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Tune In! – afsluttende konference 
/MSS 

PSF har gennem de sidste to år deltaget i et internationalt projekt: ”Tune In Combating Drop Out”, 

der med udgangspunkt i produktionsskolepædagogik fra Danmark og Østrig har forsøgt at overfø-

re principper for læring i praksis til erhvervsskoler i Slovenien, Spanien, Portugal og Italien. PSFs 

hovedopgave har i den forbindelse været at udvikle og lede et ’train the trainer’ forløb for lærere 

fra de 4 lande i begyndelsen af projektet. Senere skulle de deltagende lærere tage hjem og afprøve 

nogle af principperne i deres egne organisationer.  

I september afholdtes den afsluttende konference i Maribor i Slovenien, hvor projektets resultater 

blev fremlagt og hvor der blev anledning til at diskutere pædagogiske omdrejningspunkter såsom 

læring i praksis, motivation og succes, men også hvad der egentlig skal til for at lave en produkti-

onsskole; på skolen selv, i lokalsamfundet og på nationalt niveau.  

 

 

Specielt interessant var det at høre, hvordan de italienske trænere og lærere, der havde deltaget i 

det indledende kursus (der afholdtes på en af de østrigske produktionsskoler, beliggende i Steyr) 

havde overført principper og afprøvet ideer i deres egen organisation: ENAIP Veneto. I Steyr havde 

de fået lov til at være produktionsskoledeltagere en dag på et produktionsskoleværksted. Hjemme 

havde de og deres kollegaer byttet værksteder og var blevet undervist af værkstedernes elever. En 

anden ting, de havde arbejdet med, var at lave projekter på tværs af teoretiske fag og værksteds-

fag. Ved at iagttage eleverne i værkstedsfagene havde lærerne i de teoretiske fag fået en helt ny 

forståelse, for hvordan nogle elever lærer bedre i værkstedet end ved et bord i klasselokalet. 
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Også nogle af de unge fra både Østrig og Italien deltog i konferencen. I en pause fra de mere teo-

retiske oplæg vidste de unge mænd fra metalværkstedet, hvordan man bedst muligt polerer en bil, 

mens pigerne fra Cater uddannelsen serverede lækre smoothies og kager. 

Oplæggene blev afsluttet af Marta, elev på ”Catering Vocational School” i Padua, der fortalte om, 

hvordan Tune In projektet var blevet en anledning til at undersøge forskellige læringsformer. I pro-

jektet fik de lov til at ’opbygge et firma’ med hensyn til alle aspekter; praktiske, tekniske, økonomi-

ske osv. 

 

Fra Martas tale: … It has been a great learning experience for all of 

us because we built step by step the entire event, one that would not 

have happened without the support and guidance of our teachers. 

We’ve also worked on other aspects such as: team work, for exam-

ple; the oil that makes everything work. It helped us to overcome 

obstacles and we created a bond which promotes strenght, unity, 

reliability and support, we realized how important it is to collabo-

rate. It was a stimulating and satisfying experience, it helped us to 

improve our coordination abilities, how to display in front of an au-

dience and it was an opportunity to grow personally and profession-

ally. 

We're having a great time out here. I'm so glad I chose to come, it 

feels really wonderful. Thank you all for your help, for giving us the 

possibility to exchange opinions, to see and experience different ide-

as. 

Det har været en fornøjelse at se, hvordan de østrigske og danske produktionsskoler har været 

med til at sætte nye tanker i gang om praksislæring i partnerorganisationerne. Ikke mindst at få lov 

til at møde nogle af de unge, det hele handler om.    


