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Årsmødets ’Guldkorn’ 
/MSS 

April måned betyder Årsmøde i Produktionsskoleforeningen – også i år. Generalforsamlingen fredag efter-

middag udgør den formelle del af programmet. Her vælges bestyrelsen og her godkendes og vedtages 

regnskab og budget og formelle forslag debatteres og vedtages eller afvises. 

Men årsmødet er også en anledning til at diskutere generelle udfordringer og muligheder for vores skole-

form under mere frie former. Her er der repræsentanter fra skolernes medarbejdere, ledelser og bestyrel-

ser tilstede, og tilsammen skaber de et bredt forum for debat.  

Til at kvalificere debatterne og sætte skub i meningsudvekslingerne havde vi inviteret politikere og forskere, 

der alle havde vigtige ting på hjerte, og som alle talte ind i årets overordnede tema: ”Skolegørelse eller 

praksisgørelse?”. Her gengives nogle af guldkornene. 

 

Politikerne     

 

 

 

Vi lærer på forskellige måder, men for alle er det godt, at 

kunne se meningen med det, vi laver. Det giver motivati-

on og tro og selvværd. Og det er noget af det, I er rigtig 

gode til. 

Christine Antorini, Undervisningsminister 

Torsdagens program begyndte med Undervisningsmini-

ster Christine Antorini, der talte engageret om produktionsskolernes pædagogik. En af hendes pointer var, 

at de unge skal møde produktionsskolen ad fordøren, som et aktivt tilvalg, ikke ’ad bagdøren’, som et sted, 

man kan luske sig ind, fordi man ikke er lykkedes med noget andet. Som ministeren sagde: ”Produktions-

skolerne skal være den gode start for de her unge på en faglig og personlig udvikling. Og jeg håber, at det er 

det, vi vil se i årene fremefter.” 

Hun understregede, at med EUD reformen bliver den centrale rolle, som skoleformen altid har haft, meget 

tydeligere, og at man på produktionsskolerne har en ” unik mulighed for at kombinere praksis og teori i en 

anvendelsesorienteret undervisning.” Hun bad skolerne holde fast i deres praktiske udgangspunkt, for det 

er kun ved at koble teorien til det praktiske, at vi kan hjælpe en lang række unge videre i uddannelse. 
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Ministeren har selv fokus på brobygning og gode overgange i uddannelseslandskabet, og hun roste skolerne 

for at være ”gode brobyggere.” 

 

 

 

 

Jeg vil opfordre jer til, at I gennem jeres rammer arbejder 

bevidst med praksisgørelsen. Både i forhold til fag og til 

demokratisk dannelse.! 

Annette Vilhelmsen, SF, Formand for Folketingets Børne- 

og Undervisningsudvalg 

Om fredagen havde vi besøg af endnu et folketingsmedlem, nemlig formanden for Børne- og Undervis-

ningsudvalget Annette Vilhelmsen, SF. Også hun talte varmt for den praksisgørelse, der har kendetegnet 

produktionsskolen gennem alle årene og kom med følgende opfordring: ”Lær et håndværk, en praktisk 

tilgang til verden og lær den fra jer. Brug materialer og opbyg stærke fællesskaber.” 

Men samtidig lagde hun stor vægt på en anden af produktionsskolens opgaver, nemlig at bidrage til at ud-

vikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. I 100 året for kvinders 

valgret er det værd at holde fast i, at der stadig er stor ulighed i Danmark hvad angår livsvilkår og 

muligheder. Så for Annette Vilhelmsen at se, så har produktionsskolen en opgave, som er mindst 

lige så vigtig som at sikre, at de unge kan få 2, 4, 7 eller noget andet. ”Nemlig de unges forberedel-

se til at være en aktiv del af demokratiet!” 

Og så sluttede hun med en opfordring: ”For mig er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i tanken 

om, at det er frie mennesker der kan forandre verden! Kan I, vil I og gør I det – altså frisætter jeres 

unge, giver dem stemme, skaber rammer for fællesskaber? – ja, så tror jeg, at vi fra politisk hold 

skal få vores drøftelser om skole, uddannelse, frafald, omvalg, gennemførelse, karakterer mm til at 

handle om, hvad det vil sige at være aktiv medvirkende i et demokratisk samfund. 

Så lad os sammen fortsætte dialogen om produktionsskolens formål, virksomhed og rum for udvik-

ling af robusthed, at kunne tåle det uforudsigelige, at kunne øve sig, at kunne mestre og at kunne 

få en chance mere.” 
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  Forskerne 

 

 

 

 

 

Undervisningssystemet er blevet præget af konkurrencestatsbegreber: Succes eller fiasko 

– bidrager vi til bruttonationalproduktet, eller gør vi det ikke? Hvis man fokuserer for en-

øjet på det, der forlanges lige nu og her, så overlever man ikke på længere sigt. Så bliver 

man en vindbøjtel. 

Lene Tanggaard, Professor Aalborg Universitet 

Tilbage til torsdag eftermiddag, hvor vi havde indbudt hele to professorer. Først Professor Lene Tanggaard, 

Aalborg Universitet, som vi havde bedt om at sige noget om ’skolegørelse eller praksisgørelse’ set i lyset af 

produktionsskolernes kommende udfordringer.  

Lene Tanggaard lagde ud med at udfordre os på den dikotomi – enten-eller – som vi havde opstillet. Taler 

man i enten-eller termer, så ender man tit i paradokser, og så tog hun fat i paradokset i skoleformens eget 

navn ’produktionsskole’. Ordets ’skole’ kommer af græsk og betyder egentlig ’frihed’ – frihed fra arbejde og 

produktion – frihed til at tænke og reflektere over tilværelsen i stedet for at arbejde. Selv konkluderede 

hun, at navnet på den måde, med sin indbyggede selvmodsigelse, rummer interessante muligheder. For når 

det handler om teori og praksis, så kan man ikke tænke i enten-eller, så er man nødt til at se på de finere 

nuancer. 

Det gælder også uddannelse og læring. Alle undersøgelser viser at uddannelse er godt og mere uddannelse 

er bedre. Men i de statistiske undersøgelser spørges der ikke til, hvordan folk er blevet undervist. F.eks. er 

en lang akademisk uddannelse som lægestudiet langt hen ad vejen en håndværkeruddannelse. Så vi lærer 

på rigtig mange måder, og vi lærer hele tiden. 

Om de udfordringer, skoleformen står overfor, sagde Lene Tanggaard at: Når man får nye udfordringer, så 

er man nødt til at vælge en strategi. Det kan være at prøve noget helt nyt, men det kan også være at forfi-

ne, det man allerede gør. At ’stå fast’ kan i den forbindelse være en god strategi – nemlig at stå fast på det 

man tror på, det man synes, at man gør godt. 

Og noget af det Lene Tanggaard synes, vi gør godt, er at: ’Etablere felter med rige læringsredskaber og mu-

lighed for forskellige læringsbaner’. Og det er vi blandt andet i stand til, fordi de unge i produktionsskolen 

får adgang til vejledning af forskellige professionelle fagudøvere.  
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Forpligtende arbejdsfællesskaber – der findes jo næsten 

ikke smukkere ord. Hvis det er det, I kan, så burde hele 

samfundet jo laves om til en produktionsskole. 

Svend Brinkmann 

Hvor Lene Tanggaard i mange år har været optaget af produktionsskolernes læringsforståelse og derfor 

kunne tale direkte ind i feltet, så tog Professor Svend Brinkmann et mere generelt udgangspunkt i sin nye 

bog ”Stå fast”. Bogen er et forsøg på at udfordre den herskende forståelse af selvudvikling som et must. 

Derfor havde vi da også indbudt Psykologi Kim Kabat til at stille Brinkmann en række spørgsmål, der kunne 

være med til at relatere det overordnede budskab til en produktionsskolevirkelighed. 

Både med og uden Kim Kabats hjælp kom Brinkmann dog ind på emner, der taler ind i vores egne tilbage-

vendende debatter. Først og fremmest diskussionen om sammenhængen mellem personlig, social og faglig 

udvikling. Hertil sagde han blandt andet: ” Jeg vil til enhver tid sætte sagen først. Så kan personlig udvikling 

i bedste fald følge efter. Men at tage udgangspunkt i personlig udvikling. Det er at spænde vognen for he-

sten.” 

Den holdning er netop noget af det, han forfølger i sin bog, hvor han udfordrer tanken om at ’blive sig selv’, 

f.eks. med følgende udsagn: ”Det har i sig selv ikke nogen værdi at være sig selv. Nogle gange kan det være 

bedre at forsøge at leve op til nogen, der er gode til noget.” I stedet for hele tiden at interessere sig for sig 

selv, så skal man hellere interessere sig for verden – for sagen! Hvad er der derude, som jeg kan koble mig 

på? Det er noget af det, dannelse handler om. For ifølge Svend Brinkmann bliver man kun sig selv gennem 

andre, som man kan se sig selv igennem. 

Kabat henviste bl.a. til en kritik, der har været rettet mod bogen, nemlig at den først og fremmest henven-

der sig til ’cafe latte-segmentet’, det segment, der har dyrket selvudviklingstrenden, og ikke til det segment, 

som mange af produktionsskolernes elever tilhører. Så har tankerne overhovedet relevans for produktions-

skolerne. Hertil svarede Svend Brinkmann, at han egentlig ser sig selv som fortaler for dem, der ikke er inte-

resseret i evig selvudvikling. For dem, der ser sig selv i det samme job og med den samme familie om 3 og 5 

og 10 år.    

o – O – o 

Vi takker politikere og forskere for deres inspirerende oplæg og bidrag til debatterne! 


