Produktionsskoleforeningens
Årsmøde 2018
Afholdes den 19. og 20. april 2018 på Vingsted hotel & konferencecenter

Årsmøde 2018

I det forløbne år har produktionsskolerne været på den politiske dagsorden som aldrig før. Kort efter sidste
årsmøde kom Regeringen med deres reformudspil, og efter en række forhandlinger indgik en bred kreds af
partier i oktober ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’, en aftale som senere alle partier tilsluttede sig.
Vi kender historien, og arbejdet hen imod den Forberedende Grunduddannelse er for længst gået i gang.
Dagligdagen fortsætter ude på skolerne, hvor der også kæmpes andre kampe – fx om elevernes skoleydelse
– og mange af dem vindes heldigvis. Det er en sejr, hver gang en ung klarer sig godt. For den unge selv og
for jer på skolerne, der står bag den unge.
I processen frem imod og implementeringen af FGU, skal vi drage nytte af al den ekspertise, som produktionsskolerne har, så de unge fortsat kan få den støtte og opbakning, de har brug for.
På årsmødet vil vi derfor tage fat i produktionsskolernes kerneværdier – for hvordan skaber vi bedst noget
nyt med det bedste fra det gamle, og hvordan får vi en fælles kultur i de nye institutioner? Hvordan får vi
produktionsskolekernen meningsfuldt med ind i FGU og i sammenspil med fx læreplaner og fagbilag? Hvordan skal progression og produktion gå op i en højere enhed på produktionsgrunduddannelsen? Dette er
blot et par af de emner, vi vil komme omkring på årsmødet. Det vil vi tale om med Undervisningsministeriet,
med forsker Louise Klinge, og med andre FGU-aktører. Og ikke mindst, skal vi tale med hinanden om det i
FGU-laboratorier, hvor vi kan inspirere hinanden, og tage gode ideer med i den videre proces hen imod FGU.
Torsdag aften er til festlig samvær, med fantastisk middag og band, som spiller op til dans. Fredag formiddag skal vi have gang i lattermusklerne, og derefter holder Produktionsskoleambassadør Stine Bosse årets
festtale inden vi går videre til PSFs generalforsamling.
Årsmødet 2018 handler i den grad om alt det produktionsskolerne gør allerbedst, og hvordan vi beholder
det i en ny form i fremtiden. Vi indbyder derfor alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer til at
deltage i årsmødets drøftelser, og til socialt samvær med kolleger på tværs af skoler og fag.

På gensyn i Vingsted
Lennart Damsbo-Andersen
Formand for Produktionsskoleforeningen

Faktuelle oplysninger

Sted: 		
Vingsted hotel & konferencecenter • Vingsted Skovvej 2 • 7182 Bredsten.
			
Tid:			
Fra torsdag den 19. april til
fredag den 20. april 2018.
Sidste tilmeldingsfrist til årsmødet er den 22. februar 2018, og er efter denne dato bindende.
Oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til: 			
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv. • 7100 Vejle • tlf.: 7582 2055
mail: psf@psf.nu • www.psf.nu

Program
Torsdag den 19. april
Kl. 10.30: 		
			

Åbning af Årsmøde 2018
Ved sekretariatsleder Axel Hoppe

Kl. 10.40 - 11.40:
			
			

Branchemøder
		
Her giver vi alle lejlighed til at mødes i branchefaglige fællesskaber for diskutere og
erfaringsudveksle specifikke emner. Der vil være en FGU- dagsorden og en tovholder.

Kl. 11.45 - 12.30:
Status på FGU-processen
			Ved Undervisningsministeriet
Kl. 12.30 – 13.30:

Frokost

Kl. 13.30 – 14.15:
			
			

Relationskompetencer i arbejdsfællesskaber
En vigtig del af lærerens faglighed handler om relationskompetence. Men hvad er det
egentlig, og hvordan får vi den med ind FGU? Oplæg ved forsker Louise Klinge.

Kl. 14.15 – 15.45:
FGU-Laboratorier
			Processen hen imod lære- og fagbilag har stor bevågenhed både i UVM og PSF.
Det vil vi arbejde videre med i laboratorier, hvor deltagerne vil være en aktiv del af
arbejdet hen imod FGU, og dagens arbejde vil blive brugt i den videre proces.
Laboratorier vælges på dagen.		
Kl. 15.45 – 16.15:

Kaffepause

Kl. 16.15 – 17.30:
			
			

FGU-politisk debat
Hvad skal FGU og den Kommunale Ungeindsats kunne? FGU-aktører i samtale om den
nærtforestående FGU. Inviterede aktører fra bl.a. KL, VUC, EUD, VUC og politisk ordfører.

Kl. 17.30 – 19.00:

Fritid

Kl. 19.00: 		

Festmiddag og festligt samvær

Fredag den 20. april
Kl. 09.00 – 10.50:

Komiker og historiefortæller Per Helge: Djøf med Løg(n) II

Kl. 10.50 – 11.15:

Pause

Kl. 11.15 – 12.00:

Festtale ved Stine Bosse

Kl. 12.00 – 13.00:

Frokost

Generalforsamling
Fredag den 20. april
Kl. 13.00:
		

Velkommen til generalforsamlingen
Ved PSFs formand Lennart Damsbo-Andersen

Kl. 13.15
		
		

Åbningstale
Produktionsskoleforeningen har inviteret Undervisningsministeren 				
Merete Riisager til at holde åbningstalen.

Kl. 13.15:

Generalforsamling starter

Louise Klinge er både skoleforsker og praktiker. Hendes ph.d. omhandler den professionelle relationskompetence, og hun vandt i 2017 en pris for den bedste forskningsformidling. Hun er særligt optaget af, hvad der sætter lærere i stand til at handle relationskompetent i undervisningen, så de fremmer alle elevers trivsel og læring. I en årrække
arbejdede hun som lærer for alle klassetrin i grundskolen og som dansklærer på en
smedeuddannelse.
Stine Bosse er mangeårig erhversleder, og arbejder i dag fuldtid som bestyrelsesmedlem,
og fungerer bl.a. som formand for BØRNEfonden. i 2016 blev Stine udnævnt som
produktionsskoeambassadør.

