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Møde i IPSO – International Pro-

duction School Organization 
/MSS 

 
Fra højre: Tara de Lorenzo /BVPS, Antoine Martin /FNEP, 
Mari Ahonen-Walker /TPY, Lennart Damsbo-Andersen 
/PSF, Reinhard Rausch /, Christine Muurholm /PSF, Rudi 
Bakken /Hyssingen Produktionsskole  

 
17-18. maj afholdt IPSO sit halvårlige bestyrelses-

møde samt sin generalforsamling på Multicenter-

Syd i Nykøbing Falster. Traditionen tro blev der 

også tid til et par produktionsskolebesøg. 

Besøg på MulticenterSyd 

 

Bo Haagen viste rundt på skolen torsdag formid-

dag. Vi startede i Vandtårnet, hvor skolen driver 

et galleri, fortsatte på Toreby skole, hvor skolen 

har indrettet en række lejligheder, deres elever 

kan leje. Derefter kørte vi tilbage til hovedafdelin-

gen på Eggertsvej, hvor vi fik en rundtur inden 

frokost. Efter frokost lagde skolen lokaler til efter-

middagens møder. 

Besøg på Lolland Produktionsskole 

 
Fredag afsluttedes med et besøg på Lolland Pro-

duktionsskoles afdeling i Maribo, hvor Kristian 

Hjort viste rundt på værkstederne og på skolens 

KUU afdeling. Skolens elever var friske på at for-

tælle på engelsk og sidst men ikke mindst var 

gruppen så heldige at overvære generalprøven på 

nogle af elevernes egne sange. 

Situationen i Danmark og IPSOs fremtid 

Et hovedtema på bestyrelsesmødet var forandrin-

ger i Danmark og hvad de kommer til at betyde 

for IPSO. Helt konkret vil sekretariatsfunktionen 

skulle overgå til en af de andre medlemsorganisa-

tioner. Repræsentanterne fra de øvrige medlems-

organisationer er blevet bedt om at overveje, 

hvorvidt, deres organisation kan overtage opga-

ven. Senest på næste generalforsamling, skal der 

være en løsning på dette. 

Der herskede dog ingen tvivl om, at alle betragter 

netværket i IPSO som vigtigt, ikke mindst som 

gensidig inspiration og moralsk opbakning i en 

tid, hvor vores skoleform er under pres i flere 

lande. Samtidig med, at der er en generel inte-

resse i Europa for skoleformens særlige pædago-

gik. Selvom produktionsskolerne i flere lande er 
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opståede med inspiration i den danske model, så 

har alle deres nationale særpræg. 

Det blev foreslået, at IPSO/PSF udsender en gene-

rel erklæring om situationen i Danmark for at un-

derstrege, at det pædagogiske koncept vil leve vi-

dere i den nye FGU-form.     

Situationen i de øvrige medlemslande 

I Finland har en EUD-reform fra 1. januar i år lagt 

mere af erhvervsuddannelserne ud som virksom-

hedspraktik, hvilket har givet mere arbejde til TPY 

omkring de unge, der har brug for ekstra støtte. 

På den anden side, vil der ske en række lovæn-

dringer fra 2020, der bl.a. betyder, at aktiviteter i 

jobcentrene vil blive privatiserede, og målgrup-

pen vil blive sendt i andre aktivitetstilbud. I vær-

ste fald vil kun 2% af TPYs værksteder overleve.  

I Tyskland har BVPS udnævnt d. 6. juni til ’Natio-

nal Produktionsskoledag’, hvor skoler i hele lan-

det vil have særlige aktiviteter under hovedover-

skriften: ’Enhver fortjener en tredje chance’. 

I Norge er der generel politisk interesse i produk-

tionsskoleideen, ikke mindst fra oppositionens 

side. Man har dog ikke fået bevilget statslige mid-

ler til at åbne skole nummer 2. Derimod har am-

tet vedtaget at bevilge penge til at Hyssingen Pro-

duktionsskole til august åbner en afdeling med in-

ternat ca. 3 timers kørsel fra Bergen i en nedlagt 

landbrugsskole. Hyssingen Produktionsskole ud-

vikler sig godt og værkstederne begynder at tjene 

penge på deres produktion. Værkstederne er lige 

nu i gang med at renovere den gamle landbrugs-

skole. 

I Østrig udnævnte Socialministerietfor et par år 

siden en hel række statslige aktiveringsprojekter 

til ’produktionsskoler’ uden at dette betød, at 

pædagogikken nødvendigvis bygger på praktisk 

arbejde og forpligtende arbejdsfællesskaber. Si-

den da har en række af de daværende produkti-

onsskoler af økonomiske grunde set sig nødsaget 

til at arbejde på lignende betingelser og delvist 

opgive den oprindelige produktionsskoleide.  

Det betyder, at der i dag i den østrigske paraply-

organisation er 6 oprindelige produktionsskoler 

tilbage, der forsøger at holde fanen højt med 

hensyn til en pædagogik, der bygger på praktisk 

arbejde i rigtige værksteder. Disse skoler er regio-

nalt baserede. Foreløbig ser situationen stabil ud, 

men finansiering bliver kun bevilget for 1 år ad 

gangen.  

I Frankrig er der nu 25 skoler og målet er at 

komme op på 100 skoler. Produktionsskolerne er 

traditionelt tæt knyttet til erhvervslivet, der er 

meget glade for unge, der er udlært på produkti-

onsskolerne.  

Mht finansiering, så kommer mellem 1/3 og ½ af 

skolernes finansiering fra produktionen. Resten 

kommer fra regionen eller fra den statslige lærlin-

geskat, som alle virksomheder betaler. Systemet 

omkring lærlingeskat ændres i disse år, således at 

det fremover vil være fagforeningerne, der forde-

ler pengene. Bl.a. derfor arbejder man pt på at 

finde nye finansielle muligheder, og her er nogle 

af de store virksomhedsfonde interesserede i at 

støtte skolerne og medvirke til at nye skoler op-

rettes.  

Stor tak til MulticenterSyd og Lolland Produk-

tionsskole for at huse os! 

IPSO består af:  

• PSF i Danmark 

• TPY i Finland 

• FNEP i Frankrig 

• BVPS i Tyskland 

• Wörgl i Østrig 

• Hyssingen Produktionsskole i Norge 

(observatørstatus) 


