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Årsmøde på tysk 
Fachtagung des Bundesverbandes Produktionsschulen e.V vom 23. bis 25. September in Bochum 

und Hattingen, så kort kan det siges på tysk, når vores naboer mod syd holder årsmøde. Efter 

etableringen af IPSO, den internationale sammenslutning af produktionsskoler, er årsmøderne 

også en anledning til at møde repræsentanter fra de forskellige andre medlemslande.  

Finland, Østrig, Frankrig og Danmark havde sendt en repræsentant til Hattingen, hvor de tyske 

produktionsskoler havde lagt årsmødet. Et nedlagt jernstøberi dannede rammen om årsmødet, 

som i år havde ca. 120 deltagere. Emnerne, der blev drøftet i workshops handlede blandt andet 

om kvalitetsstandarter på produktionsskolerne, placeringen af skoleformen i det ordinære skole-

system og spørgsmålet om uddannelse af skolernes medarbejdere.  

Der er en livlig diskussion mellem hovedsagelig to holdninger til, hvilken vej skolerne bør vælge at 

gå. Den ene retter sig mod at indgå i det ordinære skolesystem med de deraf følgende krav om 

undervisningens tilrettelæggelse, pensum og eksaminer. En del tyske produktionsskoler udsprin-

ger af det ordinære skolesystem, hvor de kaldes Sonderschulen – særlige skoler, hvor undervisnin-

gen har en praktisk toning. Typisk er disse skoler kun i begrænset omfang kundeorienteret og pro-

duktionen udgør en beskeden del af aktiviteten. På den anden fløj findes de, der er fortalere for en 

mere selvstændig profil, det de kalder den danske model. En selvstændig skoleform, med egen 

lovgivning, der i højere grad tilgodeser skoleformens særkender. Diskussionen sker på en kom-

pleks baggrund; hver af de seksten delstater har sin egen politik på området med vidt forskellige 

tilbud og ordninger for produktionsskolernes målgruppe. Som yderpunkter kan nævnes at byen 

Hamburg har otte produktionsskoler og delstaten Bayern slet ingen. 

Under årsmødet deltog repræsentanterne fra Finland, Østrig, Frankrig og Danmark i en podiums-

samtale om udviklingen i de enkelte lande. Som repræsentant fra Danmark lagde jeg hovedvægten 

på den nye KU-Uddannelse, som udgør den mest markante fornyelse i tilbuddene for produktions-

skolernes målgruppe. 
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