
 

 

Leonardo da Vinci: Livslang Læring – Produktionsskolelærere i udlandet 
//CM 

Produktionsskoleforeningen har sammen med samarbejdspartnere i IPSO (Finland, Frankrig, Tyskland og 

Østrig) nu afsluttet vores første udvekslingsprogram. Mobilitetsprogrammet er et 2-årigt projekt, hvor vi i 

maj 2015 havde de sidste 4 produktionsskolelærere på udveksling i Tampere, Finland. 

PSF fandt, efter ansøgningsindkaldelser, i alt 18 danske produktionsskolelærere, som havde mod på en uge 

på en produktionsskole i udlandet. Således har 6 lærere været i Finland, 1 i Frankrig, 6 i Tyskland og 5 i 

Østrig i løbet af de sidste 2 år. 

Alle værkstedslærerne har efterfølgende fortalt at de har fået rigtig meget ud af at være og arbejde på en 

produktionsskole i et andet land. Det er både nye idéer og tiltag, forståelser, bekræftelse i hvordan man gør 

det derhjemme og ikke mindst nye kolleger, som lærerne har fået med sig fra opholdet.  

Ligeledes har vi også her i Danmark fået stor ros for vores afholdte udvekslingsophold. Derfor vil vi gerne 

sige tak til ansatte og elever på Datariet og Kolding Produktionsskole, som tog i mod gæster i efteråret 

2013, og Aarhus Produktionsskole og Skanderborg Hørning Produktionsskole, som tog i mod gæster i 

efteråret 2014. Hvis I på jeres skole har lyst til at være værter for udenlandske produktionsskolelærere i en 

uge, kontakt da endelig sekretariatet (christine@psf.nu). 
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Efter endt ophold har alle lærere skulle udfylde en evalueringsrapport. Disse rapporter har i høj grad 

hjulpet de organiserende parter med at optimere planlægning og kommunikationen mellem de forskellige 

instanser og personer, som altid er involveret i sådanne projekter.  

IPSO tilbyder stadig udvekslingsophold (Erasmus+ programmet) - den næste i Frankrig i november med 

plads til 3 danske værkstedslærere. Datoer bliver fastsat snarest, og indkaldelser til ansøgninger forventes 

sendt ud til alle skoler lige efter sommerferien. Lærerudvekslingerne kommer til at foregå efter samme 

model: 1 uges arbejde i et tilsvarende værksted i enten Østrig, Tyskland eller Frankrig med kolleger fra 

værtsskolen og fra de andre lande.

Citater fra danske værkstedslærere, som har været i udlandet 
 

Smedelærer, Tyskland: Det er altid godt at udveksle erfaringer med andre produktionsskoler, det giver både 

stof til eftertanke og får fjernet nogle misforståelser. 

Jeg har set med egne øjne at tyske unge har samme problemstillinger og udfordringer som danske unge. Jeg 

kan se at det nytter at være med til at gøre en forskel. 

Ejendomsservicelærer, Tyskland: Jeg har lært af de forskelle der er på de forskellige skoler og hvilke 

metoder der bruges og at det har givet mig ideer til mit fremtidige arbejde og uddannelse 

Designlærer, Østrig: Gavnligt indblik i andre undervisningsformer, kultur, skoleuddannelse, 

produktionsskole, lederfunktioner, praktisk arbejde, indretning af skolen. Glæder mig over vores måde at 

føre produktionsskole på, men kunne bestemt lære noget inden for deres krav og disciplin. 

Trælærer, Østrig: Jeg har fået indblik i andre kulturer og deres måde at tage hånd om deres unge 

mennesker der skal videre i uddannelse eller job. Stolthed over vor egen praksis. Læring som jeg kan bruge 

på værkstedet, og læring vi kan bruge fælles på vores egen skole. 

Metallærer, Frankrig: Sproget kan være en hæmsko, men brug arme og ben, eller papir og blyant. Så kan 

man komme langt. Spring ud i det, det er sundt, og læreridt. 

Køkkenlærer, Finland:  Jeg har fået en indlevelse af hvordan produktionsskoler fungere i andre lande. Det 

gælder både for Finland som var værtsland, men så sandelig og også i Østrig og Tyskland, hvor der var 

kollegaer fra. Ekstra udbyttet må siges at være den forsatte kontakt til hinanden, som vi prøver at holde, 

hvilket forhåbentligt vil give mulighed for udvekslinger og forsat samarbejde 

Køkkenlærer, Finland: Jeg tror det er godt at man er to der rejser sammen fra DK. Det en god ide at snakke 

sammen inden afrejse og evt. evaluere sammen så man deler erfaringerne. 

Trælærer, Tyskland: Gå selv i dybden med at undersøge hvad programmet indeholder, hvilke krav der stilles 

til dig som deltager, samt hvad det overordnede mål med opholdet er. 

Køkkenlærer, Østrig: Vær åben og tag imod udfordringen. Det er fantastisk at være ude blandt andre, især 

når det er på tværs af landegrænser. Husk at medbringe en gave, billeder og foldere fra egen skole. 


