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Skoleydelsen i fare! 

Tirsdag d. 30. august foreslog regeringen i 

forbindelse med finanslovsforslaget at ned-

sætte skoleydelsen på produktionsskolerne til 

SU niveau. Det er et frontalt angreb på skole-

formens pædagogik, og der har da også ef-

terfølgende været en livlig debat i medierne. 

Vi forsøger at samle op på en del af den her.  

 

Allerede samme dag udsendte PSF en pres-

semeddelelse, der kan læses her 

http://psf.nu/images/Pressemeddelelser/Pre

ssemeddelelse_PSF_skoleydelse.pdf 

Radioaviserne på P1 bragte hen over onsdag 

d. 31. indslag med bl.a. PSFs næstformand 

Gert og Folketingsmedlem og Produktions-

skoleambassadør Mattias Tesfaye. De kan 

høres her 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/radio

avisen-2016-08-31-07-00#!/ 

ligesom dr.dk bragte denne artikel: 

http://www.dr.dk/nyheder/penge/regeringe

n-svinger-pisken-over-produktionsskolerne-

og-skaerer-i-guleroden  

Samme dag udsendte en anden produktions-

skoleambassadør; Leif Wilson Laustsen, for-

mand for Fødevaredanmark en pressemed-

delelse, der kan læses her 

http://psf.nu/images/Aktuelt_2016/Produkti

onsskoler-finanslov2016-LWL.pdf 

Dele af den blev citeret i Altinget samme dag: 

http://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/r

egeringen-faerre-penge-til-udsatte-elever 

 

 

 

Lennart Damsbo-Andersen, Folketingsmed-

lem og formand for PSF udsendte torsdag d. 

1.9. et debatindlæg, der de følgende dage 

kom i adskillige lokalaviser, samt på Altin-

get.dk, og kan læses her 

http://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/p

roduktionsskoler-finanslovforslaget-rammer-

de-svageste-unge 

Rigtig mange skoler har stillet op til debat 

eller inviteret deres lokale folketingspolitike-

re ud, for at forklare dem, hvordan pædago-

gikken på produktionsskolerne fungerer, og 

hvorfor bl.a. skoleydelsen er vigtig. Her blot 

et par eksempler: På Randers Produktions-

højskole var DR1 på besøg d. 31. august. 

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-

sporten/tv-avisen-med-sporten-2016-08-

31#!/13:35 

På Kalundborgegnens Produktionsskole var 

Sjællandske Medier på besøg d. 4. septem-

ber: http://sn.dk/Kalundborg/Forstander-

Finanslovsforslag-er-en-

katastrofe/artikel/598063 

I Brønderslev og Dronninglund kom Ane 

Halsboe-Jørgensen (S) på besøg 5. septem-

ber: http://www.tv2nord.dk/nyheder/05-09-

2016/1930/elever-

protesterer?autoplay=1#player 

Husk, at følge os på facebook: 

https://www.facebook.com/Produktionsskol

eforeningen/?fref=ts hvor vi løbende deler 

indslag i denne vigtige debat. 
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