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Produktionsskoleforeningen afholdt torsdag d. 2. 
marts stormøde på Vissenbjerg Storkro om de nu 
offentliggjorte anbefalinger fra regeringens Ek-
spertgruppe om bedre veje til en ungdomsud-
dannelse. Emnet er naturligt nok af største inte-
resse for hele skoleformen, og så godt som alle 
skoler var repræsenterede med ledere, medar-
bejdere, og for nogle skolers vedkommende be-
styrelsesmedlemmer. Mere end 200 deltagere 
var mødt op. 
På mødet fremlagde Gert Møller, forstander på 
Korsør Produktionshøjskole og næstformand i PSF 
sammen med vicesekretariatsleder Michael 
Bjergsø anbefalingerne i hovedtræk samt PSFs 
holdninger til dem. Den store interesse udmøn-
tede sig i masser af spørgsmål fra salen, både til 
detaljer og af overordnet karakter.  
Mange af anbefalingerne tager fat på problem-
stillinger, som PSF længe har påpeget, og ligger 
på den måde i forlængelse af foreningens hold-
ninger. På samme måde anerkender anbefalin-
gerne i høj grad, at den praksislæring, som ken-
detegner produktionsskolerne, er nødvendig i en 
kommende Forberedende Uddannelse. Det me-
ner vi i PSF, er et særdeles godt udgangspunkt at 
bygge på. Og et udgangspunkt, hvor produktions-
skolerne har masser at byde på. 
 
 
 
 
 
 

Mødet var da også præget af en positiv stemning. 
Selvom der er mange usikkerhedsmomenter, og 
selvom meget vil afhænge af den kommende 
politiske proces, så var det klart, at skolerne er 
parate til at trække i arbejdstøjet og gå konstruk-
tivt til opgaven. Ikke mindst handler det nu om at 
overbevise politikerne om, at en statslig finansie-
ring er nødvendig, hvis vi skal sikre et landsdæk-
kende tilbud af tilstrækkelig kvalitet. Gert Møller 
opfordrede alle de tilstedeværende til at bruge 
deres lokale netværk i denne sag.  
 
 

 
 
På mødet orienterede Jens Mortensen, forstan-
der på Produktionsskolen Medieskolen om For-
standerkredsens kampagne: Kloge Hænder. Kam-
pagnen er kommet rigtig godt fra start, og er nu 
især aktiv på Facebook, men lanceres også på 
twitter. Alle skoler opfordres til at sprede kam-
pagnen, ved at lægge hænder og elevhistorier ud 
på de sociale medier. 
 
I PSF takker vi for den store opbakning til mødet 
og til arbejdet i det hele taget. Det politiske ar-
bejde vil i den kommende tid fylde rigtig meget, 
både på skolerne og i foreningen. Forhåbentlig vil 
vi sammen kunne gøre produktionsskolerne til en 
vigtig del af den nye Forberedende Uddannelse.  
Mødet følges op af et møde d. 8/3, igen for både 
ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. 
Her vil fokus være endnu mere på den politiske 
proces, og med et sideblik også til erhvervs-
grunduddannelsen (EGU) og den kombinerede 
ungdomsuddannelse (KUU).  
 
 
 


