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Generalforsamling, bestyrelses-

møde og skolebesøg i Leipzig 
Den 23. og 24. maj 2016 afholdte IPSO General-

forsamling og bestyrelsesmøde i Leipzig. Bestyrel-

sesmøderne i IPSO er halvårlige og Generalfor-

samlingen årlig. Forårets værter var den tyske 

produktionsskoleforening Bundesverband Produk-

tionsschulen e. V. (BVPS). I Leipzig besøgte vi også 

to tyske produktionsskoler. 

Skolebesøg 
Leipzig har to produktionsskoler, som begge er 

medlemmer af BVPS. IPSO besøgte Leipzig Pro-

duktionsschule og produktionsskolen Schauplatz. 

På produktionsskolerne er deltagerne mellem 15 

og 27 år, men flertallet er 15 til 20-årige.  

Leipzig Produktionsschule er én skole, men er i 

princippet 2 projekter da deres økonomi er gene-

ret af projektmidler. Pædagogisk lægger skolen sig 

dog meget tæt op ad det vi kender fra de danske 

produktionsskoler. Målgruppen er den samme, 

dog ser de tyske produktionsskoler generelt et 

større antal af flygtninge. Deltagerne kan gå på 

skolen i op til 2 år, og får skoleydelse fra jobcente-

ret. En udeboende over 18 år får således omkring 

€400 pr/måned. Det er jobcenteret som vurderer 

om en ung vil drage nytte af et produktionsskole-

ophold, og jobcenteret tester således også de 

unge både inden produktionsskoleopholdet og når 

de udskrives. De bliver testet i matematik og tysk, 

og skal også tage en slags IQ-test. Vores værter 

fortalte at de unge ofte er meget bekymrede for 

at skulle IQ-testes.  

En ny deltager kan afprøve et værksted i 2 uger 

før deltagerne vælger. På Leipzig Produktions-

schule har de køkken-, cykelreparations-, træ-, 

(ejendoms)service-, detail-, SOSU/pædagogik og 

anti-vandalismeværksted. Det er værkstedsleder-

ne som er de centrale kontaktpersoner for delta-

gerne, og det er således også dem som er delta-

gernes chefer.  

 
Lennart Damsbo-Andersen taler med elever i træværk-
stedet, Leipzig Produktionsschule 

 
Målet med produktionsskoleopholdet er at kom-

me i uddannelse (fortrinsvist VET) eller ud på ar-

bejdsmarkedet, og produktionsskolerne bruger 

deres netværk til at etablere praktikpladser. 

Bestyrelsesmøde og Generalforsam-

ling 
På bestyrelsesmødet talte IPSO bl.a. om det fælles 

Erasmus+ projekt ”Paving the Way” og fulgte op 

på efterårets møde i Strasbourg, hvor vi mødtes 

med EU-politikere. 

På Generalforsamlingen blev PSFs Formand Len-

nart Damsbo-Andersen genvalgt som Formand for 

IPSO, og ligeledes blev franske produktionsskole-

forstander Antoine Martin genvalgt som 1. næst-

formand. Østrigske produktionsskoleforstander 

Hermann Theussl blev valgt som 2. næstformand. 

Referater og anden information om IPSO (og 

Paving the Way) kan findes på www.ipso.li  

http://www.ipso.li/

