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På besøg på østrigske produkti-

onsskoler 
/CM 

I november afholdte IPSO deres halvårlige besty-

relsesmøde og studietursbesøg. Samlet var derfor 

repræsentanter fra de tyske, franske, østrigske, 

norske og danske produktionsskoler1.  

Gruppen afholder altid bestyrelsesmøderne på en 

lokal produktionsskole, og på mødet i Tyrol, 

kunne gruppen nå at se to mindre produktions-

skoler i nabobyerne Wörgl og Kufstein. Det er al-

tid meget inspirerende at se andre produktions-

skoler, at tale med lærere om deres praksis og 

med eleverne om, hvad de laver i deres hverdag 

på produktionsskolen. 

 

Lennart Damsbo-Andersen, bestyrelsesformand for PSF og 
IPSO taler med elev på medieværkstedet i Wörgl 

 

 

                                                           
1 Den finske værkstedsorganisation TPY er også medlem, 

men kunne desværre ikke deltage på mødet 

 

 

Produktionsskolen i Kufstein har et have-værksted som pro-
ducerer til eksterne kunder, og til skolens café-værksted – 
hvor IPSO fik lækker frokost senere på dagen. Herunder tager 
en elev mod frokostbestillinger – på både tysk, fransk og en-
gelsk! 

 

På bestyrelsesmøde drøfter IPSO de nationalpoli-

tiske situationer, som produktionsskoler står i, og 

naturligvis har FGU også været hovedtemaet, de 

sidste par år, når gruppen taler om produktions-

skolernes situation i Danmark. Lukningen af pro-

duktionsskolerne og dermed Produktionsskole-

foreningen fra 1. august 2019 betyder også, at 

PSF ikke længere kan fungere som sekretariat el-

ler adresse for IPSO. Drøftelserne gik dermed 
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også på, hvilken anden forening, som bedst kan 

overtage denne funktion. Tiden må derefter vise 

om en eventuel FGU-forening ønsker at indtræde 

i IPSO. Det kan lade sig gøre, så længe FGU har 

læring gennem praksis og produktion som pæda-

gogisk omdrejningspunkt.   

Produktionsskoleforeningen har fungeret som se-

kretariat for IPSO siden dens oprettelse i 2013.  

 

 

 

 

IPSO’s Articles of Association: “Characteristics of 

production schools are learning through practical 

work and production, individually-tailored training 

and documentation of non-formally acquired real 

professional skills. In some countries the production 

schools’ courses can be qualifying (prepare for 

graduation). It is a school form which is particularly 

suitable for groups of young people who need to 

learn in a different way.” 


