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PSFs Årsmøde ’17 

Produktionsskolerne 

i en reformtid! 
/MSS 

Selvom det føles, som om der er længe til foråret, 

så er vi på sekretariatet for længst begyndt at 

tænke på Årsmødet 2017. Og her lige inden jul vil 

vi løfte sløret en anelse. 

Det politiske tema giver sig næsten selv: hele 

uddannelsesområdet har de sidste år stået midt i 

en reform-storm. Og denne gang har stormen 

ramt det forberedende område – og dermed også 

produktionsskolerne! 

Reform-storm 

Sammen med stormen er en bølge af undersøgel-

ser skyllet ind over os – Deloitte om skolernes 

udslusning, Epinion om de meritgivende kombi-

nationsforløb og lige nu tænketanken DEA om 

skolernes ’best practice’. I det nye år kommer så 

rapporten og anbefalingerne fra Ekspertgruppen 

om bedre veje til ungdomsuddannelse, der bl.a. 

har trukket på de mange undersøgelser. Rappor-

ten vil også blive startskuddet til en politisk pro-

ces, hvor Regering og Folketing skal overveje, 

hvilke anbefalinger, de ønsker at føre ud i livet – 

og i hvilken form. 

Til årsmødet tager vi fat i anbefalingerne: Hvor 

placerer de produktionsskolerne? Hvordan kan vi 

se os selv i det scenarie, de stiller op? Hvad tæn-

ker beslutningstagerne om det hele? Vi indbyder 

en række politikere og andre interessenter til at 

debattere med os onsdag eftermiddag.  

Onsdagen slutter med festmiddag og masser af 

dans  

 

Branchemøder, workshops og generalforsamling 
Men vi skal også diskutere den daglige praksis 

ude på skolerne og komme med input til den. 

Onsdag vil der være mulighed for at mødes i 

branchenetværkene og torsdag vil byde på en 

række workshops, der kan give inspiration til det 

daglige arbejde hjemme på skolerne. 

Torsdag eftermiddag afholdes PSFs generalfor-

samling. Vi håber, at mange vil deltage i denne 

årlige mulighed for principielle diskussioner om 

foreningens arbejde. 

Partnerskabsprojektet og Jean Lave 

Som noget særligt i år, har PSF og de 4 produkti-

onsskoler i Partnerskabsprojektet (Randers, Aar-

hus, Esbjerg og Den Økologiske Produktionsskole) 

valgt at lægge Årsmøde og projektets Afslutnings-

konference sammen. Man kan altså vælge at 

blive i Vingsted hele 3 dage.  

Partnerskabsprojektet har inviteret den ameri-

kanske antropolog og læringsforsker Jean Lave til 

at tale ved deres konference. Vi håber at mange 

vil benytte sig af denne ret enestående chance til 

at høre en førende udenlandsk forsker, der har 

interesseret sig for produktionsskoleformen. 

Tidspunkt og program 

Vær opmærksom på, at PSFs årsmøde altså finder 

sted fra onsdag d. 26. til torsdag d. 27. april. Der 

har tidligere været meldt andre datoer ud. Fredag 

d. 28. april finder Partnerskabets konference 

sted. 

Et mere udførligt program vil blive sendt ud i 

januar. 

 

Vingsted-Centeret 

fra onsdag d. 26.4.17 

til fredag d. 28.4.17 


