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’Min tid på produktionsskolen – set i bagspejlet’
Portræt af tidligere produktionsskoleelev,
Morten Høgh
/Sisse Gøttler
Morten er uddannet ejendomsservicetekniker og i
lærer som tømrer. Pga. finanskrisen kunne han
ikke finde et arbejde, men nu har han en uddannelse, eget firma og i gang med sin anden uddannelse.
Portrættet er det syvende og sidste i en serie, hvor
tidligere elever med forskellig baggrund og erfaringer fortæller om deres produktionsskoletid og
hvad den kom til at betyde for dem.
I løbet af de kommende år vil produktionsskolerne
blive integreret i den nye FGU. Det nye uddannelsestilbud skal på samme måde som produktionsskolerne være i stand til at favne en alsidig målgruppe, der har det tilfælles at de bl.a. ikke lærer
særlig godt på en almindelig skolebænk.

I 2010 rasede finanskrisen i Danmark. Det var
svært at finde et arbejde, og Morten startede derfor på værkstedet Pedel og Service, på Randers
Produktionshøjskole. Her var han som produktionsskolelev i et år, hvorefter kom han i lærer som
ejendomsservicetekniker, på værkstedet.

Oplevelsen af, at gå på produktionshøjskole
Morten husker sin produktionsskoletid, som værende positiv. Han havde et godt forhold til faglærere og de andre deltagere. Da jeg under interviewet spurgte ham, hvad han husker som det
bedste ved at gå på produktionsskole, svarede han,
’relationen til min lærer.’ ”Jeg kendte min faglærer, fra fodbold, inden jeg startede på produktionsskolen. Han var forstående og pædagogisk når han lærte fra sig. Det var også ham,
der tog mig i lære.” Gennem sin lærlingetid følte
Morten aldrig han stod alene med opgaverne, da
faglæren blot var en telefonopringning væk. Dette
var vigtigt, da Morten til tider havde ansvaret for
opgaver, hvor det var ham, der skulle sørge for at
en opgave blev udført og at de andre deltagere
gjorde deres arbejde godt.
Foruden arbejdet på værkstedet, blev Morten også
lærlingeformand. Heri lå bl.a. arbejdet med opstarten af en lærlingeklub. Klubben var for alle
lærlinge, på Randers Produktionshøjskole, og som
formand, arrangerede Morten sociale arrangementer, hvor lærlingene kunne socialisere på tværs af
værkstederne og udenfor skolens matrikel. Lærlingeklubben eksisterer stadig den dag i dag.

Det har været svært at få en aftale i hus med Morten, da han arbejder mere end de fleste. Morten
har nemlig sit eget firma, men er også i lærer som
tømrer – hvilket betyder han arbejder både hverdage og weekender. Da jeg møder Morten er han
påfaldende nok, lige kommet hjem fra arbejde.
Morten har indvilliget i at fortælle om hans tid på
produktionsskolen.
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Produktionshøjskolens betydning
Morten fortæller at opholdet på produktionshøjskolen har gjort at han nu er mere udadvendt.
”Jeg er blevet mere åben og snaksaglig, overfor
andre personer, end jeg var før”. Samtidig har
det også gjort at Mortens menneskesyn er ændret,
så han ser tingene på en anden måde. Hertil har
alsidigheden i deltagergruppen haft en betydning,
da så mange forskellige mennesker bidrager til, at
personlige grænser rykkes og at tingene får en ny
eller anderledes betydning.
Da interviewet er ved at slutte, bryder Mortens far
ind og fortæller, at han har fulgt Mortens udvikling fra sidelinjen og derfor har kunnet se, hvordan Morten er vokset gennem sin produktionshøjskoletid. Mortens far er overbevist om, at denne
udvikling skyldes ansvaret og tilliden, som Morten faglærer har givet ham på produktionshøjskolen. Både Morten og hans far, har altså kunne se
vigtigheden af faglærerens rolle, under produktionshøjskoleopholdet.

Som selvstændig
Under hele interviewet er jeg ikke bevidst med, at
Morten har sit eget firma. Det er først da Mortens far bringer det på banen, at Morten selv
fortæller om det. Dette er netop ekstra interessant, da Morten faktisk er selvstændig ejendomsservicetekniker, som jo netop er det han er uddannet på produktionsskolen. Firmaet har eksisteret i halvandet år, og Morten driver det ved
siden af tømreruddannelsen. Så fra at stå uden
arbejde og uddannelse - fik Morten en uddannelse på Randers produktionsskole, startede firma
indenfor fagområdet og er nu i gang med tømreruddannelsen.
Tak til Morten Høgh for deltagelse i interviewet.
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