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Produktionsskoleforeningens års-

møde 2017 
Uddannelsesområdet har i de forløbne år væ-

ret ude i en reform-storm! Folkeskolen, gym-

nasierne, erhvervsuddannelserne. I 2016 har 

orkanen ramt produktionsskolerne. Vi har væ-

ret udsat for adskillige undersøgelser, og ”Ek-

spertgruppen om bedre veje til en ungdoms-

uddannelse” har set på hele det forberedende 

område, herunder produktionsskolerne. 

Gruppen vil komme med en række anbefalin-

ger, der i skrivende stund endnu ikke offent-

liggjort, men ikke kan undgå at påvirke pro-

duktionsskolerne. 

På årsmødet sætter vi derfor politikere og an-

dre interessenter stævne for at udæske dem 

om deres holdning til produktionsskolerne og 

til ekspertgruppens anbefalinger. Her vil års-

mødedeltagerne få mulighed for at gå tæt på 

en række nøglepersoner og diskutere, hvor-

dan det forberedende område kan komme til 

at se ud i fremtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortset fra disse vigtige diskussioner vil vi igen 

i år give plads til branchemøder og en række 

workshops med mange forskellige emner fra 

den gode produktion på foto- og videoværk-

steder, til arbejdet med Livskompetencer og 

introduktion til internationale projektansøg-

ninger.  

Da årsmødet i år ligger onsdag og torsdag, er 

onsdag den store festaften med forrygende 

middag og festlig dans! 

I forlængelse af årsmødet ligger fredag d. 28. 

april afslutningskonferencen for projektet 

”Unge i Partnerskaber”. Det er derfor muligt 

at blive til fredag d. 28. april for at høre om, 

hvordan man i projektet har arbejdet med at 

skabe partnerskaber med private virksomhe-

der såvel som offentlige institutioner og civil-

samfundet.  

Som noget helt særligt, vil der være et oplæg 

af socialantropolog og læringsforsker profes-

sor Jean Lave. Jean Lave er optaget af læring i 

praksisfællesskaber og har interesseret sig for 

de danske produktionsskoler.       

Årsmødet 2017 vil som altid være ramme om 

vigtige diskussioner og debatter, men det vil 

også være festligt og fornøjeligt og en god an-

ledning til at mødes på tværs af regioner, sko-

ler og fag. Vi håber at se rigtig mange af jer. 

 
 


