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IPSO’s halvårlige møde i Østrig 
/MSS 

 

Mandag d. 18. og tirsdag d. 19. maj afholdtes 

generalforsamling og IPSO’s halvårlige møde. Denne gang i 

Graz i Østrig. Mandagen blev brugt på studiebesøg på 2 

produktionsskoler: FAB Produktionsschule Kapfenberg og 

FAB Produktionsschule Graz. I Østrig såvel som i Tyskland 

bliver produktionsskolerne organiseret gennem private 

uddannelsesudbydere.  FAB er den organisation, der driver 

de to skoler, vi besøgte.      

 

Produktionsskolen i Kapfenberg 

Skolen i Kapfenberg har 4 værksteder: Metalværksted, Træværksted, Handels- og kontor værksted 

og et cykelværksted med plads til ca. 28 unge i alt.  

Skolen i Kapfenberg har 4 værksteder med plads til ca. 24 

elever: Metalværksted, Træværksted, Handels og Kontor 

værksted og Cykelværksted. 

Netop d. 18. maj fejrede skolen sin 5 års fødselsdag og de 

første 300 elever med hjemmebagt kage og fælles hygge.   

Samtidig kunne cykelværkstedet fejre, at man netop havde 

udført serviceeftersyn nr. 1000!  
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Især Cykelværksted passer godt til de sårbare unge, der har brug for ro omkring sig. Her foregår 

tingene i roligt tempo og uden de store maskíner, der er i brug på både træ- og metalværksted.  

           

Produktionsskolen i Graz 

Produktionsskolen i Graz er en lidt større skole med plads til 40 elever og med 5 værksteder: Træ, 

Metal, Tekstil/Design, Handel/Kontor og Køkken. 

 

        

Her var vi ude at se køkkenet efter at have spist en glimrende middagsmad! 

 

På rundturen på værkstederne snakkede IPSO’s 

formand Lennart Damsbo-Andersen med de unge, 

der her er i gang med en stor fælles opgave: 30.000 

små ’dunke’ græskarolie skal pakkes ind. Opgaven 

er en bestillingsopgave i forbindelse med den 

østrigske valgkamp. 
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Mandag eftermiddag var der arrangeret møde med Fru Marie Claude Putier fra Socialministeriets 

Arbejdsmarkedsservice, der er nogen af dem, der sender unge til produktionsskolerne. Her blev 

der bl.a. åbnet for en diskussion af begrebet produktionsskole. I Østrig har Socialministeren valg at 

omdøbe en hel række projekter for unge, der indtil nu har heddet ”Uddannelsesparat” til 

”Produktionsskole”, uden at tage hensyn til, at navnet produktionsskole indebærer et særligt 

pædagogisk udgangspunkt og indhold. Medlemmerne af IPSO er selvsagt bekymrede over denne 

udvikling og bange for, at dette vil komme til at påvirke forståelsen af produktionsskolebegrebet i 

Østrig. 

Tirsdag afholdtes bestyrelsesmøde og generalforsamling. Her kunne IPSo tyske medlemmer bl.a. 

fortælle, at der i disse år kommer flere tyske produktionsskoler i Nordhrein-Westfalen, og at man i 

opbygningen af de nye skoler tager udgangspunkt i de standarder, den tyske 

produktionsskoleorganisation har sat op for god produktionsskolevirksomhed.   

På mødet blev det besluttet at afholde næste møde i Strassbourg i efteråret og her indbyde en 

række EU politikere til en samtale om produktionsskolekonceptet og produktionsskolernes rolle i 

bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed i Europa. 

Det blev desuden besluttet, at forårsmødet 2016 afholdes i Tyskland, og at vi her vil invitere en 

række beslægtede / interesserede europæiske organisationer til en miniseminar om IPSO og om 

produktionsskolekonceptet i det hele taget. 

    

 


