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40 år i produktionsskolen!
/MSS

Niels Peter Christoffersen, leder af smedeværkstedet,
Hobro Produktionshøjskole

At være værkstedslærer på en produktionsskole og kunne kombinere høje faglige standarder med lysten til at drive en lille selvstændig virksomhed og en ægte interesse for unge
mennesker, der skal finde vej til uddannelse
og arbejdsliv, det kræver noget helt særligt.
Enten løber man hurtigt skrigende bort, eller
også bliver man fanget ind og bliver i den helt
særlige arbejdsform.
Niels Peter Christoffersen er en af dem, der er
blevet – fra Hobro Produktionshøjskoles – ja
fra hele skoleformens begyndelse tilbage i
slutningen af 70erne og til nu. D. 1. marts har
han 40års jubilæum! Vi ønsker med denne artikel et stort tilykke!

Fra Hobro Sol til Hobro Produktionshøjskole
Niels Peter er uddannet smed, og i 1978 startede
han som projektleder på ’Hobro Sol’, et beskæftigelsesprojekt i Hobro Kommune. Samme år blev
han bedt om at hjælpe med at indrette et metalværksted i et nyt 3årigt forsøgsprojekt: Hobro
Produktionshøjskole. Meget hurtigt fusionerede
’Hobro Sol’ med den nye skoles metalværksted.
Egentlig havde Niels Peter andre planer om at
læse videre til ingeniør, men han blev hurtigt
’solgt til ideen’, som han kalder det. Det med at

være med til at uddanne unge mennesker havde
han med sig fra tidligere, hvor han allerede som
lærling fik ansvar for yngre lærlinge. Og så var der
det, at på produktionshøjskolen mødte han et
miljø, der hele tiden var i udvikling, og hvor der
hele tiden kom nye udfordringer til. Som han selv
siger: ’Jeg hader rutiner – og dem er der ikke
mange af på en produktionsskole!’
Hobro Produktionshøjskoles Metalværksted har
igennem årene nydt godt af Niels Peters lyst til
udvikling og nytænkning. Selvom det begyndte i
den ene ende af Tyregårdens stald, så er det i dag
et fuldt moderne smedeværksted. Lang tid før,
der var noget der hed produktionsskolebaseret
erhvervsuddannelse, blev værkstedet godkendt
til at uddanne klejnsmede og uddannet tekniske
designere, og for flere år siden blev værkstedet
CE certificeret.
Men Niels Peter har ikke kun holdt sig til metalværkstedet. Han har også undervist i idræt, i
’edb’, som det hed de første år og i udvidet matematik. Og så har han ikke mindst dyrket et godt
netværk til det lokale erhvervsliv. Det sidste har
været vigtigt, når de unge skulle have en læreplads eller et arbejde.

Niels Peter sammen med en PBE-lærling og 2 produktionsskoleelever

Den største udfordring
Men hvor har den største udfordring været? Til
det svarer Niels Peter:
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”Der har jo været så mange forsøgsprojekter, og
vi har været under forskellige ministerier. Vi har
jo egentlig altid kun set muligheder og ikke begrænsninger.
Der hvor jeg kan blive nervøs er, når man begynder at skulle bruge for meget tid på registreringsopgaver. Selvfølgelig skal der være en vis grad af
registrering, men hvis det bliver registrering for
registreringens egen skyld, så risikerer vi at tage
fokus fra den egentlige opgave: De unge og deres
uddannelse. Så der skal vi sørge for at holde en
balance.”

Forberedende Grunduddannelse
Den helt store udfordring for produktionsskolerne og deres medarbejdere lige nu hedder Forberedende Grunduddannelse. Fra 1. august i år vil
produktionsskolerne være endeligt indlemmet i
FGU. Den udfordring har Niels Peter ikke siddet
overhørig. Han har kastet sig over opgaven, først i
ministeriets arbejdsgrupper til udvikling af fagbilag til de enkelte fagområder i produktionsgrunduddannelsen og senere som medlem af den nye
lokale FGU-bestyrelse, udpeget af Uddannelsesforbundet, hvor han for øvrigt også har været aktiv i mange år.
Så selvom det kan føles lidt vemodigt at være
med til at dreje nøglen om i en skoleform, man
selv har været med til at starte, så glæder han sig
også til at komme i gang med det nye: ”Jeg kan
godt blive lidt utålmodig i forhold til bestyrelsesarbejdet, og tænker ind imellem: Lad os nu få
truffet nogle gode beslutninger, så vi er parate til
at tage imod de unge d. 1. august – på en ordentlig måde!”
Og så fortsætter han: ”Jeg håber for FGU, at man
vil tage den passus i lovgivningen alvorligt, hvor
der står, at FGU skal bygge på produktionsskolernes værkstedspædagogik. Mange af vores unge
har jo deres 2taller, men alligevel er de droppet
ud af en erhvervsuddannelse. Det der virkeligt

rykker for dem er, når vi går sammen på værkstedet og foretager os noget fornuftigt. Derfor skal
værkstedspædagogikken føres videre!
Det er vigtigt at dansk- og matematiklærerne får
lov til at udfolde deres faglighed. Men værkstedernes faglighed skal også udfoldes. Værkstedet
må ikke blive et sted, hvor de unge bliver sendt
over for at afreagere, når han ikke kan sidde stille
i timerne.
Det er godt, at vi får mulighed for at føre de unge
til eksamen, men det er vigtigt at de unge følges
igennem hele forløbet af de samme lærere, ellers
er jeg bange for at succesraten vil falde.”

Niels Peter sammen med Mette Frederiksen, der besøgte skolen for 4 år siden.

Det bedste
”Det bedste er nok at få anerkendelse fra de
unge, som jeg har været med til at lære op og
give en uddannelse. Der er mange gamle elever,
der i tidens løb har banket på døren eller har
sendt en hilsen. Når de siger ”Tak – det var dig
der gjorde en forskel for mig,” så er jeg lidt stolt.
Anerkendelse kan man altid få, men at få den fra
dem det hele handler om, det er noget særligt!”
Sådan siger Niels Peter, når man spørger ham,
hvad det bedste ved de 40 år har været. For ham
er det nemlig stadig, som det altid har været, de
unge, det drejer sig om!
Produktionsskolerne nåede at blive 40 år inden
de nu lige om lidt indlemmes i den Forberedende
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Grunduddannelse. Niels Peter har været med
hele vejen og er nu med fuld fart på vej ind i det
nye. Vi håber for FGU’en at der vil være mange
produktionsskolelærere, der som han, vil kaste
deres kræfter og deres erfaring ind i den nye opgave!

Tillykke med jubilæet!
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