentation af både
ledere, bestyrelser og medarbejdere.
Vurdering
PSF’s plan om at etablere en skoleforening, der opbygges på samme måde som produktionsskoleforeningen med repræsentation af, ledere, bestyrelser og medarbejdere udfordres fra flere sider. For det
første interesserer LO, DA og DI sig mest for at få etableret en bestyrelsesforening. UVM skriver i deres
sidste FGU nyhedsbrev, at der indenfor de statslig selvejende uddannelsesinstitutioner er tradition for en
bestyrelsesforening og en lederforening, og at der i FFL 2019 er afsat midler til etablering af en
lederforening. UVM peger ligeledes på, at det udelukkende er indenfor det frie skoleområde, at man ser
bredere skoleforeninger med repræsentation af medarbejderne.
Indstilling
PSF arbejder stadigvæk på at holde en ekstraordinær GF og et møde for FGU bestyrelser m.m., hvor
også et par FGU bestyrelsesformænd, LO / DI anbefaler deltagelse vil det være godt. Målet er stadig at
få sammensat en fælles gruppe / ”overgangsregering”, som har fokus på den nye forening, men også på
hele FGU implementeringsfasen, og hvilke vilkår FGU vil få.
Beslutning

PSF afholder ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2019, hvor der fremlægges
forslag til ændringer i foreningens vedtægter.
En række formænd for FGU bestyrelser inviterer alle FGU bestyrelser til et møde samme dag,
hvor der efter en politisk indslag vil være en drøftelse af foreningsdannelse, hvor der lægges op
til at der vælges 4 repræsentanter til at sidde i en overgangsgruppe, der i samarbejde med PSF og
eget bagland udarbejder en egentligt forslag til at oprette en forening for FGU.
6. FGU og administrative systemer
Sagsfremstilling (Jf. bilag 5, 6, 7 & 8)
PSF har udpeget tre medlemmer til en arbejdsgruppe i UVM, der skal komme med anbefalinger til
ministeren vedrørende de it- og administrative systemer, der skal implementeres på FGU institutionerne.
Der er forud for arbejdet vedtaget, at præmissen for arbejdet omkring implementering af fælles systemer,
dels omfatter den fulde, samlede pakke af statens IT-systemer (Navision Stat, SLS, LDV, Ind-fak, Rejsud, E-rekruttering og Campus), og dels omfatter, at de kommende FGU institutioner lader sig
administrere af statens administration (SAM)
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Vurdering
Der er ingen tvivl om at moderniseringsstyrelsen ønsker en fuld indfasning af statens IT-systemer og
statens administration på de nye FGU institutioner. Herved får man for første gang afprøvet systemerne i
fuld skala på en uddannelsesinstitution, og kan eventuelt bruge det som løftestang til indførelse på andre
uddannelsesinstitutioner.
Skal vi have ændringer ift. de fælles systemer, så der kan være valgfrihed på en række af IT –
systemerne, som det er kendt fra VUC, EUD og gymnasierne, er vores vurdering, at der skal handles
politisk.
Indstilling
PSF har pt. sendt bekymringsbrev til Undervisningsministeren, samt notat til alle uddannelsesordførere
om sagen. Vi har ligeledes fået foretræde for UNU (Undervisningsudvalget) tirsdag den 13. november.
Der skal tages beslutning om eksempelvis finansordførere, finansudvalget og andre skal orienteres om
denne sag.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var enige i, at de tiltag der var sat i værk var dækkende,
men at sagen skulle følges tæt, og der skulle være løbende kontakt til politikere om sagen. Det er
ligeledes vigtigt, at det er de pædagogiske aspekter i forhold til arbejdet med de unge, der skal være
argumenter for at holde FGU ude af Statens Aministration.

7. Udspaltning fra VUC og taxameter
Sagsfremstilling (Jf. bilag 9 & 10)
Ministeriet sendte d. 29/10 brev og materiale til alle FGU-bestyrelser om omfanget af overdragelse fra
VUC til FGU-institutionen. Til jeres orientering er der politisk rejst spørgsmål omkring
udspaltningsprocentens betydeligt lavere niveau ift. den procent, der lå til grund for de politiske
forhandlinger om FGU.
Der er netop kommet svar fra ministeren på de stillede spørgsmål. I svaret anerkender ministeren bl.a., at
den lavere udspaltningsprocent betyder, at FGU-institutionerne får en mindre formue, mindre bygninger
og færre medarbejdere overdraget fra VUC. Ministeren anerkender også, at grundlaget for
taxameterberegning er et andet, og at taxameteret beregnet ud fra de nye tal ville være højere – iflg.
ministeren dog ikke i et omfang, der giver anledning til at revidere niveauet.
Vurdering
Det er en meget svær sag, fordi det nemt kommer til at gå op i ren talgymnastik og regneeksempler, men
vi har valgt at rejse sagen – først og fremmest gennem Mattias Tesfaye.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter mulige initiativer udover de fremlagte.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen er enige i at det bliver svært at komme
igennem med ændringer på taxameteret, men der skal følges op på sagen fremadrettet.
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8. FoU projekt – læring i produktion
Sagsfremstilling (Jf. bilag 11, 12 og 13)
Der er nu udarbejdet en skabelon og et eksemplarisk materiale. Dette første eksempel er udarbejdet som
en form for ’pilotprojekt’, hvor PSF har samarbejde med en værkstedslærer og almenunderviser samt
følgegruppen, for at undersøge/afprøve, hvad der skal indgå i skabelonen og hvordan dette kan gøres, så
materialet fremstår klart og brugbart. Materialet danner baggrund for det videre arbejde ude på skolerne.
Vurdering
Det er et meget komprimeret projekt med meget kort tidsramme, og det er derfor vigtigt at
inspirationsmaterialet bliver generelt og let tilgængeligt, med klare eksempler på både integreret og
afledt undervisning i dansk og matematik, som er hovedformålet med projektet. Det fremlagte
eksemplariske materiale danner ramme for den skabelon, som alle produktions- og
undervisningseksemplerne udarbejdes ud fra
Indstilling
Bestyrelsen godkender materialet eventuelt med forslag til mindre korrektioner.
Beslutning
Projektet har udviklet en fin og overskuelig skabelon til at beskrive og forstå de enkelte produktioner, og
sætte dem i relation til FGU niveauerne.
Det er vigtigt at fastholde tilgangen med at produktionen på værkstedet er udgangspunktet for dansk og
matematikundervisningen samt PASE på pgu, og at det ikke bliver målstyring og traditionel
helhedsorienteret undervisning, der bliver definerende for hvilken produktioner der skal til for at
eleverne lærer noget. Bestyrelsen foreslår at der ligeledes sættes fokus på den dansk og
matematikundervisning, der ligger lige for i alle værksteder (Timesedler, ordreafgivning, kundekontakt
indkøb og fakturering, produktionstegninger, manualer m.m.)

9. Hvordan kan PSF medvirke til at sikre gode arbejdsvilkår for lærerne i FGUen?
Sagsfremstilling (Jf. bilag 14)
Bl.a. gennem fagbilagsarbejdet er jeg kommet stadigt tættere på indholdselementerne i vores nye
skoleform, og især den komplekse undervisningsform med høj grad af differentiering og fokus på den
enkelte elev finder jeg bekymrende. Det vil kræve mange ressourcer og vil kunne medføre en meget høj
belastningsgrad for os undervisere. Såfremt PSF har mulighed for at markere denne problematik i UVM
og/eller Moderniseringsstyrelsen, ligger her en meget vigtig opgave.
Vurdering
Fremlæggelse på mødet
Indstilling
Bestyrelsen drøfter det fremlagte
Beslutning
Bestyrelsen havde en længere generel drøftelse af hvordan man kunne forstå forberedelse, og hvordan
det kunne organiseres. Der blev ikke taget nogen nærmere beslutning om særlige initiativer, men at dette
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skulle følges nøje ifm. med implementeringen af FGU. Der var dog stor enighed om, at man skulle
påvirke imod særlige normer til forberedelsestid, men i højere grad lade dette følge opgaven og de
mulige løsninger, der var for at løse denne.

10. Næste møde og evt.
Næste møde bliver fredag den 18. januar 2019 på Christiansborg
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