
Juni 2019 

  1 
 

Produktionsskoleforeningen : Dæmningen 33, 2. tv 
7100 Vejle : 75 82 20 55 : psf@psf.nu : www.psf.nu 
 

PSF’s sidste møde i IPSO 
/Christine Muurholm 

I PSF gør vi mange ting ’for sidste gang’ i denne 

tid. Således deltog PSF’s næstformand Ole Lind-

ved Sværke og konsulent Christine Muurholm 

den 13.-14. maj for sidste gang i et IPSO møde. 

International Production School Organization blev 

grundlagt i 2012, og i de syv år siden da har PSFs 

bestyrelsesformand, Lennart Damsbo-Andersen 

været Chairman i IPSO, og PSFs sekretariat har 

fungeret som sekretariat for IPSO.  

IPSO har mødtes to gange årligt, og møderne har 

fundet sted hos de forskellige medlemsorganisa-

tioner på skift. To gange om året har der været 

afholdt bestyrelsesmøde, og en gang om året ge-

neralforsamling. Hver gang har et studiebesøg til 

en eller flere produktionsskoler været en integre-

ret del af mødet.  

Studiebesøg 

I Rouen besøgte gruppen produktionsskolere-

stauranten Le Petit Plat, hvor eleverne afslut-

ningsvist serverede en 3-retters menu. Dagens 

gæstelærer var den franske vinder af Master-

Chef! 

 

I Evreux, hvor Generalforsamlingen også blev af-

holdt, fik gruppen en fin rundvisning på den nyåb-

nede produktionsskole.  

Det franske oliefirma Total har doneret et større 

millionbeløb gennem Total Foundation til opret-

telse af op mod 75 produktionsskoler. Skolen i Ev-

reux er en af dem og har bl.a. et metalværksted, 

hvor maskinerne er af allerhøjeste kvalitet.  

 

 

 

Generalforsamlingen 

På Generalforsamlingen blev Antoine Martin (for-

stander på AFEP, produktionsskole i Saint Etienne 

i Frankrig) valgt til Chairman, og dermed har den 

franske produktionsskoleorganisation FNEP over-

taget formandskabet. Den tyske organisation 

BVPS har overtaget sekretariatsarbejdet, sådan at 

IPSOs hovedkvarter nu er rykket fra Vejle til Han-

nover. 

Ole Lindved Sværke og Christine Muurholm tak-

kede på PSF’s vegne for det gode samarbejde 

gennem årene. Det internationale netværk har 

været en vigtig dimension i PSF’s arbejde, og vi 

håber, at arbejdet og erfaringsudvekslingen i IPSO 

vil fortsætte.  

Generalforsamlingen opfordrede den kommende 

FGU-forening til at søge optagelse i IPSO! 

 
2 elever fortæller om deres arbejdsgange i La Petit Plat 
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Kontakt kan findes på www.ipso.li  

 

La Petit Plat i Rouen, Frankrig 

 

 

I Evreux viser værkstedslærer Gilles sammen med en elev, 
hvordan man som ny elev begynder med at slibe. Tilskuerne 
er nyvalgte Chairman Antoine Martin, Ole Lindved Sværke og 
Tara de Lorenzo, som er medarbejder i IPSO’s sekretariat i 
Hannover (BVPS).  

 

Den nyåbnede produktionsskole i Evreux: Ecole de Production 
de la métallurgie de Normandie, l’Usin’Eure 

 

 

 

Medlemmerne af IPSO tæller pr. 1/7 ’19 

- Federation Nationale des Ecoles de Produc-

tion (FNEP - Frankrig) 

- Bundesverband Produktionsschule e.V., 

(BVPS - Tyskland) 

- Bundesdachverband Produktionsschulen 

Österreichs (ARGE - Østrig) 

- Valtakunnallinen Työpajayhdistys (TPY - Fin-

land) 

Hyssingen Produksjonsskole i Bergen, Norge 

har observatørstatus 

http://www.ipso.li/

