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I Bergen ligger Norges første – og indtil videre
eneste – Produktionsskole. Hyssingen Produksjonsskole slog dørene op i efteråret 2014, og
er et fireårigt projekt i Hordaland Fylkeskommune.
Projektet er en stor succes og står til at blive forlænget.
I efteråret var IPSO (International Production
School Organization) inviteret indenfor i forbindelse med et bestyrelsesmøde.
Målgruppen og læringsmiljøet i produktionsskolen
er meget lig den, vi kender fra Danmark – og det
er da også fra Danmark, at Hyssingen, og forstander Baste Bruarøy, har hentet inspiration. De unge
er mellem 16 og 21 år og har ikke færdiggjort en
ungdomsuddannelse. Typisk er de droppet ud fra
erhvervsskolen eller er endnu ikke startet på en
uddannelse efter folkeskolen. De unge kommer på
produktionsskolen via Opfølgningstjenesten. På
Hyssingen kan de gå i op til et år på et af skolens
fire værksteder, hvor der er fokus på deres sociale, personlige og faglige kompetencer i et praksisorienteret læringsmiljø – som vi også kender
det fra de danske skoler. Målet er at de bliver klar
til uddannelse eller arbejdsmarked. I 2017 udslusede skolen ca. 60 pct. til uddannelse og 40 pct. til
arbejdsmarkedet.
Hyssingen Produktsjonsskole har fire værksteder:
Design & Håndverk, Kulturverksted, Bygg &
Anlegg og Restaurant- og matfag

Baste Bruarøy fortæller at han ser de unge, som
bliver indskrevet på skolen, som værende sårbare.
Hans vurdering er, at 80 pct. af de unge kommer
med psykiske eller personlige problemer, som står
i vejen for dem – diagnosticeret eller ej. Mestendels angst eller depression. Langt de fleste er motiverede og velopdragne, men de har oplevet
modstand, som har sat dem udenfor det gængse
skolesystem. Baste fortæller at nogle kan have
meget svært ved at komme op om morgenen, og
fx det at tage bussen kan være en kæmpe udfordring. Men når de er på produktionsskolen er de i
et trygt miljø, hvor de bliver hørt, og her bidrager
de til at gøre skolen til det sted det er. Det vil også
sige, at eleverne har meget medbestemmelse, og
de har også været med til at bygge meget af skolen op. På den måde bliver de stolte og er investeret i skolen – det gør skolen bedre når de unge og
deres ønsker bliver taget seriøst, siger Baste.
Skolen har både ansatte lærere og håndværksfaglige. Det vigtigste er egentlig deres rollemodelskompetencer. Ligesom i Danmark, kan værksteder
med fagprofessionelle også tage lærlinge. De har
to lærlinge i køkkenet, der også driver en velbesøgt café.
Eleverne får ikke løn, men beholder deres offentlige velfærdsydelse. Skolen er finansieret af Hordaland Fylkeskommune, herfra får de et årligt beløb, som er uafhængigt af elevtal.
Hyssingen Produktionsskole er en stor succes, og
der arbejdes på en national model. Først kommer
der dog en skole mere i Hordaland.

Website: https://www.hordaland.no/nbNO/skole/hyssingen-produksjonsskole/
Facebook: https://www.facebook.com/hyssingenproduksjonsskole/
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